
1 
 

 

 

 

 
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Simsalabim främlingsfientlighet försvinn! 
- En kvalitativ studie av lärares arbetsmetoder mot 

främlingsfientlighet 

Författare: Göran Hoffner 

Handledare: Lotta Brantefors  

Examinator: Therese Hartman 

Rapport nr:  



2 
 

Sammanfattning: 

Jag ämnade att undersöka på vilket sätt lärare praktiskt bemöter främlingsfientlighet. Vilka 

metoder används? Varifrån kommer dessa metoder? Hur upplever lärare att dessa metoder 

fungerar? För att ta reda på detta har jag genomfört en kvalitativ studie med intervju som metod. 

Jag genomförde fem oberoende intervjuer med fem olika lärare från olika skolor. Det jag fick ut 

av dessa fem intervjuer har jag sedan jämfört, analyserat och kopplat till tidigare forskning samt 

litteratur som önskar att vägleda lärare i arbetet mot främlingsfientlighet. Vad jag kom fram till är 

att lärarna jag intervjuade bemöter främlingsfientlighet baserat på egna erfarenheter och 

värderingar. De texter jag tagit del av beskriver en helt annan bild av hur främlingsfientlighet bäst 

bemöts. Detta problematiserar jag i diskussionen för att komma till slutsatsen att det finns en 

skillnad i hur lärare bemöter främlingsfientlighet och hur lärare, enligt de skrifter jag tagit del av, 

bör bemöta främlingsfientlighet.  

 

Nyckelord: Främlingsfientlighet, rasism, intolerans, skola, lärare. 

 

 

 

 

Huvudtitel: Simsalabim främlingsfientlighet försvinn! 

Undertitel:  En kvalitativ studie av lärares arbetsmetoder mot främlingsfientlighet 
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.1 Bakgrund till uppsatsen 

Jag har stått längst fram i ett klassrum, i rollen som VFU-student och fått höra främlingsfientliga 

åsikter yttras av eleverna. Jag kände att jag var tvungen att släppa den genomgång jag höll i för att 

istället bemöta dessa åsikter. Detta var inte enkelt och snabbt gjort utan jag hamnade i en 

diskussion med speciellt en elev som tycktes vara tämligen påläst om invandringspolitik, 

muslimska seder, hur människor med annan etnisk härkomst tänker rent etiskt och hur de skiljer 

sig från det svenska. Eleven tyckte själv att han var påläst, det framgick tydligt av sättet han 

presenterade det på. Jag blev översvämmad med siffror, statistik i såväl våldsbrott till 

socialbidragstagare. Denna elevs världsbild stod på en fastgrund av en idealiserad gårdag. För 

honom fanns det inget tvivel om att Sverige, innan 70-talet bäst beskrivs med tavlorna Carl 

Larsson målat. Jag bemötte hans argument med att fråga efter hans källor, jag blev osäker, 

tappade auktoritet och nästan förlöjliga hans argumentation. Detta var inget bra sätt att i skolan 

bemöta främlingsfientlighet på, för eleven gick ifrån klassrummet lika övertygad främlingsfientlig 

som han var när han kom in. Därför har jag valt att skriva denna uppsats, för att undersöka hur 

lärare bemöter främlingsfientlighet.  

 

1.2 Växande främlingsfientlighet 

Idag ökar främlingsfientligheten i Europa. Detta är en utveckling som flera olika länder delar. 

Flera främlingsfientliga partier har lyckats att etablera sig i såväl nationella parlament som i 

Europaparlamentet.1 

TV 4 och Novus har tillsammans gjort en undersökning år 2013 som visar att 

Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti. Enligt den undersökningen skulle 

Sverigedemokraterna få 9,4 procent av rösterna vilket är den högsta andel röster hittills för 

Sverigedemokraterna.2 

1.3 Främlingsfientligheten bland elever i svenska skolan 

Undersökningar av ungdomars attityder till rasism och främlingsfientlighet finns att tillgå. En av 

dem heter Den mångtydiga intoleransen och är utgiven av Forum för Levande Historia. Forum för 

Levande Historia är en organisation som önskar att motverka intolerans.3 Studien undersöker 

                                                           
1 http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/ 2012-05-21 
2 http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/novus-sd 2012-01-30 
3 http://www.levandehistoria.se/om 2013-05-22 

http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/novus-sd-går-framåt-2266506
http://www.levandehistoria.se/om
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attityder hos gymnasieungdomar under läsåret 2009/2010. Undersökningen omfattar 4674 

gymnasieungdomar i 154 gymnasieskolor i Sverige.4 I studien så mättes elevers inställningar till 

utsatta grupper och detta analyserades därefter med statistiska metoder. Studien visade bland 

annat att kön spelar stor roll när det kommer till intolerans. Flickor var betydligt mer positivt 

inställda till alla de fem minoritetsgrupperna som var med i undersökningen än vad pojkarna var. 

Minoritetsgrupperna var invandrare, muslimer, romer, judar och homosexuella. 

38% av alla elever i undersökningen hade en positiv syn på invandrare. 44,1% hade en ambivalent 

och 17,9% hade en negativ.5 Dessa siffror talar entydigt för att svenska skolan har ett problem 

med intolerans gentemot minoritetsgrupper bland eleverna. Den negativa bilden av romer var 

ännu högre, hela 24,5% av alla elever i undersökningen hade en negativ inställning gentemot 

romer. 

Flickor med bra betyg i skolan och högt utbildade föräldrar är den grupp av eleverna som är mest 

positivt inställda till samtliga minoritetsgrupper i undersökningen. Pojkar med låga betyg och 

kortutbildade föräldrar är de som är mest negativa till samtliga minoritetsgrupper i 

undersökningen.6 

En annan undersökning som önskar ge svar på huruvida eleverna anser att det möter rasism i sin 

vardag har gjorts av Ungdomar mot Rasism. Den visar att 67 % av Sveriges elever möter rasism i 

sin vardag och att 47 % har använt sig av rasistiska uttryck.7 Ungdomar mot Rasism är en 

rikstäckande ungdomsorganisation som arbetar mot rasism.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Den mångtydiga intoleransen (2010) s, 6-7 
5 Den mångtydiga intoleransen (2010) s, 33 
6 Den mångtydiga intoleransen (2010) s, 58 
7 http://allastudier.se/  2012-01-22 
8 http://www.umr.nu/om-umr/ 2013-05-22 

http://allastudier.se/artiklar/171-svart-på-vitt-om-rasismen-i-skolan/
http://www.umr.nu/om-umr/
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1.4 Lärarnas ansvar 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20119 och i Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 10står det under 

grundläggande värden som är läroplanens första stycke att: 

 

 ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

 och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

 på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

 människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”11 

 

I andra stycket av läroplanen, förståelse och medmänsklighet står det mer explicit om intolerans 

och främlingsfientlighet, där står det: 

 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller  annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”12 

 

Främlingsfientlighet ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det står 

inte i läroplanen vilken kunskap eller vad som ska ligga till underlag för diskussionen eller vilka 

aktiva insatser som ska bemöta främlingsfientlighet. Detta är vad min uppsats berör. Vilka 

insatser är det som idag används för att bemöta främlingsfientlighet? 

 

Läroplaner är inte de ända styrdokument som lärare ska följa utan de ska även följa skollagen. 

Skollagen tar upp hur lärare ska agera i fall där kränkning förekommer. Här skulle de kritiska 

läsaren kunna konstatera att främlingsfientlighet och kränkning inte är samma sak. Vad som 

avgör vad kränkning är, är huruvida någon person känner sig kränkt. Jag antar att detta inte är 

ovanligt i fall då främlingsfientlighet uppstår i klassrum eller på skolan. Därför anser jag det vara 

befogat att inkludera vad skollagen säger om kränkningar i uppsatsen. 

                                                           
9 Lgf 11 (2011) s,7 
10Lfg 11 (2011) s,7 
11Lgf 11 (2011) s,7 
12Lgr11 (2011) s, 7 
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Skollagen 6:e kapitel handlar om åtgärder mot kränkande behandling. 

I paragraf  7 står det att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga att 

elever utsätts för kränkande behandling. I paragraf  8 står det att huvudmannen ska se till att varje 

år upprätthålla en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling. 

Diskrimineringslagen säger att skolans huvudmän ska se till att skolan bedriver ett arbete som 

önskar att främja elevernas lika rättigheter. Skolan ska se till att ingen utsätts för kränkning. 

Paragraf  10 säger att en lärare, förskolelärare eller annan personal som får kännedom om att ett 

barn eller elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechef  eller rektorn. Förskolechefen eller rektor är skyldig att 

anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.13 

 

 

 

1.5 Hur lärare ska bemöta främlingsfientlighet. 

 

Åsa Olsson och Jennifer Videmo är grundare av föreningen ”Skolor mot Rasism”. Olsson har 

samlat sina erfarenheter i boken Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan. 

Olssons bok är uppdelad i tre delar, del ett handlar om hur lärare ska förbereda sig, del två 

handlar om hur lärare praktiskt kan arbeta med eleverna och del tre handlar om lärare kan arbeta 

tillsammans med föräldrar om främlingsfientlighet. Boken är mycket grundlig och ger konkreta 

exempel på övningar lämpade för lektionstillfällen. Olsson talar om vikten av att lärarna har en 

gemensam grund att stå på. Att börja i rätt ände är av högsta vikt menar Olsson, och denna ände 

är att personalen enas om var de står i dessa frågor, annars riskerar arbetet att bli inkonsekvent 

och falla efter en viss tid.14 För att utarbeta var man som lärare står i dessa frågor följer uppgifter 

som varje lärare ska göra individuellt, senare ska lärarna diskutera vad de kommit fram till i grupp 

för att utforma en gemensam grund. Detta följs senare av en del där Ohlsson går igenom vad 

man får göra, inom lagens ramar. Grundskoleförordningen säger att en lärare får ge elev en 

tillsägelse om att ändra beteendet. Om detta inte fungerar får och ska läraren kontakta 

vårdnadshavaren, detta i sin tur följs av anmälan till rektor och elevvårdskonferens och om inte 

                                                           
13 http://www.riksdagen.se/  2013-05-24 
14 Ohlsson (2005) s, 9 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K6
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detta hjälper, är det slutgiltiga steget anmälan till polis eller socialtjänst. För gymnasieelever ser 

det ungefär likadant ut fast de kan bli avstängda från undervisningen och detta i högst två 

veckor.15 

Olsson skriver om tio vanliga fördomar som lärarna ska läsa in sig på och diskutera med andra 

lärare så de är redo att ta debatten när den uppstår. Dessa tio vanliga fördomar är allt ifrån att 

Invandrare kommer till Sverige för att leva på socialbidrag till att Sverige tar emot flest flyktingar i 

Världen. Fördomarna bemöts sedan med kort och konkret fakta som talar för motsatsen. Sverige 

tar inte emot flest flyktingar i världen, utan det gör Pakistan är ett exempel på hur sådana svar 

ges.16 

Ohlsson bok har en del som består av uppgifter ämnade för elever att utföra. I början av den 

delen tas vikten upp att skolan inte bara ska bestå av kunskapsförmedling utan att även förmedla 

grundläggande demokratiska värderingar.  Elevuppgifterna är många och av olika slag. En del av 

uppgifterna går ut på att eleverna ska få tänka över sina värderingar, varför de tycker som de gör. 

Andra går ut på att eleverna ska få korrekt fakta om vanliga argument som partier som t ex 

Sverigedemokraterna använder sig av.17 Boken avslutas med en del som handlar om föräldrar, och 

hur samarbetet mellan skolan och föräldrar om främlingsfientlighet kan utformas.  

 

Lärarförbundet har givit ut en mycket bra och informativ handbok om att motarbeta nazism och 

rasism i skolan. Denna gavs ut år 2000 – en tid då Sverige chockats av flertalet våldsdåd som 

begåtts av nazister. Skriften fick en omfattande spridning både i och utanför skolan. År 2006 gavs 

samma skrift ut igen, då hade mycket förändras och högerextrema krafter hade lyckats ta sig in i 

politiken genom med demokratiska medel. Skriften som släpptes 2006 har något uppdaterade 

texter. 

Att skaffa en konkret handlingsberedskaps trycker skriften på som viktigt.18 Hur man utformar en 

sådan finns det en punktlista för där sex punkter ingår, ett gemensamt förhållningssätt, informera 

eleverna, stäm i bäcken (att man ska reagera då främlingsfientliga åsikter yttras), utnyttja 

situationen pedagogiskt, samarbeta med andra och agera inom ramen för skolans ordningsregler. 

Att följa dessa punkter och sätta upp en handlingsplan är alltså vad denna informativa skrift 

rekommenderar. Jag kan se stora likheter på denna skrift och Olssons bok då det kommer till 

handlingsplan där det viktigaste är att lärarna på skolan har en gemensam värdegrund att stå på. 

 

                                                           
15 Ohlsson (2005) s, 23 
16 Ohlsson (2005) s, 50 
17 Ohlsson (2005) s, 59 - 142 
18 Lärarförbundet att motarbeta nazism och rasism i skolan (2006) s, 21 



9 
 

Rädda Barnen har även de givit ut en skrift som handlar om att bemöta rasism och nazism bland 

ungdomar. Denna bok riktar sig främst till föräldrar och hur de ska lyckas upptäcka om deras 

barn är rasister eller inte. Varningssignaler är hakkors ritade i skolböcker eller ett ovanligt stort 

intresse för andra världskriget. Likt Lärarförbundets bok finns en lista med ord och begrepp samt 

symboler som förknippas med främlingsfientlighet.19 

 

Strategier om mobbning är en bok skriven av Sonia Sharp och Peter Smith.20 Dessa två forskare är 

båda psykologer. Boken handlar om vad strategier mot mobbning är. En av dessa strategier är 

väldigt lik Ohlssons och även lärarförbundets skrifts tillvägagångssätt. Sharp & Smith skriver att 

på skolan ska ett handlingsprogram finnas som ska vägleda skolan. I detta program ska det finnas 

konkreta mål som ger elever, skolpersonal och föräldrar en uppfattning om vad som gäller. Om 

man önskar förändra attityder så krävs det att alla som arbetar på skolan enat och genom 

gemensamma planerade insatser går emot problemet.21   Samtliga ovanstående skrifter önskar att 

förmedla hur främlingsfientlighet och även mobbning bäst bemöts. Jag har undersökt hur detta 

arbete går till i praktiken. 

 

1.6 Begreppsdefinition 
Rasism, främlingsfientlighet och intolerans kan i praktiken vara närmare varandra än i teorin. En 

elev som visar intolerans gentemot en annan befolkningsgrupp uppfattas allt som ofta som 

främlingsfientlig eller rent ut sagt rasistisk. Dessa definitioner som följer nedan är de teoretiska 

definitionerna jag har utgått ifrån. I verkligenheten kan dessa begrepp möjligtvis ligga ytterligare 

närmare varandra än vad de teoretiska definitionerna berättar.  

 

1.6.1 Rasism 
I denna uppsats kommer rasism att definieras likt Fredrickson definition. Rasism består av två 

olika beståndsdelar: olikhet och makt. Att de(etniskt olika) är olika oss på ett sätt som inte är 

förändringsbart, denna känsla av olikhet ger ett motiv och eller logiskgrund för att utnyttja vår 

maktställning till att behandla de som är etniskt olika på ett sätt som skulle anses grymma eller 

orättvisa om de drabbade medlemmar i vår egen grupp.22 

Fredrickson skriver även att vad som förnekas i alla yttringar av rasism, oavsett om det rör sig om 

öppet rasistiska stater med utrotningsläger för andra etniska grupper än den styrande eller i 

                                                           
19 Rädda barnen (2001) s, 8 
20 Sharp & Smith (1996) s, 33-35 
21 Sharp & Smith (1996) s, 33-35 
22 Fredrickson (2002) s, 21 
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mindre starka yttringar av rasism så finns det en tanke som säger att de som rasifierar och de som 

rasifieras inte kan leva sida vid sida i samma samhälle. Utöver detta så innehåller alla olika 

yttringar av rasismen även tanken att någon individ skulle kunna förändra sin rasmässiga 

tillhörighet genom att förändra sig som individ.23 

 

1.6.2 Främlingsfientlighet 
Främlingsfientlighet har jag använt definitionen av som lyder: ”betecknar känslor som, i 

varierande styrka, innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper”24 

Främlingsfientlighet härstammar från ordet xenophobia från Grekiska som egentligen är en 

sammansättning av två grekiska ord. Xenon som betyder främling och phobia som betyder fobi.25 

Fobi betyder situationsbetingad fruktan eller ångest som inte är förnuftsstyrd.26 

Främlingsfientlighet skiljer sig alltså från rasism på sådant sätt att rasism innebär den 

uppfattningen som säger att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det 

motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda grupper. Det skulle gå att tala om en skillnad 

mellan ideologiska(rasism) och mer psykologiska(främlingsfientlighet) som grunder för åsikterna.  

 

1.6.3 Intolerans 
Begreppet intolerans definieras på ett bra sätt av forum för levande historia: 

 

”Att vara intolerant är att inte respektera och acceptera mänskliga olikheter. Att ha 

och kanske utrycka negativa uppfattningar om människor som till exempel har en 

annan etnisk tillhörighet, en annan religion eller en annan sexuell läggning än man 

själv. Ibland riktar sig intoleransen mer tydligt mot en specifik grupp, antisemitism, 

antiziganism, islamofobi eller homofobi.”27 

 

Detta är definitionen jag utgått från i arbetat med denna uppsats gällande intolerans.  

 

 

 

 

 

                                                           
23 Fredrickson (2002) s, 23 
24Arneback (2012) s,25 
25 Arneback (2012) s,27 
26 http://www.ne.se/sve/fobi 2013-05-23 
27 http://www.levandehistoria.se/intolerans 2013-04-04 

http://www.ne.se/sve/fobi
http://www.levandehistoria.se/intolerans
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2. Forskningsläge 
 

2.1 Främlingsfientlighet i skolan  

Anders Lindströms har studerat skolans roll i utformandet av ungdomars attityder gentemot 

invandrare och flyktingar. Lindström skriver att: 

 
”I min undersökning har i synnerhet skolan, om vi ser till vad ungdomarna säger, 
haft en liten eller passiv roll i att forma förståelsen, sättet att tala om och agera 
gentemot flyktingar, invandring, rasism och antirasism, vilket enligt min mening 
kan relateras till ojämlika och enkelriktade kommunikationsmönster, och sannolikt 
till bristande tid att lyssna och svara på ungdomarnas egna frågor och 
synpunkter.”28 

 

Det skulle vara befogat att önska att Lindström skulle kommit fram till motsatsen i sin studie om 

skolans roll i formandet av elevers attityder gentemot invandrare och flyktingar. Men möjligt är 

skolan har ändock påverkat mer än vad eleverna tror i övergripande värderingsarbeten och på 

sådant sätt påverkat elevernas attityder gentemot invandrare och flyktingar på ett indirekt och 

bakomliggande sätt. Detta är något som skulle vara möjligt, även om eleverna själva inte inser det.  

 

Emma Arneback har skrivit en doktorsavhandling som handlar om bemötande av 

främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan. Hon har speciellt fokuserat på de bemötanden av 

främlingsfientlighet som är planerade. Det Arneback har gjort är att se till olika skolors 

likabehandlingsplaner för att försöka läsa ut en gemensam bild av hur främlingsfientlighet bemöts 

i de skolor hon undersökt. 

Arneback avhandling slutsats är att det går att se skolors bemötande av främlingsfientlighet 

utifrån fyra faser.29 

 

Den första fasen är förebyggande arbete, att formulera olika handlingsinriktningar som avser att 

förebygga förekomsten av främlingsfientliga uttryck i skolan. De handlingar som förespråkas i 

denna fas har i avhandlingen benämnts som förmedlande, demokratiserande, relationella och 

normkritiska handlingsinriktningar. Dessa handlingar riktar sig till elever som grupp. 

                                                           
28 Lindström (2002) s, 182 
29 Arneback (2012) s, 158 



12 
 

Den andra fasen är gränssättningar i skolan. Denna fas anger under vilka förhållanden ett 

främlingsfientlighet uttryck ska förhindras. Detta är också vad som dominerar 

likabehandlingsplanerna enligt Arneback.30 

 

Den tredje fasen är åtgärdande arbete. I denna fas tas det upp hur skolor ska åtgärda problem 

med främlingsfientlighet. 

 

Den fjärde fasen väljer Arneback att kalla för gränssättningar för skolan. Denna fas består av 

lagar som kan leda till att skolan antingen tar hjälp av eller förflyttar ansvaret till andra 

myndigheter.31 

 

Dessa 4 faser önskar alltså att beskriva handlingsinriktningarna i likabehandlingsplanerna. 

Arnebacks undersökning rör samma tema som min undersökning kommer att göra men från ett 

annat perspektiv.  

 

Det Arneback har undersökt är snarare hur lärare i praktiken borde bemöta främlingsfientlighet 

utifrån vad som står i likabehandlingsplanerna. 

Jag har undersökt hur lärare i praktiken bemöter problemet. Detta är näraliggandes samtliga 

forskare jag tagit upp ovanstående på så sätt att allt handlar om skolan och främlingsfientlighet. 

Det som skiljer min undersökning från ovanstående är att jag har studerat hur lärare i praktiken 

bemöter problemet. Inte hur det står att lärarna bör bemöta problemet eller hur eleverna 

uppfattar att lärarna har påverkat dem i deras attityder gentemot invandrare och flyktingar. 

 

Barn görs till invandrare och svenskar i skolan. En avhandling gjord av Sabine Gruber handlar 

om just detta. Hon har undersökt hur lärare kategoriserar in elever i olika kategorier utifrån etnisk 

härkomst men inte bara utifrån det.32 Vem som blir invandrare beror även på kön och 

studietalang även andra faktorer kan spela in. Grubers forskning visar att detta särskiljande gör 

något med eleverna. Det påverkar hur eleverna uppfattas vara, tillåts att vara och hur de blir 

bemötta.33 Detta kan ha sin påverkan på hur främlingsfientlighet lättare slår rot på skolor då 

lärarna genom sin kategorisering förmedlar att tillexempel invandrar killar är bråkiga och störiga.  

 

                                                           
30 Arneback (2012) s, 160 
31 Arneback (2012) s, 160 
32 Grubber (2007) s, 12 
33 Grubber (2007) s, 201 
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Hur lärare arbetar med värdegrunden har David Lifmark skrivit en doktorsavhandling om. I den 

beskriver bland annat problem som uppstår med just värdegrundsarbete. Att det är svårt för 

lärare att vara säkra på precis vad som förmedlas, även om det explicit står att sunda 

demokratiska värderingar ska förmedlas så är det svårt att veta vad exakt detta är och hur exakt 

det ska förmedlas till alla elever.34  

 

 

2.2 Rasism  

Rasism är ett mycket brett forskningsämne. Många har skrivit om rasism ur olika perspektiv och 

från olika institutioner. George M. Fredrickson är professor vid Stanford University och har 

skrivit en bok angående den västerländska rasismens historia. Bokens huvudsakliga fråga skulle 

kunna summeras ner till ”Vad är rasism?” Boken tar upp att ett problem med begreppet rasism är 

att det ofta används svepande och oreflekterat för att beskriva de fientliga och negativa känslor en 

etnisk grupp har gentemot en annan grupp, och de handlingar som dessa känslor leder till.35 

Fredrickson definition av Rasism består av två olika beståndsdelar: olikhet och makt. Att de(etniskt 

olika) är olika oss på ett sätt som inte är förändringsbart, denna känsla av olikhet ger ett motiv 

och eller logisk grund för att utnyttja vår maktställning till att behandla de som är etniskt olika på 

ett sätt som skulle anses grymma eller orättvisa om de drabbade medlemmarna i vår egen grupp.36 

Fredrickson skriver även att vad som förnekas i alla yttringar av rasism, oavsett om det rör sig om 

öppet rasistiska stater med utrotningsläger för andra etniska grupper en den styrande. I mindre 

starka yttringar av rasism så finns det en tanke som säger att de som rasifierar och de som 

rasifieras inte kan leva sida vid sida i samma samhälle. Utöver detta så innehåller alla olika 

yttringar av rasismen även tanken att någon individ skulle kunna förändra sin rasmässiga 

tillhörighet genom att förändra sig som individ.37 

Fredrickson skriver att rasismen idag inte är lika tydlig som den var under koloniseringstiden eller 

under mitten av 1900talet med de öppet rasistiska regimerna. Detta är något som Katarina 

Mattson och Mekonnen Tesfahuney skulle vara beredda att hålla med om, två forskare som 

skrivit om den gömda rasismen i Sverige. Jag återkommer till dessa senare i litteraturöversikten. 

Grunden i en rasistisk uppfattning, är att de finns bestående och oöverkomliga skillnader mellan 

olika människogrupper, går att hitta följare av i vårt samhälle idag, såväl som under 

koloniseringen eller i nazityskland.38 Själva grundtanken har inte förändrats även om mycket annat 

                                                           
34 Lifmark (2010) s, 10-16 
35 Fredrickson (2002) s, 15 
36 Fredrickson (2002) s, 21 
37 Fredrickson (2002) s, 23 
38 Fredrickson (2002) s, 127 
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ser annorlunda ut idag. Rasismens grundkärna står fast. Intressant kan tyckas vara att rasismens 

grundtanke inte alltid funnits, och med det antagligen inte alltid kommer finnas. Enligt 

Fredrickson så är de flesta forskare som studerat antiken överens om att något begrepp som 

riktigt motsvarar ras inte finns. Grekerna skiljde på civiliserade människor och barbarer men i den 

skillnaden fanns det inget som sa att en barbar inte kunde civiliseras och då räknas till de 

civiliserade.39 Även de tidiga kristna var befriade från detta ras tänkande som ligger till grund för 

rasismen. Detta ska inte tolkas som att det inte fanns etniska motsättningar under antiken. 

Judarna var ett problem för de tidiga kristna för att de inte erkände Kristus som frälsare. Men de 

tidiga kristna kunde inte hävda att judarna hade någon medfödd mindrevärde som människor 

genom att vara av judisk härkomst då Jesus själv var jude. Judefientligheten fanns förvisso 

inneboende i den tidiga kristendomen inte minst för att de gavs ansvaret för Jesus korsfästelse.40 

Rasism som vitöverhöghet kan spåras tillbaka till 1700-1800tal. Européer fastslog under 

senmedeltid eller tidig modern tid att det fanns outplånliga skillnader mellan kristna och judar 

samt européer och afrikaner. Den ”moderna” rasismens grundtanke går alltså att spåra tillbaka till 

sen medeltid.41 

 

Ingvar Svanberg etnolog, och Mattias Tydén historiker, har skrivit en bok om rasismens historia 

med speciellt fokus på Sverige och efterkrigstiden. De lyfter i den boken frågor som hur bilden av 

invandraren som ”främling” växte fram i Sverige. Svanberg och Tydén skriver att invandringen till 

Sverige är minst lika gammal som Svenska riket, och under tre epoker har den varit särskilt 

intensiv, senmedeltiden, stormaktstiden och decennierna efter andra världskriget.42 Dagens 

rasism, menar Svanberg och Tydén, härstammar från 1800talets nationalistiska ideologier och 

bakvattnet av den. Det hade varit intressant för mig om Svanberg och Tydén tillskrivit en klar 

definition av vad rasism är, eller vad de utgår från för definition, för att jämföra denna med den 

som ges av Fredrickson, detta är något de två forskarna valt att inte göra. 

Katarina Mattson och Mekonnen Tesfahuney har skrivet ett kapitel i boken det slutna folkhemmet. 

Kapitlet heter rasism i vardagen och där ges en definition, en tämligen vid definition, av rasist 

begreppet och var som bör räknas in i rasism. De båda forskarna diskuterar kring vardagsrasism 

och den gömda rasismens som är inbakad i det Svenska samhället. De menar att även tal om 

religion och kultur i negativ bemärkelse ska ses som en rasistisk handling.43 Varför det ska räknas 

                                                           
 
39 Fredrickson (2002) s, 27 
40 Fredrickson (2002) s, 29 
41 Fredrickson (2002) s, 53 
42 Svanberg och Tydén (1998) s, 11 
43 Mattson och Tesfahuney (2002) s, 28 
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in är för att argument rörande kultur och religion används för att rättfärdiga diskriminering och 

ojämlikbehandling, menar författarna. 

Begreppet rasism är långt ifrån oproblematiskt.  

 

Utöver ovanstående forskare har jag även läst Magne Raundalen och Gustav Lorentezens bok 

barn och rasism. Denna bok sträcker sig från barns tidiga år, fram till ungdomsåren 14 – 19 år. 

Boken tar upp hur rasism utspelar sig på olika sätt i olika åldrar.44 Dessa författare ser också ett 

problem med begreppet rasism, för det första förutsätter användandet av begreppet ett ras tänk. 

För det andra har begreppet idag kommit att bli något odefinierbart som människor är rädda att 

bli kallade för, skriver författarna.45 Möjligtvis skulle det vara bättre att använda begrepp som 

etnisk diskriminering, skriver författarna. Vad jag fann mest intressant med Raundalen och 

Lorentezens bok var en undersökning de utfört där de frågar barn vad de själva tror är orsaken 

till rasism, samt hur orsakerna går att åtgärda. Allra flesta ungdomar i deras undersökning valde 

att svara att orsaken till rasism är att ”de vuxna är redan rasister”. På frågan hur man åtgärdar det 

har den största skaran av barnen svarat ”Vuxna måste föregå med gott exempel”.46 Den näst 

vanligaste orsaken till rasism utifrån vad barnen i undersökning trodde var ”Rasism är ärftligt”, 

den näst vanligaste åtgärden var ”uppfostran måste ge barnen en bättre inställning”. Jag tror inte 

barnen är ute och cyklar. Ansvaret ligger på oss vuxna. Rasism är inte ärftligt rent biologiskt men 

möjligtvis socialt, barn indoktrineras in i ett tänkande av sina föräldrar, och andra vuxna som de 

senare i livet upprätthåller, vilket inte behöver vara oförändligt men utan rätt vägledning 

antagligen blir det. Därför har jag i denna uppsats undersökt hur lärare arbetar mot rasism och 

främlingsfientlighet i skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Raundalen och Lorentezen (1996) s, 11-16 
45 Raundalen och Lorentezen (1996) s, 17 
46 Raundalen och Lorentezen (1996) s, 74-75 
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2.3Teori  

2.3.1 Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen metodologiska ansats har sitt ursprung i pragmatismen och framförallt i Deweys 

moralfilosofiska verk. Jag kommer här ge en kortfattad presentation av vad det innebär samt hur 

det har påverkat uppsatsens utformning.   

 

2.3.2 Pragmatism 
Pragmatismen är en handlingsfilosofi som undersöker konsekvenser av olika handlingsalternativ.47 

Cleo Cherryholmes har skrivit boken Reading pragmatism, i den boken skriver han såhär: 

  ”Why pragmatism? A short answer is that pragmatism looks to consequences 

 that we endlessly bump up against. We respond to and live with outcomes all 

 day, everyday. These results come from our actions and those of  others. They 

 also come from events beyond our control. Pragmatists anticipate outcomes. 

 They look to imagined and actual outcomes […] Pragmatism is a discourse that 

 attempts to bridge where we are with where we might end up.48 

 

Om jag förstår Cherryholmes och pragmatismen rätt så menar citat att belysa vikten av att 

ständigt reflektera över våra handlingar för att skapa förutsättningar för att överväga våra val och 

vår framtid. 

 

2.3.3 Deweys moralfilosofi 
Enligt Dewey bör vi vid ett moraliskt problem fråga oss hur vi förhåller oss till denna 

problematik innan ett handlande kan bestämmas. Moraliska val ska inte ske utifrån fastlåsta vanor 

eller principer. Det är människans ansvar att reflektera över olika handlingsalternativ och 

konsekvenser.49 I uppsatsen används Deweys moralfilosofi för att öppna upp för en kartläggning 

av olika handlingar som lärare bedriver i bemötandet av främlingsfientlighet.50 Uppsatsen strävar 

också efter att klargöra vilka för lärarna märkbara konsekvenser som följer av de olika 

handlingarna. 

 

                                                           
47 Arneback (2012) s,41 
48 Cherryholmes (1999) s, 3 
49Arneback (2012) s, 23 
50 Dewey (1929-1930/1984) s, 280 
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2.3.4 Kritik mot teorival 
Vad har lärares praktiska bemötande av främlingsfientlighet att göra med moralfilosofi? 

Grundläggande värden som är i läroplanerna för både grundskolan och gymnasiets första stycke 

lär oss att: 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var 

och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”51 

 

Att förmedla mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på och att främja aktning för varje människans egenvärde är inte från kopplat 

moral. Hur lärare bemöter främlingsfientlighet kan därför studeras utifrån Deweys moralfilosofi. 

 

 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur högstadie- och gymnasielärare bemöter 

främlingsfientlighet i praktiken. 

 

Mina underfrågor för att uppfylla uppsatsens syfte och huvudfråga har varit: 

Vilka metoder används av lärare i bemötandet av främlingsfientlighet? 

Varifrån kommer metoderna som används i bemötandet av främlingsfientlighet? 

Hur upplever lärare att deras metoder mot främlingsfientlighet fungerar? 

 

 

 

 

                                                           
51Lgr 11 & Lfg 11 (2011) s, 7 
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4. Metod 
För att på bästa sätt besvara min frågeställning har jag valt att genomföra en kvalitativ studie.   

Jag har använt mig av är forskningsintervju som är upplagd på ett halvstrukturerat sätt. För att 

följa syftet och besvara mina frågeställningar lämpar sig intervju bättre än tillexempel enkät 

undersökning då möjligheten för lärarna att utveckla sina resonemang är viktig.  Därför valdes 

frågor med en låg grad av strukturering och även en låg grad av standardisering,52 för jag har haft 

ambitionen att göra en kvalitativ analys av resultaten. Som jag har genomfört med hjälp av ett 

pragmatiskt arbetssätt. Jag har sedan diskuterat resultaten i en diskussionsdel där jag lyfter in 

tidigare forskning och väger mina resultat mot varandra.  

Det har även tagits hänsyn till frågornas ordning och formulering, så att de inte vara för ledande.  

Intervjufrågorna som ställdes är bifogade i uppsatsens bakre del. Jag har slumpmässigt valt de 

lärare som skulle komma att intervjuas. Alla fem intervjuer har genomförts på så liknande sätt 

som möjligt. De lärare som intervjuats arbetar på olika skolor, i olika delar av landet. Jag har 

benämnt lärarna med fiktiva namn när jag talar om dem i uppsatsen. Detta görs på grund av 

hänsyn till lärarnas anonymitet. 

 

4.1 Giltighet och tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet 
Intervjufrågorna jag valt är öppna detta för att lärarens egna tankar och synsätt ska få utrymme 

och är för denna uppsats intressant. Uppsatsen omfång är relativt liten, därför har jag valt att 

intervjua fem oberoende lärare. Hade ett mer extensivt arbete genomförts, och flera lärare 

intervjuats hade möjligtvis ännu fastare slutsatser kunna dras. 

 

Min undersökning kan möjligtvis beskyllas för att inneha en bristande validitet då jag intervjuar 

lärare om hur de bemöter främlingsfientlighet, möjligt är att även om de intervjuade lärarna 

tänker sig att de besvarar frågorna så sanningsenligt som de bara kan, så finns det en risk för att 

verkligheten ser annorlunda ut. Möjligt är att om jag hade frågat eleverna om hur lärarna bemöter 

främlingsfientlighet att jag kanske hade fått ett annat svar. Hade jag gjort observationer kanske 

ytterligare en annan slutsats varit aktuell. Jag väljer i detta fallet att ändå genomföra uppsatsen 

med intervjuer som metod. Jag har öppna frågor och har försökt ställa bra följdfrågor, samt 

funderat länge kring frågornas formulering och ordning. Mina intervjuteman samt frågor är starkt 

kopplade till min frågeställning och därför anser jag att sådana systematiska mätfel som kan 

infinna sig i enkätundersökningar inte är aktuella i denna uppsats.53   

                                                           
52 Patel och Davidson (2003) s. 72 
53 Teorell och Svensson (2007) s.57 
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Då jag grundar mina slutsatser på de svar jag får under intervjuerna, så öppnar det en risk för 

osystematiska mätfel. Ett så bra analysverktyg som möjligt har sammanställts för att kunna 

analysera svaren, men en risk för reliabilitetsproblem kvarstår ändå.54 Detta är en risk man får ta 

då intervjuer utförs, vilket jag ständigt, under intervjuernas genomförande har varit medveten 

om. 

 

4.2 Forskningsetik 
Forskningsrådet har publicerat Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som lyfter 

fram fyra viktiga krav som jag har lyssnat till i utförandet av studien.55 Detta är en skarpt 

förkortad version av de fyra huvudkraven. 

Informationskravet, deltagarna i undersökningen ska få information om undersökningens syfte 

detta är något jag informerade de intervjuade om innan intervjun.56 

Samtyckekravet, det är frivilligt att delta. Det är inte etiskt att ha med någon i en forskning som 

inte är medveten om det. Om personen som medverkar i undersökningar är under 15 år gammal 

ska även målsman kontaktas.57 

Konfidentialitetskravet, den som medverkar i intervju gör det som anonym. I min uppsats 

kommer jag att använda pseudonyma namn på de personer jag intervjuer. Ingen stans kommer 

jag att publicera dessa.58 

Nyttjakravet, informationen jag kommer över då jag genomför mina intervjuer ska inte 

användas till något annat än denna forskning.  Ljudinspelningarna förvarar jag på ett betryggande 

sätt.59 

 

4.3 Reflektion över metoden 
Min ofrånkomliga närvaro vid intervjuerna kan ha påverkat på vilket sätt lärarna har valt att 

besvara på frågor. Hade jag varit av annat kön eller ursprung hade möjligtvis intervjuerna sett 

annorlunda ut. Möjligtvis hade någon av lärarna känt sig tryggare eller mindre trygg. Faktorer 

som dessa kan påverka slutresultatet i en studie som denna. Detta är jag medveten om men för 

mig finns det inget sätt att komma ifrån detta eller gå runt det. Jag försökte givetvis skapa en 

lättsam men seriös och värderingsfri stämning under intervjuerna. Då intervjuerna handlade om 

hur lärarna praktiskt gör i olika situationer är det möjligt att lärarna besvarar frågorna på ett sätt 

                                                           
54 Teorell och Svensson (2007) s.57 
55 Forskningsetiska principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2013-05-23 
56 Forskningsetiska principer s, 7-8 
57 Forskningsetiska principer s, 9-11 
58 Forskningsetiska principer s, 12-13 
59 Forskningsetiska principer s, 14 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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som möjligtvis ger en bild av att verkligheten är bättre än vad den i själva verket är. Även detta är 

för mig omöjligt att komma runt. 

Möjligtvis hade en observationsmetod varit allra bäst, men alldeles för tidskrävande. 

Observationsmetod hade varit bättre på sådant sätt att jag då i verkligheten skulle kunna se hur 

lärarna bemöter främlingsfientlighet. Men det är inte säkert att eleverna eller läraren skulle bete 

sig på samma sätt med en observatör fanns i klassrummet. Det skulle kunna ha blivit ett problem 

om jag valt observation som metod. Men huvudsakliga problemet med studien om jag valt en 

observationsmetod hade varit den enorma tiden jag hade varit tvungen att observera lektioner för 

att hitta tillfällen då främlingsfientlighet dyker upp och bemöts.  

 

 
 

5. Resultat 
 

5.1 Lärare 1 Bosse 
Bosse arbetar i Sigtuna kommun. Skolan som Bosse jobbar på ligger i ett område där de flesta 

husen är flerfamiljshus. Skolan är multikulturell och har hela 80 olika nationaliteter. Bosse har 

arbetat på den nuvarande skolan i två år. Skolan är en högstadieskola. 

Bosse menar att det vanligaste sättet som främlingsfientlighet och eller rasism yttras på är 

nedlåtande kommentarer mot somalier och misstro mot islam. Han brukar bemöta det med att 

tala om alla människors lika värde samt religionsfriheten. Det är ganska vanligt att nedlåtande 

kommentarer fälls, i klassrummet händer det kanske en gång i veckan men på skolan allmänt tror 

Bosse det händer varje dag. Detta är en jargong eleverna har, menar Bosse. Enligt Bosse så 

förstår inte riktigt eleverna innebörden av orden eller meningarna de säger. De förstår inte att 

jargongen kan ses som främlingsfientlighet. Vi vuxna lägger gärna för mycket fokus på vad vi tror 

är innebörden av olika ord, barn har möjligtvis andra definitioner. Ungdomarna menar inte att 

kränka utan mer att skoja, tror Bosse. 

På Bosses skola finns det en likabehandlingsplan som ska motverka kränkande behandling, 

mobbning, rasism. Denna plan är något som gås igenom en gång i början av varje termin. Mer än 

så har inte Bosse arbetat med den. 

Bosses metoder för att bemöta främlingsfientlighet har kommer från hans sunda förnuft. Jag 

misstänker att Bosses sunda förnuft har kommit från hans uppväxt och egen skolgång. Han kan 

inte minnas att lärarutbildningen gav honom något verktyg när det kommer till att bemöta 

främlingsfientlighet. 
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Bosse känner sig trygg i diskussioner om främlingsfientlighet med eleverna. Bosse tar ett exempel 

med en elev som han undervisar. Eleven är uttalat Sverigedemokrat och argumenterar ofta och 

gärna om invandringsfrågor. Bosse kan tycka att det är jobbigt att diskutera med henne då hon 

vägrar att ”rucka” på sig som Bosse själv uttrycker det. Bosse vill också lyfta fram att på skolan 

arbetar de mycket med förintelsen och även andra folkmord. Detta gör de för att ”låta sunda 

värderingar” slå rot hos eleverna. 

Bosses metod för att bemöta främlingsfientlighet är alltså att berätta om alla människors lika 

värde. Detta tas emot bra av eleverna då de allra flesta enligt Bosse inte menar att kränka någon 

även om de fäller främlingsfientliga kommentarer då och då. 

 

5.2 Lärare 2 Anders 

Anders arbetar i en skola som ligger i Uppsala. På skolan finns det elever från åk1 till åk9. 65 % 

av eleverna har föräldrar som är övermedelklass 35 % har föräldrar som är låginkomsttagare. 

60 % av eleverna är etniskt svenska. Samtliga siffror är uppskattade av Anders och bör läsas som 

ungefärliga. Skolan ligger i ett område med många villor och några flerfamiljshus. Anders har 

arbetat på skolan i 3 år. Anders är inte så väldigt påläst på likabehandlingsplanen då han menar att 

det inte uppstått någon situation då han har behövts det. 

Enligt Anders har inte främlingsfientlighet och rasism uppstått i hans klassrum någon gång. 

Anders menar att hans skola arbetar med värderingsfrågor redan från tidig ålder och det har 

bidraget till att främlingsfientlighet och rasism inte finns på skolan. OM en situation skulle uppstå 

tror Anders att han skulle bemöta det genom att tala om människors lika värde samt ifrågasätta 

elevens källor. Möjligtvis skulle Anders även gå till skolans likabehandlingsplan för att se om det 

finns några goda råd i den. Anders tycker att lärarutbildningen förmedlar demokratiska 

värderingar. Alla människors lika värde och lika rätt är något Anders tycker har genomsyrat hela 

lärarutbildningen på olika sätt. 

Anders har inte mött problem med rasistiska och eller främlingsfientliga åsikter. Skulle han göra 

det, skulle han bemöta det med att tala om människors lika värde samt ifrågasätta varifrån eleven 

fått dessa åsikter. 

 

5.3 Lärare 3 Maja 

Maja arbetar på en gymnasieskola som ligger i Stockholm. Maja har arbetat där i ett år. På skolan 

går det 800 elever. På skolan finns flertalet olika program. Samhällsprogram, media-teknik, 

estetik, bygg och fordon, m fl. Skolan ligger i närheten av en tunnelbana station och ett litet 
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centrum. Eleverna kommer från hela Stockholm och det finns stor blandning av olika etniciteter 

representerade på skolan. 

När främlingsfientliga åsikter yttras i klassrummet säger Maja ifrån på skarpen. Hon menar att 

sådant beteende inte är acceptabelt. Maja försöker även diskutera med eleverna enskilt om eleven 

har utryckt främlingsfientliga åsikter. Detta för att det är lättare att ha ett vuxet samtal med 

eleverna mellan fyra ögon som Maja uttrycker det. 

Det vanligaste sättet att främlingsfientlighet uppstår på Majas skola är att någon elev säger något 

som: ”djävla bla**e”. Maja visar då att sådant språk inte är accepterat i hennes klassrum. Om det 

uppstår främlingsfientliga åsikter i en diskussion försöker Maja ifrågasätta det främlingsfientliga 

påståendet, hon frågar varför eleven tror/tycker så. Detta är en metod som fungerar relativt bra 

tycker Maja. Om eller när sådana här situationer uppstår brukar Maja frångå den i förväg 

planerande lektionsplaneringen. Maja tycker det är väldigt viktigt. Det ska lyftas upp och 

diskuteras direkt efter det händer tycker Maja. 

På Majas skola finns det en ganska hård jargong. När hon pratar med eleverna och ifrågasätter 

deras språkanvändning när det kommer till främlingsfientliga åsikter eller uttryck får hon ofta till 

svar: ”vi driver ju bara”. Detta är ett problem enligt Maja. Eleverna förstår inte varför man inte 

får säga somliga saker, som direkt främlingsfientliga kommentarer. Detta tyder på att rasism är 

normaliserat i deras liv, menar Maja. Något hon försöker att förändra genom att alltid bemöta det 

med diskussion. 

Maja berättar även för mig att det är vanligt att elever med annan etnisk härkomst än svensk kallar 

vandra för blatte. Maja menar att hon har pratat med flertalet olika elever om detta men att de 

inte vill bry sig. Det är en jargong de har och Maja vet inte riktigt hur hon ska förändra jargongen 

eller om det ens är möjligt. 

Maja känner sig ibland obekväm i diskussioner om främlingsfientlighet med elever då de ibland 

har konstiga argument och siffror som de tycker backar upp argumenten. Maja försöker då fråga 

varifrån dessa siffror kommer, vilken är källan? Detta fungerar ibland för att få bort diskussionen 

ur hetluften men Maja tror inte att det egentligen påverkar någon elev till att omformulera sin 

politiska ståndpunkt.  

Maja tycker att det kanske skulle behövas en tema dag. Att alla lärare på skolan gemensamt 

planerar en värderingsdag eller något sådant. Kanske skulle man då kunna hyra in en 

gästföreläsare från någon av de antirasistiska organisationerna som finns. Men Maja oroar sig för 

om det finns tid och fall alla andra lärare också skulle vilja det. Maja menar att det finns lärare på 

hennes skola som mer eller mindre har givit upp striden när det kommer till frågor som dessa. 
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Dessa lärare resonerar på sådant sätt att ”eleverna säger massa dumma saker, finns inget att göra” 

men Maja tror att det är viktigt att man agerar och tar i med krafttag mot rasism när det yttras.  

På frågan om det är vanligt med främlingsfientlighet och eller rasism på skolan får jag svaret att 

det är mycket vanligt. På skolan finns det en uppdelning mellan etniskt svenska och människor 

med annan etnisk härkomst än svensk. Det är som två stora grupper. Detta gör problemet så 

mycket större, att diskutera med en elev om varför det är fel att säga bla**e räcker inte. Det skulle 

verkligen behövas krafttag mot den etniska uppdelningen som existerar på skolan. 

Majas metod för att bemöta främlingsfientlighet är att ta upp det till diskussion, bemöta åsikter 

med frågor samt att tala om människolivets lika värde. Detta fungerar bra då hennes elever 

egentligen inte ”är” rasister utan ”bara” säger dumma saker på grund av den hårda jargongen 

som finns på skolan. Majas tänker sig att hennes metod för att bemöta främlingsfientlighet och 

rasism kommer från hennes egna sunda förnuft och indirekt genom hennes uppväxt och egen 

skolgång. 

 

5.4 Lärare 4 Wilma 

Wilma har varit lärare i 30 år och arbetar på en skola som ligger i Norrort i Stockholm. Endast 10 

st elever av totalt 350 har annan etnisk härkomst än svensk. De flesta eleverna kommer från 

akademiker familjer. Skolan är en högstadieskola. 

Främlingsfientliga åsikter dyker sällan upp på Wilmas skola. När detta sker brukar Wilma bemöta 

det genom att säga ”så säger man inte.”, följt av en förklaring varför. Om det är mer långtgående 

främlingsfientliga resonemang brukar Wilma tala om för eleven eller eleverna i fråga att det inte 

är så. Främlingsfientliga åsikter grundar sig ofta på okunskap, menar Wilma. Vanligaste sättet det 

uppstår är när eleverna går in i klassrummet eller i skåp hallen. Wilma tror att det är en jargong 

eleverna har som inte är menat att lärarna ska höra. Detta gör det svårare att komma åt. Att 

Wilma hör något sådant är väldigt ovanligt, det händer kanske en gång per termin. När Wilma då 

bemöter detta så blir eleven ofta generad. Enligt Wilma vet eleverna egentligen att alla människor 

är lika värda och man inte får säga kränkande saker eller använda ord som kan anses vara 

kränkande. 

Wilma tror att det finns en likabehandlingsplan på skolan, detta är dock inget dokument Wilma 

arbetar med speciellt ofta då hon inte riktigt vet var den finns, eller vad som står i den. 

Wilma känner sig trygg i diskussioner om främlingsfientlighet, detta för att alla människor är lika 

mycket värda och att det är något positivt för Sverige med invandring då invandringen berikar 

landet. Att förmedla det till eleverna är inget problem. För några år sedan var problemet större. 
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Då organiserade SO-lärarna på skolan en tema dag om tolerans. Detta var något populärt, och 

möjligt är att om problemet skulle blossa upp igen skulle en liknande tema dag ske. 

Varifrån Wilmas metoder att bemöta främlingsfientlighet kommer vet hon inte, det är något hon 

lärt sig genom sin uppväxt och egen skolgång, tror hon.   

 

 

 

5.5 Lärare 5 Freja 

Freja arbetar på en gymnasieskola som ligger i Uppsala län. Där har hon arbetat i två år. 

Främlingsfientlighet och rasism är dessvärre vanligt förekommande på skolan Freja arbetar på. 

Detta gör att Freja arbetar mycket mot främlingsfientlighet och rasism. Metoderna hon använder 

för att bemöta främlingsfientlighet och rasism är sunt förnuft, fakta och egna erfarenheter, ofta 

genom diskussion med eleverna. Freja menar att lärare har en bredare helhetssyn än vad eleverna 

har, detta medför att lärarna kan och bör eftersträva att eleverna vidgar sina perspektiv. Freja tror 

det är viktigt att lärarna utgår ifrån att eleverna inte är främlingsfientliga för att leda dem rätt. 

Frejas metoder och vad hon säger är inte hämtade från någon forskning utan hon har själv fått 

prova sig fram genom sina år som lärare. 

Freja önskar att vi ska lära av våra misstag. Förintelsen är inte så långt borta som man kan tro. 

Eleverna ska kunna se samband mellan olika historiska händelser. Främlingsfientlighet är inget 

bra för något samhälle. Detta ska förmedlas till eleverna, så att de förstår problemet med rasism 

och främlingsfientlighet. 

Freja tror att de flesta lärare använder sina egna värderingar som grund vid bemötande av 

främlingsfientlighet. Detta kan vara problem om lärarna själva bär på främlingsfientliga åsikter 

och då för vidare dem till eleverna. Det strider mot läroplanen men om en lärare är 

främlingsfientlig och direkt eller indirekt förmedlar det till eleverna så är det svårt att komma åt, 

eller ens veta om att det händer. Freja tycker att lärare behöver ha koll på fakta. Det är viktigt att 

veta vilka argument som kan komma att användas av eleverna för att veta hur de ska bemötas. 

Socialdemokraterna gav ut ”om detta må ni berätta” för några år sedan. Detta är en skrift som 

önskar upplysa om förintelsen och dess hemskhet. Det är bra men det räcker inte. Lärare behöver 

mer medel för att bemöta främlingsfientlighet, tycker Freja. 

Frejas metod för att bemöta främlingsfientlighet är med fakta, diskussion och ifrågasättande. 

Åsikterna hon förmedlar är hennes egna som hon fått genom uppväxt och egen skolgång. 

Metoderna hon använder har hon kommit fram till själv genom att arbeta som lärare. 
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6. Analys  
 

Uppsatsen syfte har varit att ta reda på vilka metoder som används i praktiken av lärare för att 

bemöta främlingsfientlighet. Utifrån uppsatsens teori, pragmatism och främst Deweys 

moralfilosofi som handlar om reflektion kring handlande för att öppna upp för olika sätt att 

tänka och handla genom att ta del av andras erfarenheter. Med denna teori i åtanke har jag gjort 

följande analys. Bildligt talat skulle jag det gå att säga att jag studerat resultatet med pragmatiska 

glasögon. Jag har vägt olika handlingar gentemot varandra för att försöka förstå dess funktion 

och konkreta konsekvenser. 

Mina fem intervjuer har givit mig både liknande svar tillika väldigt olika svar. Hur stort problemet 

med främlingsfientlighet på skolorna i Sverige idag är varierar givetvis från skola till skola. Detta 

är något som kan ha stor inverkan på hur lärarna arbetar gentemot främlingsfientlighet och för att 

skapa sunda demokratiska och toleranta värderingar hos eleverna. Förvåningsvärt var att en av de 

lärarna jag intervjuade, som jag valt att kalla för Anders bar på bilden av att det inte fanns någon 

främlingsfientlighet på skolan. En annan av lärarna jag intervjuade, Wilma, menade på att det 

finns men i väldigt liten utsträckning, kanske engång per termin. De andra tre intervjuerna gav en 

helt annan bild av problemets utsträckning på deras skolor. Bosse menade att det händer en gång 

i veckan att någon i klassrummet säger något som är antingen främlingsfientlighet, rasistiskt eller 

visar på intolerans hos eleverna. På skolan händer det varje dag, tror han. Maja och Freja ger båda 

två bilden av främlingsfientlighet finns på deras skolor i bred utsträckning. Maja berättade för mig 

att rasism och främlingsfientlighet, förvisso genom den hårda jargongen men ändå, har blivit 

normaliserat i elevernas vardag. De lärare jag intervjuat ger bilden av att främlingsfientlighet 

existerar på somliga skolor inte alls och på andra skolor är väldigt vanligt.   

 

6.1 Vilka metoder använder lärare för att bemöta främlingsfientlighet 
 

En av mina intervju personer använder idag inga metoder för att bemöta främlingsfientlighet, då 

det inte finns på skolan han arbetar på. Denna lärare bad jag då svara på frågan hur han 
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hypotetiskt skulle göra om det skulle uppstå. Jag fick samma svar av honom som jag fått av 

samtliga lärare jag intervjuat. Oavsett i vilken utsträckning som främlingsfientlighet, rasism eller 

intolerans existerar på skolorna så verkar det som det bemöts på samma eller liknande sätt. Det 

bemöts med diskussion eller upplysning till eleverna om människors lika värde. Tillrättavisningar 

så som ”så säger man inte.” kan förekomma men allra helst, och jag misstänker att det finns en 

skillnad i vad som yttras och på vilket sätt så bemöts det med upplysningar om alla människors 

lika värde till eleverna. Några av de lärarna jag intervjuade tog upp att det fanns på skolorna de 

arbetade en likabehandlingsplan som ska motverka kränkning, mobbning och 

främlingsfientlighet. Denna likabehandlingsplan var det inte någon av de lärarna jag intervjuade 

som hade som grund till sitt bemötande av främlingsfientlighet. Wilma berättade för mig att tack 

vare att alla människor är lika mycket värde och för att det är positivt med invandring för Sverige 

så är det inget problem att förmedla detta till eleverna. Eleverna på Wilmas skola blev generade 

vid tillsägning om att främlingsfientlighet inte är okej på skolan. På sådant sätt ser det inte ut på 

de andra lärarnas skolor.  

Även Freja lyfter fram vikten av att främlingsfientlighet ska bemötas med korrekt fakta. Detta 

grundar sig i idén att främlingsfientlighet och rasism bygger på felaktig fakta. Detta är en åsikt 

Freja och de andra lärarna jag intervjuat delar. Säkerligen många fler med dem. Men det blir 

problematiskt för oavsett om eleverna har rätt eller fel så tycker dom på ett speciellt sätt. Känslor 

och värderingar är sällan helt fakta baserade. Om en elev besitter en känsla av att invandrare är 

annorlunda på ett negativt sätt, ändras antagligen inte den känslan med påståendet att alla 

människor är lika. Jag återkommer till detta resonemang i min diskussionsdel.  

Sammanfattningsvis för att besvara frågan har jag utifrån de intervjuer jag gjort dragit slutsatsen 

att främlingsfientlighet bemöts i störst utsträckning med diskussioner och upplysningar till 

eleverna om sunda demokratiska värderingar som människor som inte är främlingsfientliga ser 

som självklara och grundläggande i ett demokratiskt samhälle. En mer övergripande metod som 

används för att indirekt bemöta främlingsfientlighet genom att skapa sunda värderingar hos 

eleverna används av samtliga lärare. Detta arbete kan te sig som tema dagar om tolerans – när de 

behövs. Eller ett gediget arbete om förintelsen och även andra folkmord. Dessa metoder önskar 

indirekt att bemöta främlingsfientlighet och intolerans. Detta har fungerat väldigt bra på en skola, 

där finns inte problemet med främlingsfientlighet eller intolerans bland eleverna alls enligt läraren 

jag intervjuade. På de andra fyra skolorna så räcker inte detta indirekta arbeta utan 

främlingsfientlighet är i olika grad närvarande ändå. 
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6.2 Varifrån kommer metoderna som används i bemötandet av främlingsfientlighet? 
 

Lärarna i min undersökning menar att metoderna kommer från det egna sunda förnuftet i stor 

utsträckning. Varifrån det egna sunda förnuftet kommer misstänker jag är den egna skolningen 

och uppväxten. Detta kan givetvis debatteras. Nämnvärt är att lärarna i min intervju tog upp att 

det fanns en likabehandlingsplan på skolan men ingen av dem tog upp den som grund för sitt 

bemötande av främlingsfientlighet. Av mina intervjuer fick jag intrycket av likabehandlingsplanen 

är en hyllvärmare som ibland plockas ner för att gås igenom, för att sedan ställas tillbaka på hyllan 

och glömmas bort. Detta är något som det tidigare har forskats om. Arne Forsman har skrivit 

doktorsavhandlingen Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare?  

En av frågorna jag ställde vid intervjun handlade om huruvida lärarutbildningen hade förmedlat 

något verktyg som skulle kunna användas i bemötande av just främlingsfientlighet hos eleverna. 

Samtliga fem svarade att lärarutbildningen inte gjort det i direkt mening. Indirekt – påbyggnad av 

det ”egna sunda förnuftet” kan lärarutbildningen möjligtvis och antagligen bidragit med. Ingen av 

lärarna jag intervjuade hade läst något av de skolverket, lärarförbundet eller skolor mot rasism 

publicerat, eller någon annan liknande skrift för den delen heller om hur främlingsfientlighet ska 

motarbetas på skolor av lärare.  

 

6.3 Hur upplever lärare att deras metoder mot främlingsfientlighet fungerar? 
 

På kort sikt fungerar antagligen metoden att bemöta främlingsfientlighet genom att tala om 

människors lika värde eller kort och koncist tillsägelser att ”så säger man inte här”. På längre sikt 

behövs mer omfattande bemötande och betydligt mer överspännande värderingsförmedlande för 

att bemöta främlingsfientlighet på ett effektivt sätt.   

En metod för att bemöta främlingsfientlighet och eller rasism önskar att förändra en känsla eller 

en ideologisk ståndpunkt hos eleverna. Detta är inte enkelt gjort. För att ta exemplet Bosse 

berättade om. Bosse har en elev som är uttalat Sverigedemokrat, hon är lite jobbig att diskutera 

med för att hon vägrade ”rucka” på sig. Bosses sätt att bemöta främlingsfientlighet fungerade 

alltså inte optimalt när det rör sig om just denna elev, möjligtvis andra elever också. Jag fick bilden 

av att lösa problemet med främlingsfientlighet bland eleverna för Maja och Freja kändes lite som 

en övermänsklig uppgift. Freja, Maja och även Bosse befinner sig i situationen att 

främlingsfientlighet är utbrett bland eleverna. Även om det enligt Maja och Bosse till stor del rör 
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sig om en hård jargong. Detta borde skvallra om att metoderna som används för att motverka 

främlingsfientlighet inte fungerar så bra som man skulle kunna önska.  

För Wilma verkar metoden att berätta för eleverna, vad de egentligen redan vet, att alla 

människor har ett lika värde, vara generande framgångsrikt.  

Anders som inte har upplevt att han någonsin stått för problemet, hans metoder för att bemöta 

främlingsfientlighet är svåra att spekulera i huruvida de fungerar eller inte. 

Hur väl metoderna som används för att bemöta främlingsfientlighet fungerar varierar alltså stort 

mellan lärare och lärare, antagligen är det utomstående faktorer som avgör detta. Det går att 

konstatera att bemöta främlingsfientlighet med upplysningar om alla människors lika värde, eller 

hur hemska folkmord är eller samhällen där lika värde och människors rättigheter i accepteras 

inte räcker som metod för att bemöta främlingsfientlighet på tre av de fem skolor jag har 

intervjuat lärare från.  

 

 

7. Diskussion 
 

Mina empiriska källor säger att främlingsfientlighet bemöts med metoder som lärarna i min själva 

har skapat, utifrån egna värderingar och erfarenhet av läraryrket. Metoderna går helt enkelt ut på 

att säga till eleverna att sådant språkbruk inte är accepterat eller att upplysa eleverna om allas lika 

värde. Metoder för att bemöta främlingsfientlighet kommer inte från någon likabehandlingsplan 

eller från någon av de skrifter som önskar besvara hur lärare bör bemöta främlingsfientlighet 

bland eleverna. Dessa metoder tycks fungera bra för stunden men ur ett längre perspektiv är de 

ohållbara. I skriften Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan tas vikten av att all personal 

på skolan har en gemensam värderingsgrund att stå på upp. För att lyckas förmedla sunda 

värderingar till eleverna krävs detta. Om lärarna inte har en gemensam grund att stå på riskerar 

värderingsarbetet att falla efter en vis tid.60 Enligt Sharp & Smith är det viktigt att skolan ha ett 

handlingsprogram som ska vägleda skolan. I detta program ska det finnas konkreta mål som ger 

elever, skolpersonal och föräldrar en uppfattning om vad som gäller. Sharp & Smith skriver också 

att för att förändra attityder hos eleverna så krävs det att alla som arbetar på skolan enat och 

genom gemensamma planerande insatser går emot problemet.61 Denna plan Sharp & Smith talar 

                                                           
60 Ohlsson (2005) s,9 
61 Sharp & Smith (1996) s, 33-35 
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om skulle mycket väl kunna vara likabehandlingsplanen. Ingen av de fem lärarna jag intervjuade 

lyfte upp likabehandlingsplanen som något viktigt och användningsbart. En av de fem lärarna jag 

intervjuat berättade för mig att skolan, vid ett tidigare tillfälle då problem med 

främlingsfientlighet fanns i större utsträckning höll i en tema dag om tolerans. Detta kan ses som 

en gemensam insats från alla lärare och tycks enligt den läraren jag intervjuat fungerat bra. Freja 

och Maja som arbetar på skolor där främlingsfientlighet är mycket vanligt berättar om en bild av 

lärarkollegor som om dom ”givit upp” när det kommer till bemötande av främlingsfientlighet.   

Arneback skrev i sin avhandling om likabehandlingsplanerna att de ska vara utformade på ett 

sådant sätt att det står hur skolor ska åtgärda problem med främlingsfientlighet.62 Ändå var det 

ingen lärare som tyckte att deras metoder för att bemöta främlingsfientlighet grundade sig i 

likabehandlingsplanen. Detta skulle möjligtvis kunna förklara varför en av Lindströms 

avhandlings slutsatser var att skolan har haft en liten roll i utformandet av elevernas attityder 

gentemot invandrare och flyktingar.63 Då Sharp & Smith och Yvonne Ohlssons arbeten båda 

lyfter fram vikten av att lärarna gemensamt arbetar med värderingsfrågor för att förmedlandet ska 

fungera. 

Låt mig återknyta till uppsatsen inledande del. Jag stod längst fram i ett klassrum och visste inte 

hur jag skulle bemöta de främlingsfientliga åsikterna eleverna, som senare blev främst en elev 

yttrade. Jag försökte argumentera, ifrågasätta och tala om alla människors lika värde. Eleven köpte 

inte mitt resonemang alls, jag hade antagligen förändrat elevens inställningar till människor med 

annan etnisk härkomst lika mycket om jag sagt: Simsalabim främlingsfientlighet försvinn.  

Jag skrev denna uppsats för att undersöka hur lärare bemöter främlingsfientlighet. Mitt handlande 

var inte alls långt ifrån hur de andra lärarna har uppgivit att de handlar. Jag skrev även i 

inledningen att problemet jag såg med mitt handlande i första hand var att eleven antagligen gick 

ut ur klassrummet lika övertygad främlingsfientlig som han kom in. Efter jag har skrivit denna 

uppsats tror jag att detta problem är vanligt förekommande i situationer då lärare bemöter 

främlingsfientlighet. Samtliga skrifter jag läst om hur lärare ska bemöta främlingsfientlighet eller 

annan typ av kränkning säger att: Lärarna ska ha en gemensam grund att stå på. Lärarna ska 

tillsammans diskutera med varandra, öva på att argumentera gentemot vanliga fördomar. Tydliga 

regler om vad som är okej, och vad som inte är okej ska genom denna gemensamma grund 

förmedlas till eleverna. Så ser inte verkligheten ut baserat på erfarenheten av de lärarna jag har 

intervjuat. Detta antagligen beroende på tidsbrist. 

                                                           
62 Arneback (2012) s, 159 
63 Lindström (2002) s, 182 
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Möjligt är att likabehandlingsplanen skulle kunna fungera på ett sådant sätt, men det gör den inte 

för de fem lärare jag har intervjuat i denna uppsats. Hur lärare bemöter främlingsfientlighet, 

vilken metoder samt varifrån de metoderna kommer har jag besvarat i denna uppsats. Dessa svar 

jag kommit fram till skiljer sig från hur de skrifter jag tagit del av beskriver hur 

främlingsfientlighet och rasism bör bemötas. Främlingsfientlighet som jag skrev om i 

begreppsdefinitions delen av uppsatsen bygger på en ovilja, rädsla eller hat gentemot andra 

etniska grupper. Grunden till uppkomsten av en fobi är enligt definition inte förnuftstyrd. Att 

bemöta rasism bland eleverna kan säkerligen göras på ett effektivt sätt med att ta upp fakta och 

tala om värdegrunden för att rasism är en ideologi. Om elever köper detta kanske de möjligtvis 

omformulerar sin åsikter. Men någon som drivs av en känsla behöver möjligtvis bemötas på ett 

annat sätt, möjligtvis här är det allra viktigast med värdegrundsarbete och ett gediget 

bakomliggande arbete. Att säga till någon som har fobi för spindlar att spindlar inte kan skada 

personen och inte är värre än vad flugor är, har inte botat personen från sin spindelskräck. Detta 

är en liknelse som inte ska läsas bokstavligen utan mer med en nypa salt. Jag tror inte att många 

elever, om en någon på riktigt har lika stark fobi mot andra etniska grupper som somliga 

människor med spindelfobier har gentemot spindlar. Men möjligtvis finns det liknande nämnare 

som att grunden står på icke förnuftbaserade känslor, och kan därför inte bäst botas med fakta 

eller upplysningar om samhällets moraliska grund. På de skolor där främlingsfientlighet har blivit 

en del av vardagen kanske just detta är problematiken.  

I läroplanens står det att främlingsfientlighet ska bemötas med aktiva insatser, kunskap och öppen 

diskussion. Huruvida man väljer att tolka ovanstående så kan man säga att samtliga av mina fem 

intervjuade lärare gör detta i olika utsträckning. Men att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna är svårt att uppnå. 

Problem som detta är i sin natur komplexa och ingen enkel lösning finns att tillgå.  

 

 

8. Konklusion 
 

Min undersöknings mest centrala poäng är att de metoder som används av lärare för att bemöta 

främlingsfientlighet är skapta av lärarna själva. De metoder som används av lärarna i min studie 

för att bemöta främlingsfientlighet är inte grundande i någon forskning eller från 

likabehandlingsplanerna. Metoderna går ut på att tala om för eleverna att sådant språkbruk inte är 

accepterat alternativt upplysa eleven om alla människors lika värde. 
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På skolorna där de lärarna jag har intervjuat arbetar finns ingen gemensamt utarbetad 

värderingsgrund som lärarna arbetar utefter för att motverka främlingsfientlighet. Jag tror precis 

som Lindström att detta beror främst på tidsbrist bland lärarna. Jag tycker att bemötande av 

främlingsfientlighet bland elever bör tas upp i större utsträckning av lärarutbildningen. Forum för 

Levande Historias undersökning visar på att 17,9 % av Sveriges gymnasieelever är intoleranta 

gentemot främlingar. Detta är en mycket hög och oroväckande siffra. Vad för slags samhälle 

kommer vi få om detta får fortgå?  

 

 

 

9. Forskningsfrågor för framtiden 
 

Mycket forskning har bedrivits om främlingsfientlighet, rasism, intolerans, mobbning, kränkning, 

konflikter, konflikthantering, utanförskap, moral, värderingar och flertalet andra näraliggande 

områden men jag tror att det finns många intressanta luckor finns kvar att fylla, kanske speciellt 

när det kommer till skolors arbete mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans.   

En intressant studie skulle kunna göras om hur elever uppfattar lärares sätt att bemöta 

främlingsfientlighet. Det hade även varit intressant att undersöka på vilket sätt 

främlingsfientlighet och rasism skiljer sig åt. Går det att se rasism och främlingsfientlighet som 

synonymer när man talar om elevers åsikter? Det skulle vara intressant att undersöka på vilket sätt 

lärares bemötande av främlingsfientlighet har förändrats genom åren och möjligtvis hur 

läroplaners värdegrund har förändrats. Det hade varit intressant att analysera på vilket sätt 

främlingsfientlighet och främst bemötandet av det är ett inslag i lärarutbildningen.  
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Empiriska källor: 

Intervju ”Bosse”  

Intervju ”Anders”  

Intervju ”Maja”  

Intervju ”Wilma”  

Intervju ”Freja”  

 

 

 

Bilaga 1.  

Intervjuguide 

PreT1: Allmänt om skolan 

Var ligger skolan? Hur ser närområdet ut? Vad för elever går på skolan?  

 

T1: Allmänt om främlingsfientliga åsikter yttras i klassrummet 

Om en diskussion uppstår där främlingsfientliga åsikter yttras i ditt klassrum, hur bemöter du det? 

Underfråga 1. Vilket sätt är det vanligaste sättet främlingsfientliga åsikter yttras på? 

Underfråga 2. Är det vanligt att främlingsfientliga åsikter yttras i ditt klassrum? 

 

T2: Vilken metod används för att bemöta främlingsfientlighet 

Om du ger dig in i en diskussion om främlingsfientlighet eller om  

alla människors lika värde vilken grund har du för ditt handlande? Varifrån kommer metoderna 

du använder dig av för att bemöta främlingsfientlighet? 

Underfråga 1. Vilken respons får du av eleven? 

Underfråga 2. Är detta något din skolan har utformat en plan för? Iså fall: Är den bra? Kommer 

den till användning? 

 

T3: Är läraren trygg i diskussioner ang. främlingsfientlighet 

 Känner du dig trygg i rollen att hålla diskussioner med elever om främlingsfientlighet? 

OM Ja ? Varför? Om Nej ? Varför? 

 

 T4. Är det vanligt? 

Tycker du att främlingsfientlighet eller intolerans är ett stort problem på din skola? Finns det 

elever som skulle kunna fall in under grupper främlingsfientliga eller rent utav rasistiska? 


