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Sammanfattning 

Skolan är en av få institutioner som alla medborgare är tvungna att befinna sig i. Samtidigt framstår 

det som att skolan inte alltid lyckas med uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning. 

Rasifierade barn och unga verkar möta en rad hinder och missgynnas systematisk under sin 

utbildningstid. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka hinder och dilemman det finns 

för lärare att hantera rasism i skolan samt att undersöka hur rasism kan förstås i en skolkontext. 

Fokus har varit att förstå lärares roller och förhållningssätt kopplat till rasism i skolan. Uppsatsen är 

genomförd som en systematisk litteraturstudie och utgår från sex internationellt publicerade artiklar 

och en svensk avhandling som sorteras med hjälp av tematisk innehållsanalys utifrån tre olika 

teman. Dessa tre teman, tillika perspektiv; det socialkonstruktivistiska, det utbildningssociologiska 

och det svenska perspektivet, ger sammantaget en mer mångfacetterad bild av hur problemet kan 

förstås.  

      

Resultatet visar att det kan uppstå svårigheter i att hantera rasism eftersom den ofta verkar i det 

dolda och kan vara svår att identifiera. Trots goda ambitioner om lika behandling verkar det 

dessutom som att lärare inte alltid lyckas med dessa uttalade målsättningar. Det grundar sig 

framförallt i en bristande förståelse för rasism som någonting större än direkt kränkande handlingar. 

Vi har funnit att lärare behöver en ökad kunskap om vilka uttrycksformer som rasism kan ta sig 

samt vilka konsekvenser den kan få, såväl på kort som lång sikt. Vi har även funnit att språkbruket 

har en viktig roll för hur rasism reproduceras, där de till synes vanliga interaktionerna döljer 

nedtryckande och sorterande strukturer. 
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1. Inledning 

I Sverige stoltserar vi gärna med att vi är ett av världens mest jämlika länder och skolan har ansetts 

vara en central plats där detta jämlikhetsprojekt skulle förverkligas. Här utmärker sig exempelvis 

visionen om en skola för alla genom införandet av läroplanen Lgr80 (Skolverket, 1980). Trots 

självbilden av en jämlik nation så framstår det som att faktorer såsom härkomst har en betydelse för 

skolresultatet, då elever med invandrarbakgrund i genomsnitt har en sämre resultatutveckling. Detta 

gäller i synnerhet elever som invandrat efter skolstart, det vill säga efter 6 års ålder (Skolverket, 

2016). Skolan har som uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning. Likvärdighetsuppdraget i 

skolan kan förstås genom tre huvudkomponenter; alla elever ska ha lika tillgång till utbildning, det 

ska vara lika kvalitet på utbildningen och utbildningen ska fungera kompenserande (Skolverket, 

2012; Skolverket, 2011; Skollagen, 1 kap §8-9). Att elever med utländsk härkomst systematiskt har 

sämre skolresultat kan tyda på att utbildningen inte tillräckligt klarar av att fullfölja dessa uppdrag. 

Dessutom finns en skolsegregation, det vill säga stora skillnader i elevsammansättningen mellan 

skolorna (Skolverket, 2018 s.6). Kan detta tyda på en slags strukturell rasism inom den svenska 

skolan? Trots lärares välvilja och strävan efter att agera inkluderande och jämlikt finns det 

indikationer som tyder på att skolmiljön och lärares förhållningssätt inte är så problemfria som det 

först kan verka (Gruber, 2007, s.196). Hur starkt genomslag får läroplanens stora ord om jämlikhet 

och inkludering egentligen i verksamheten? 

 

Vi anser att området är intressant eftersom rasifierade elever möter en rad olika hinder och verkar 

missgynnas genom utbildningssystemet. Detta är oroande då alla unga i Sverige enligt skollagen ska 

befinna sig i någon typ av skolverksamhet under minst 10 år. Därför kan de heller inte värja sig 

gentemot de normer (såväl implicita som explicita) som existerar i skolan. Skoltiden är en period i 

barn och ungas liv som är mycket känslig när det kommer till identitetsbildande. Vidare fungerar 

lärarnas myndighetsutövande i form av betygsättning sorterande och är i många fall avgörande för 

elevens framtidsutsikter. Hur skolan bemöter olika grupper av elever bör därmed ge stor inverkan 

på hur dessa även i framtiden ser på och behandlar sig själv och sina medmänniskor, samt för vilka 

möjligheter eleven får senare i livet. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka hinder och dilemman det finns för lärare att hantera 

rasism i skolan samt att undersöka hur rasism kan förstås i en skolkontext.  

 

För att undersöka det har vi valt att utgå från frågeställningarna:  

 

● Hur beskriver forskningen rasism i skolan och lärarens roller kopplade till den? 

● På vilka sätt kan lärare påverka rasism i skolan? 

● Hur identifieras och hanteras rasism på skolorna idag?  

 

1.2. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart behandla lärares perspektiv och förhållningssätt. Således 

har vi inte lyft in några elevperspektiv så vida de inte explicit talar om sina lärare. Vi var vid 

arbetets början intresserade av att studera strukturell rasism men valde senare att göra en tydligare 

avgränsning till lärares roller och påverkan. Samtidigt fungerar inte lärare frikopplat från övriga 

samhällsstrukturer, varför vi även kommer behandla strukturell rasism men då utifrån lärares 

förutsättningar att förstå och hantera den. Eftersom vi kommer vara yrkesverksamma i den svenska 

skolan har den svenska kontexten varit av särskilt intresse för oss, samtidigt som vi velat lyfta in 

internationell forskning för att bredda perspektiven. Vi har i uppsatsen en tvärvetenskaplig ansats 

där vi dels pedagogiskt intresserat oss för lärares perspektiv och förhållningssätt, och dels 

samhällsvetenskapligt intresserat oss för rasism som ett strukturellt fenomen som kan finnas 

inbyggt i institutioner. Vidare har vi valt att lyfta in två perspektiv med tämligen olika teoretisk 

förståelse av rasism som vi anser kompletterar varandra, nämligen ur ett socialkonstruktivistiska 

och det utbildningssociologiska (se avsnitten 2.1.2-2.1.3 nedan). 

 

1.3. Disposition 

I kapitel två presenteras en bakgrund som syftar till att öka förståelsen för uppsatsens 

frågeställningar samt för att ge en lägesbild av tillståndet i den svenska skolan. Några av de 

nyckelbegrepp som förekommer i uppsatsen kommer dessutom förklaras och definieras. I kapitel tre 

kommer vi redogöra för val och genomförande av metod. I kapitel fyra presenteras resultatet i tre 

delar, där två är mer teoretiska och utgår från var sin teoribildning om rasism, samt ett avsnitt som 

fokuserar på den svenska skolan. I kapitel fem diskuteras resultatets innehåll och uppsatsens 

frågeställningar besvaras, slutligen i kapitel sex presenteras våra slutsatser och förslag till vidare 

forskning. 
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2. Bakgrund 

Sedan förra seklet då den svenska skolan hade ett assimilerande synsätt gentemot de egna 

minoritetsbefolkningarna har mycket hänt. Enligt dåvarande modell skulle samer, romer och 

tornedalingar stöpas om och överge sin egen kultur till förmån för majoritetsbefolkningens 

kulturnormer (SOU 2015:41, s. 49). I modernare tid har den svenska socialdemokratiska politiken 

haft en tydlig ambition att minska klassklyftorna med hjälp av välfärdspolitik och inkludering 

(Gruber, 2007, s.23). Skolan har alltid varit ett viktigt verktyg för att införliva det svenska 

välfärdsprojektet. Genom ambitionen om en gemensam skola för alla, fick tanken att barn från olika 

sociala bakgrunder skulle mötas och inkluderas genomslag. I Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) 

nämndes för första gången barn med invandrarbakgrund i denna inkluderingsmodell under 

benämningen “barn till nya medborgare”. Under 70- och 80-talet övergick sedermera fokuset från 

inkluderingstanken till en respekt och förståelse för andra kulturer. Detta implicerar att människor 

från andra kulturer var inkluderade i den svenska skolan samtidigt som de tydligt pekades ut som 

avvikare (Gruber, 2007, s. 26). Idag finns det inskrivet i läroplanen (Skolverket, 2011) att skolan 

har i uppgift att sprida förståelse och medmänsklighet, samt motverka diskriminering och 

främlingsfientlighet. På samma gång ska skolan även framhålla de värden som kommer av att leva i 

ett samhälle med en kulturell mångfald.  

 

Skolverket ger i sin text Främlingsfientlighet och rasism i vardagen (Skolverket, 2019a) råd för hur 

vardagsrasism i skolan kan hanteras och bemötas. Här betonas vikten av att eleverna hyser tilltro till 

lärare och annan personal, detta för att de ska våga söka kontakt om de utsätts för diskriminering 

eller trakasserier. Skolverket nämner även kontinuerliga samtal med eleverna, men även enkäter för 

att bekräfta hur eleverna trivs och säkerställa att de policyer som finns efterlevs som viktiga 

verktyg. Skolverket påpekar också att kränkande uttryckssätt inte får normaliseras, därför uppmanas 

skolpersonal att vara extra uppmärksamma kring språkbruket mellan elever och lärare. Vidare ges 

lärare och övrig skolpersonal rådet att undvika att främja grupperingar i klasserna baserat på normer 

och fördomar. Exempel på sådana grupperingar skulle kunna vara klasser där elever med 

invandrarbakgrund eller högpresterande elevgrupper skiljs åt. För att inte elevers etniska 

tillhörighet, eller andra faktorer som ligger utanför elevens kontroll, ska påverka bedömningen 

lyfter även Skolverket frågan om lärare bör överväga anonymisering av uppgifter. Det skulle i 

sådant fall gälla vid prov och andra tillfällen då elevens text är föremål för rättning. 

 

Skolverket (2019b) har på sin hemsida stödmaterial med självskattningsverktyg som är ämnade att 

användas av skolpersonalen för att identifiera hur den egna insatsen och skolorganisation ligger till 

när det gäller hantering av diskriminering och rasism. Verktyget, som består av titlar som ”granska 
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och utveckla skolans organisation med normkritiska och interkulturella glasögon”, ”diskriminering 

och hinder för allas lika rättigheter” samt “möjligheter på din skola” innehåller en rad frågor 

riktade till skolpersonalen. Beroende på hur de besvaras formuleras sedan förslag på 

förbättringsåtgärder. Att rasism i skolan är en aktuell fråga som konstant behöver uppmärksammas 

bland lärare och annan personal visar även Friends (2018) årsrapport. Etnicitet angavs bland elever i 

åk 3-9 som den vanligaste formen av kränkning mellan elever (27%). Samtidigt angav endast 68% 

av den tillfrågade skolpersonalen att de hade tillräckliga kunskaper i trygghets- och 

likabehandlingsfrågor.   

 

Internationellt finns det riktlinjer för arbete mot rasism och annan diskriminerande behandling. 

Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention artikel 29c formuleras alla barns rätt att inte 

utsättas för rasism. Den kräver bland annat att barns kulturella identitet och värderingar respekteras, 

samt även det språk och det land därifrån barnet härstammar (UN, 1989). FN (UN, u.å) har även 

formulerat förslag på hur arbetet i skolorna kan utformas för att arbeta mot rasism och främja 

tolerans. Förslagen är bland annat att undervisa om kända personer som har kämpat mot orättvisor, 

att berätta om inflytelserika personer från alla världens delar, och att lyfta in en kulturell mångfald i 

kunskapsinnehållet. Ett exempel på hur skolor utanför Sverige arbetar med att motverka rasism är 

genom obligatorisk fortbildning för lärare i syfte att synliggöra rasistiska strukturer (Vaught & 

Castagno 2008, s.97). 

 

2.1. Begrepp och teoretiska perspektiv  

I det följande avsnittet definieras och förklaras dels begreppet rasism och dels hur begreppet ras 

används beroende på geografi och kontext. De två forskningsperspektiven socialkonstruktivism och 

utbildningssociologi, vilka ger olika ingångar till att undersöka rasism i skolan, kommer även att 

förklaras. När personer benämns som rasifierade av oss i texten syftar detta till personer som 

rasifieras av sin omgivning, det vill säga som av andra tillskrivs vissa grupptillhörigheter. 

Anledningen till att vi har valt att i så stor utsträckning som möjligt använda en benämning är att det 

finns flera olika begrepp (såsom etnicitet, färgad, med invandrarbakgrund, och så vidare) i omlopp i 

litteraturen. För läsbarheten har vi därför valt att använda så få benämningar som möjligt.  

 

2.1.1. Rasism 

Rasism som fenomen kan förstås på en mängd olika sätt, därför kommer vi kort redogöra för några 

perspektiv på rasism och hur rasism kan förstås. Enligt Nationalencyklopedin (Ovesen & 

Andersson, u.å.) är rasism ur ett europeisk perspektiv en ideologi som har sin bas i föreställningen 
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att människosläktet går att dela in i raser med nedärvda skillnader i bland annat intellekt och 

beteende. Det ska dessutom gå att hierarkiskt klassificera dessa raser utifrån kvaliteten i de 

nedärvda egenskaperna, vilket ger de högre stående raserna rätt att bestämma över de lägre stående. 

Författarna till artikeln öppnar dock för att andra åsikter och handlingar som inte direkt passar in på 

ovanstående kriterier går att benämna som rasism.   

 

Definitionen av rasism ovan är ganska snäv och omfattar egentligen enbart individers ideologiska 

övertygelser om vad ras är och hur olika raser ska behandlas, det handlar således om en slags 

biologisk rasism. Det är därför rimligt att utvidga förståelsen av begreppet rasism för att det ska 

kunna uppfattas som någonting som också existerar strukturellt i samhället samt inneboende i de 

samhälleliga institutionerna. Det går nämligen att förstå rasism som någonting kulturellt, i nutid har 

rasismen i stor utstreckning utvecklats till att klassificera människor baserat på kulturell härkomst 

där beteenden, värderingar och egenskaper knyts till kultur snarare än det tidigare “ras” (Gruber 

2018, s.18). Kulturell rasism i Europa idag är i hög utsträckning riktad mot muslimer och 

människor från muslimska länder, vilka placeras mycket långt ned i de sociala hierarkierna 

(Dovemark, 2013, s.17). 

 

Rasbegreppet är i svensk kontext inte helt okontroversiellt. Gruber (2007, s.23) beskriver hur 

rasbegreppet används i bland annat USA och Storbritannien men att det i Sverige är ett starkt laddat 

begrepp som kopplas samman med en gammal biologisk rasism, där det i USA inte alls har samma 

laddning. I den så kallade diskrimineringsutredningen (SOU 2001:39, s. 18) beskrivs en restriktiv 

hållning till användandet av rasbegrepp i Sverige. Inställningen är att det rent juridiskt inte bör 

användas då den officiella hållningen är att raser inte existerar mellan människor, bland annat 

eftersom det inte finns någon vetenskaplig grund att göra den uppdelningen på. 

Utredningsförfattarna konstaterar vidare att även om länder som USA använder rasbegreppet har 

det där en bredare innebörd och är inte lika starkt sammankopplad med en biologisk rasism.  

 

2.1.2. Rasism ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Inom den amerikanska forskningen är kritisk rasteori (critical race theory) en mycket använd teori. 

Sitt namn till trots är det en socialkonstruktivistisk teori och betraktar ras som någonting socialt 

konstruerat snarare än relaterat till biologiskt fasta kategorier. Kategoriseringar av människor 

konstrueras av den dominerande befolkningen och syftar till att upprätthålla olikheter och 

ojämlikhet (Giddens & Sutton, 2014, s.446). Kritisk rasteori beskrivs av Vaught & Castagno (2008, 

s.96) som en teori med tre grundantaganden. Det första antagandet är att rasism är någonting 

genomgripande, det vill säga genomsyrar det hela samhällskroppen med hjälp av ett stort system av 
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strukturer. Det andra antagandet är att rasism är permanent och inte försvinner, utan enbart finner 

nya former att uttrycka sig genom. Det sista antagandet är att för att utmana sociala orättvisor måste 

rasismen och rasismens systemiska dimensioner tas i beaktande, eftersom dessa genomsyrar hela 

samhället. Rasism beskrivs som någonting som verkar inom samhällssystemen och är inte enbart ett 

uttryck för något sjukligt hos individer. Rasism är i sig själv ett system av strukturer som är djupt 

inbäddade, såväl på makronivå i samhällskroppen som på mikronivå i relationer. Rasismen anpassar 

dessutom sitt uttryck och förändras utifrån rådande sociokulturella förhållanden. 

 

2.1.3. Det utbildningssociologiska perspektivet 

Utbildning är en viktig social institution i samhället som omfattar långt mer än individers personliga 

utveckling. Utbildning är dessutom en kulturellt, socialt och politiskt viktig fråga och därför 

intresserar sig utbildningssociologer för utbildningens organisering och betydelse (Giddens & 

Sutton, 2014, s.566). Pierre Bourdieu med sina teorier om kulturell reproduktion är en central 

gestalt inom utbildningssociologin. Kulturell reproduktion omfattar tankar om hur sociala och 

ekonomiska orättvisor förs vidare som ett slags arv med skolans och andra sociala institutioners 

hjälp (Giddens & Sutton 2014, s. 570). Bourdieus teorier integrerar materiella strukturer i samhället 

med mer subjektiva värden som aktörerna upplever genom att leva i dessa strukturer, och beskriver 

ett samspel mellan struktur och aktör. Utbildningssociologin anser vi är ett relevant perspektiv 

eftersom det hjälper oss att förstå processer inom utbildningssystemet, vilket kan bidra till en ökad 

förståelse för hur rasism fungerar i en skolkontext. 
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3. Metod och urval 

3.1. Systematisk litteraturstudie  

Det här examensarbetet är uppbyggt som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att det 

baseras på tidigare resultat från forskning som lyfter olika aspekter av det område vi valt att arbeta 

med. Detta genomförs genom att tidigare forskningsresultat inom området bearbetas. Vi kommer 

därför inte presentera någon egen empiri, utan fokuserar på att söka litteratur, som vi granskar, 

tematiserar i enlighet med tematisk innehållsanalys vilket beskrivs i Samhällsvetenskapliga metoder 

(Bryman, 2011). Under denna rubrik kommer vi följaktligen redogöra för de överväganden vi gjort i 

arbetets olika avsnitt. För att hålla oss inom ramarna för litteraturstudier har vi använt oss av boken 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

3.2. Sökstrategier 

Vi gjorde databassökningar i ERIC och i UniSearch i enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengströms (2013, s.78) förslag att göra sökningar med hjälp av kombinationer av nyckelord 

kopplade till våra frågeställningar. De första sökningarna som gjordes i ERIC var med något 

bredare termer såsom “structural racism” och “teachers” (56 träffar) samt “institutional racism” och 

“in schools” (49 träffar). Dessa sökningar gav ganska breda resultat och efter att ha läst abstracts 

och några artiklar snävade vi ner sökorden. Vår strävan var att hitta teman i forskningslitteraturen 

för att kunna ge olika perspektiv på problemet eftersom just rasism i skola går att förstå på flera 

olika sätt. Vi fann vid våra första sökningar att många av artiklarna använde sig av kritisk rasteori 

och valde därefter att använda sökord som mer specifikt var kopplade till det perspektivet. 

Sökorden som vi då använde i ERIC var “critical race theory” och “white supremacy” och 

“teachers” (26 träffar) samt "critical race theory" och “teachers” och “in schools” och “racial bias” 

(79 träffar). 

 

Efter att ha läst om olika perspektiv på rasism (Giddens & Sutton, 2014, s.443) fann vi att det 

kritiska perspektivet skulle kunna vara ett användbart komplement till kritisk rasteori, som namnet 

till trots är en konstruktivistisk teoribildning. Vid vidare läsning om kritiska teoretiker fastnade vi 

för Pierre Bourdieu, som formulerat många teorier om utbildning och ojämlikhet (Giddens & 

Sutton, 2014, s.578). Vi gjorde därefter sökningar i ERIC med termerna “Bourdieu” och “racism in 

education”(19 träffar) och fann att det publicerats flera artiklar på temat som var relevanta för oss. 

Efter att ha läst ett antal abstracts avgränsade vi sökningen vidare med hjälp av sökningarna 
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“symbolic violence” och “teachers” och “racism” (8 träffar i UniSearch) och “teachers” och 

“racism” och “habitus” (4 träffar i ERIC). 

 

I det svenska sammanhanget var forskningsunderlaget mycket mindre, vilket medförde att det inte 

var möjligt att använda de två tidigare teoribildningarna för att söka efter artiklar. Varför vi skapade 

en tredje kategori som fick representera det svenska forskningsfältet. För att hitta forskning om 

svenska skolan gjorde vi sökningar i ERIC med termerna “racism”, “teachers” och “sweden” (10 

träffar). Eftersom resultaten redan där var så få avgränsade vi inte vår sökning vidare. Vi gjorde 

även sökningar i UniSearch med de svenska termerna “lärare” och “rasism” samt “rasism” och 

“skola”, vilket gav en respektive två träffar varav ingen var relevant för våra frågeställningar. 

Därför genomförde vi en kompletterande fritextsökning i DIVA på “rasism i skolan” (19 träffar) för 

att se om det fanns någon annan svensk forskning publicerad och fann en användbar avhandling.  

 

Eftersom flera av texterna hade uttalade teoribildningar som de använde sig av har vi i vår tur 

nyttjat oss av kompletterande litteratur för att förstå vissa nyckelbegrepp. Manuella sökningar har 

då gjorts i referenserna till artiklarna utifrån Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013, 

s.79) förslag, för att hitta relevant litteratur som kan förklara de olika perspektiven och teorierna. 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013. s. 31) betonar att en litteraturstudie bör innehålla 

så aktuell forskning som möjligt. Därför har vi i huvudsak prioriterat senare forskning när vi sökt 

efter artiklar, däremot har inga filter använts för att sålla ut äldre litteratur.  

 

Utifrån resultaten från samtliga sökningar har ett urval gjorts av de artiklar som behandlar lärares 

arbete och förhållningssätt i skolmiljöer, utifrån någon av de tre spåren. Det vill säga har vi läst 

abstracts och sållat bort de artiklar som berör exempelvis lärarutbildningar, har ett utpräglat 

elevperspektiv eller behandlar föräldrars roller. Vi har även valt bort artiklar som berör 

undervisning i förskoleklass och grundskolans tidiga år med anledning av att vi kommer undervisa i 

grundskolans senare år, och därför kändes det mer relevant för vår professionella utveckling. Vi 

valde att avgränsa oss till mellan två och tre artiklar per område. Samtliga artiklar är peer review-

granskade och tidskrifterna de är publicerade i är godkända av Norsk senter for forskningsdatas 

“Nordiska lista”. Det enda undantaget är Sabine Grubers avhandling, som är godkänd och 

publicerad av Linköpings Universitet.  
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3.3. Litteraturöversikt 

Titel År Författare Land Metod Perspektiv 

“Schools as racial 

spaces: understanding 

and resisting structural 

racism” 

2016 Benjamin 

Blaisdell 

USA Kvalitativ 

metod/ 

Autoetnografisk

, etnografisk 

fältanteckningar

, observationer, 

intervjuer, 

statistisk 

insamling 

Kritisk rasteori 

“I don’t think I’m a 

racist: Critical Race 

Theory, teachers 

attitudes, and structural 

racism” 

2008 Sabina E. 

Vaught & 

Angelina E. 

Castano 

USA Kvalitativ 

metod/ 

Etnografiska 

intervjuer, 

observationer, 

deltagande 

Kritisk rasteori 

“They Give Teachers a 

Hard Time: Symbolic 

Violence and 

Intersections of Race 

and Class in 

Interpretations of 

Teacher-student 

relations” 

2018 Melanie Jones 

Gast 

USA Kvalitativ 

metod/ 

Etnografiska 

intervjuer, 

observationer, 

statistisk 

insamling 

Utbildningssocio

logi/Bourdieu 

“Teachers’ racialized 

habitus in school 

knowledge 

construction: a 

Bourdieusian analysis 

of social inequality 

beyond class” 

2016 Dan Cui Kanada Kvalitativ 

metod/ Grundad 

teori, intervjuer, 

statistisk 

insamling 

Utbildningssocio

logi/Bourdieu 

“Skolan gör skillnad” 2007 Sabine Gruber Sverige Kvalitativ 

metod/ 

Deltagande 

observationer, 

intervjuer 

Socialkonstrukti

vism 

“Teachers’ silences 

about racist attitudes 

and students’ desires to 

address these attitudes” 

2014 Per Åke Rosvall 

& Elisabet Öhrn 

Sverige Kvalitativ 

metod/ 

Etnografiska 

intervjuer, 

deltagande 

observationer 

 
 

- 
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“How private 

‘everyday racism’ and 

public ‘racism denial’ 

contribute to unequal 

and discriminatory 

educational 

experiences” 

2014 Marianne 

Dovemark 

Sverige Kvalitativ 

metod/ 

Etnografiska 

intervjuer, 

observationer 

Kritisk rasteori 

 

3.4. Metod och analys 

När vi har genomfört litteratursökningen har vi utgått från frågeställningarna och isolerat sökord 

som vi upplevt vara relevanta. Dessa sökord har omformulerats allt eftersom vi läst in oss på 

litteraturen och hittat nya vinklar. För att analysera innehållet har vi valt att använda en tematiskt 

innehållsanalys vilken beskrivs av Bryman (2011, s.528) som ett sökande och identifierande av 

teman och subteman genom omsorgsfull bearbetning av datan, i vårt fall litteraturen. Vid läsning av 

forskningslitteraturen har vi gjort en tematisk indelning utifrån nyckelbegrepp i litteraturen. Vi 

gjorde tidigt en tematisering utifrån de tre olika forskningsperspektiv; det konstruktivistiska (kritisk 

rasteori), det utbildningssociologiska (Bourdieus utbildningssociologiska) och det svenska. Den här 

tematiseringen av litteraturen kommer användas genom uppsatsen för att skapa en tydlighet i det 

något teoritunga resultatet och ge olika infallsvinklar på frågeställningarna. Inom de olika områdena 

har vi gjort vidare indelningar utifrån vilka subteman som vi hittat i studierna och som kan skapa 

förståelse för frågeställningarna.   

 

Ett problem med tematisk analys som Bryman (2011, s.551) framhåller är att kriterierna för 

identifiering oftast är oklara och att beroende på hur ofta en fras eller ett ord förekommer så kan det 

komma att färga den upplevda omfattningen av ett tema. Detta riskerar att vissa teman får 

oproportionerligt utrymme på grund av att de förekommer ofta, vilket riskerar att andra potentiellt 

relevanta teman hamnar i skymundan. För att försöka undkomma det dilemmat har vi haft 

ambitionen att inte enbart göra tematiseringar kopplat till hur många gånger begrepp använts utan 

till helhetsbilden som flera studier sammantaget ger. 

 

Eftersom vi har använt oss av två bärande perspektiv kommer resultatet präglas av dess teoretiska 

synsätt. Resultatet hade därmed kunnat se väldigt annorlunda ut om andra teorier hade varit 

bärande. Ett exempel på perspektiv som vi har valt att inte använda är den postkoloniala teorin, 

eftersom vi vid tidiga, översiktliga litteratursökningar upplevde att forskningens fokusområden låg 

för långt bort från våra egna frågeställningar.  
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Samtliga studier som vi har använt är kvalitativa, även om vissa av studierna har kvantitativa inslag 

såsom insamlande av statistik för elevresultat kopplat till bakgrund. Studierna har genomförts med 

hjälp av intervjuer och observationer och varit strukturerade på olika sätt. Alla studier vi har valt ut 

intresserar sig för lärare, antingen som huvudsakligt fokus eller som ett av flera perspektiv. Detta 

innebär sammantaget att metoderna som har använts i studierna har varit väldigt ensidiga. Däremot 

anser vi att det går att förklara genom att våra frågeställningar fokuserar på lärares roller och 

påverkan, vilket är bättre lämpat att undersöka genom mer djupgående undersökningar av enskilda 

lärare och klassrum. Den stora majoriteten av de studier vi bearbetat har samtidigt en etnografisk 

ansats och ett flertal metoder, samt har följt lärare och elever under en längre tid. Vilket ger en ökad 

möjlighet att komma närmare informanterna och praktiken. Vi är dock medvetna om att det uppstår 

svårigheter kopplat till exempelvis generaliserbarheten utifrån studierna, eftersom det sammantaget 

inte handlar om särskilt många skolor i vårt material, där de dessutom har en stor geografisk 

spridning.  
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4. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i teman där litteraturen är strukturerad utifrån de tre perspektiven 

som vi i metodavsnittet redogjort för, det vill säga; kritisk rasteori, Bourdieus 

utbildningssociologiska perspektiv och det svenska perspektivet. Tematiseringen är gjord för att 

skapa en tydlighet i att det finns olika sätt att förstå frågeställningarna och att dessa därmed också 

kan få något varierande svar beroende på vilket perspektiv som används. Varje avsnitt är 

strukturerat utifrån de nyckelbegrepp och subteman som identifierats och som har framstått som 

mest relevanta för frågeställningarna. Varje perspektiv kommer översiktligt att förklaras i 

inledningen av varje avsnitt. 

 

4.1. Kritisk rasteori 

Kritisk rasteori tar sin utgångspunkt i att ras är socialt konstruerat och har som syfte att värna och 

upprätthålla den vita befolkningens intressen. Enligt den kritiska rasteorin skapas och upprätthålls 

ojämlikhet genom sociala, rättsliga och ekonomiska skillnader som den vita befolkningen har 

skapat för att bibehålla sin överordnade position. Den kritiska rasteorin har sina rötter i USA och 

började tillämpas inom det juridiska forskningsfältet under sent 80-tal men används nu även inom 

flera andra fält (Curry, 2016).  

 

4.1.1. Vit överlägsenhet 

Studien “Schools as racial spaces: understanding and resisting structural racism” av Benjamin 

Blaisdell från 2016 är en amerikansk undersökning som använt sig av kritisk rasteori. Syftet med 

studien var att undersöka lärarnas roll i upprätthållandet av strukturell rasism, och utfördes mellan 

åren 2007 och 2009 med hjälp av lärarintervjuer och observationer. De fyra intervjuade lärarna i 

studien undervisar på två amerikanska grundskolor i North Carolina. Urvalet, två lärare från vardera 

skolan, har skett baserat på dessa lärares erkända skicklighet i att lyfta rasifierade elever i sin 

undervisning. Informella observationer och intervjuer gjordes under en period på fyra månader, 

utöver de formella observationerna och intervjuerna som gjordes har fältanteckningar och 

ljudupptagningar använts (Blaisdell, 2016, s.254). Båda skolorna ligger i samma förortsdistrikt med 

en ökande segregation. Den ena skolan hade en elevsammansättning där rasifierade elever var i klar 

minoritet gentemot den vita elevgruppen medan det på den andra skolan var nästan jämt fördelat 

mellan grupperna. Gemensamt för båda skolor var att de rasifierade eleverna presterar avsevärt 

sämre både betygsmässigt och på viktiga prov (high stakes-tests) samt att en majoritet av lärarna var 

vita (Blaisdell, 2016, s.255). 
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Studien fokuserade på hur skolorna där lärarna arbetade hanterade det begrepp som inom kritisk 

rasteori benämns som white supremacy, eller vit överlägsenhet. I Blaisdell (2016, s.249) beskrivs 

vit överlägsenhet som innefattande handlingar, val och policyer som vita utför mot rasifierade 

människor. Dessa säkrar i sin tur dominans och privilegier som kopplas ihop med vithet. Vidare 

beskriver Blaisdell (2016, s.257) i sin undersökning hur klassrummen upprätthåller privilegierna 

och dominansen med rasistisk diskriminering genom att vara så kallade racial spaces. Begreppet 

har inte någon vedertagen svensk översättning och därför kommer fortsättningsvis den engelska 

termen användas. Racial spaces beskrivs som fysiska platser där strukturell rasism pågår. I de 

klassrum som Blaisdell undersökt så sker detta främst genom att utbildningsresurser fördelas 

ojämlikt mellan rasifierade och vita elever samt att de rasifierade eleverna tilldelas beskrivningar 

som varandes ömtåliga eller i riskzonen. På så sätt menar Blaisdell (2016, s.253) att eleverna 

ensamt görs ansvariga för sina skolmisslyckanden, och normen för framgång med studier istället 

förknippas med vithet. Begreppet racial spaces syftar dock även till de segregerade förorter där de 

rasifierade eleverna bor. Områden som skurits av både ekonomiskt, socialt och kulturellt i kontrast 

till de välmående vita medelklassområden (Blaisdell, 2016, s.250).  

 

Ett uttryck för vit överlägsenhet är att lärarna förväntar sig att elever ska bete sig “vitt”, exempelvis 

genom att tala på ett visst sätt eller interagera med varandra enligt vissa mönster. Det finns 

samtidigt en tydlig förväntan hos lärarna att eleverna ska prata och vara aktiva under lektionstid, 

däremot accepterar bara lärarna input om den levereras i enlighet med de vita normerna. Vilket 

resulterar i att rasifierade elever får disciplinerande åtgärder för att de deltar aktivt, men på fel sätt. 

För att få tillgång till talartid i klassrummet krävs det alltså att eleverna beter sig i enlighet med de 

vita normerna. Det framstår även som att det finns en skillnad i hur elever bemöts av lärare där 

rasifierade elever bestraffas hårdare än vita när de bryter mot beteendenormerna i klassrummet 

(Blaisdell, 2016, s.261). 

 

 

4.1.2. Vithet som egendom  

“I don’t think I’m a racist: Critical Race Theory, teachers attitudes, and structural racism” är en 

amerikansk studie genomförd av Sabina E. Vaught och Angelina E. Castagno 2008. Studien är en 

etnografisk undersökning av lärares attityder till ras, rasism, vithet och vitt privilegium. Studien 

analyserar sitt material utifrån den kritiska rasteorin och då i huvudsak med hjälp av begreppet 

whiteness as property, eller vithet som egendom, vilket kommer förklaras mer utförligt nedan. 

Datan är inhämtad från två etnografiska studier på två skolor i var sitt storstadsdistrikt i USA. 

Insamlandet av data gjordes med hjälp av formella och informella intervjuer, observationer och 
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deltagande på skolorna, primärt används data inhämtad från intervjuer med lärare och administrativ 

personal. På båda skolorna var elevgrupperna diversifierade med en hög andel rasifierade elever. På 

båda skolorna fanns det en väsentlig skillnad mellan rasifierade och vita elever i bland annat 

medelbetyg, andel som nått en examen och antal disciplinära åtgärder (Vaught & Castagno, 2008, 

s.97). Personal på båda skolorna har genomgått fortbildningsprogram med syfte att bland annat 

minska lärarnas bias och öka medvetenheten om vit överlägsenhet. Materialet i studien utgår från 

lärarnas bild av fortbildningen och kopplar detta till förståelse för så kallad racial awareness och 

strukturell rasism.  

  

Centralt för den kritiska rasteorin är whiteness as property, eller vithet som egendom. Såväl Vaught 

och Castagno (2008) som Blaisdell (2016) använder begreppet för att analysera materialet i sin 

studie. Teorin om vithet som egendom formulerades av Cheryl I. Harris (1993, s.1715) och baseras 

på idén att tillgången till vithet ger vissa exklusiva friheter och privilegier som personer som saknar 

vithet också saknar tillgång till. Harris beskriver det som att:  

 

“Whiteness was the characteristic, the attribute, the property of free human beings.” 

(Harris, 1993, s.1721) 

 

Blaisdell (2016, s.251) använder begreppet vithet som egendom och kopplar det till 

bostadsområdena som skolorna ligger i. Han menar att när ett samhälle eller bostadsområde bedöms 

sakna vithet kan dessa områden förvägras vissa rättigheter och resurser. Detta exemplifieras bland 

annat genom infrastruktursatsningar där förbindelserna mellan de vita förorterna till städerna 

prioriterats, vilket ger lättare tillgång till de bättre jobben om man bor i en vit förort. När områden 

avskärmas, segregeras och ges mindre resurser stämplas områdena och människorna som bor i dem 

i enlighet med det dominerande vita perspektivet. Blaisdell beskriver hur det kan uppstå diskurser 

om hur människorna i segregerade svarta områden helt enkelt är innehavare av en kultur som gör att 

de inte lyckas i samma utsträckning med karriär och skolresultat. På så vis pekas människor som i 

själva verket fråntagits resurser och möjligheter ut som de som enskilt är skyldiga till sina egna 

“misslyckanden”. För skolan innebär det här att skolor i dessa segregerade områden får mindre 

resurser, exempelvis i form av utbildad personal och ny teknik, vilket ger konsekvenser för 

elevernas skolresultat. På så vis skapas även bilden av att akademiska meriter är sammankopplade 

med vithet (Blaisdell, 2016, s.252). 

 

 



18 
 

Vaught och Castagno (2008, s.110) finner i sin studie att det kan vara svårt att med hjälp av 

fortbildning som fokuserar på att öka medvetenhet komma tillrätta med vad författarna beskriver 

som ett prestationsgap mellan de olika elevgrupperna. Istället verkar lärarna inta en defensiv 

position och på olika sätt distansera sig från sin egen roll i det hela. En intervjuad lärare förklarar 

det som att det blir för jobbigt att erkänna att det egna förhållningssättet möjligen skulle kunna 

skada ett barn och att man därför väljer att inte analysera sin egen roll djupare. 

 

“To admit, to have to admit, not to others, but just to yourself, that what I do brings harm 

to children. That hurts ... That’s not gonna happen.” (Vaught & Castagno, 2008, s.108) 

 

I enlighet med antagandet om att rasism inte bara försvinner utan istället har förmågan att anpassa 

sig till de nya ideologier och miljöerna som uppstår så konstaterar Vaught och Castagno (2008, 

s.210) att strukturerna istället kvarstår och förblir obestridda trots ett ökat teoretiskt kunnande hos 

lärarna om strukturell rasism.  De menar att det enbart är strukturella förändringar som kan leda till 

att rasistiska praktiker försvinner. Frågan kvarstår dock hur man på ett effektivt sätt kan minska det 

så kallade prestationsgapet och vilka strukturella förändringar som måste komma till. 

 

4.1.3. Racial literacy 

Racial literacy är ett annat centralt begrepp inom den kritiska rasteorin. Eftersom vi inte har funnit 

någon användbar svensk översättning av begreppet kommer vi fortsättningsvis använda oss av det 

engelska. Racial literacy redogörs för av Blaisdell (2016, s.258) som en förståelse av rasism som 

någonting strukturellt. En lärare som har racial literacy förstår hur dennes klassrum både kan 

förstärka och mildra vit överlägsenhet, samt att denne som lärare antingen kan öka eller minska 

elevens tillgång till innehållet i undervisningen.  

  

Blaisdell (2016, s.267) drar slutsatsen att skolorna ofta fokuserade på symptomen av rasismen - de 

underpresterande rasifierade eleverna - och inte på orsaken, det vill säga den dolda praxis som 

upprätthåller strukturell rasism. Bland de intervjuade lärarna i Blaisdells (2016, s.263) studie finns 

det en gemensam nämnare hos de som beskrivs som framgångsrika i att skapa tillgängliga klassrum. 

Det gemensamma för dessa lärare är att de inte alltid följer skolans riktlinjer. En lärare uttryckte att 

hon var tvungen att “buck the trend”, det vill säga ibland gå emot de normer och riktlinjer för hur 

undervisning på skolorna i skoldistriktet ska se ut. Istället för att använda de mer standardiserade 

metoderna som de var ålagda att göra uppgav läraren att hon och en kollega istället använde sig av 

projektbaserat lärande i heterogena grupper. Hon uppgav även att de inte använder standardiserade 

testresultat för att bestämma vilka som ska få tillgång till läsning på en högre nivå utan att alla fick 
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tillträde till alla typer av litteratur. En annan lärare i studien uttryckte att han “anpassade 

läroplanen” så att den skulle ha ett mer globalt fokus, att innehållet skulle vara tillgängligt och att 

alla elever skulle känna att deras härkomst och erfarenheter är viktiga. Blaisdell (2016, s.264) 

påvisar i och med detta hur lärarna använder sig av sitt racial literacy för att skapa tillgängliga 

miljöer i klassrummet och sätta de rasifierade elevernas upplevelser i centrum. När lärarna arbetar 

på det här sättet strider de däremot mot de riktlinjer som finns i skoldistriktet om hur de ska arbeta 

med bland annat läsning. 

 

“Ben: So you shut the door because … 

Katherine: I’m not supposed to be doing it that way ... Yeah, you can play the game and 

make sure they have their level text, but don’t deny them that [higher] one.” (Blaisdell, 

2016, s.264) 

 

Anledningen till att lärarna verkar komma undan med det förhållningssättet är att de är 

framgångsrika och når högre resultat än sina kollegor. En lärare förklarar att hon vid ett tillfälle var 

tvungen att övertala skoladministratören, och att hon till slut fick tillåtelse just på grund av att 

hennes klasser hade de högsta resultaten på skolan. För nyare lärare är det däremot enligt Blaisdell 

(2016, s.269) svårare att utforma en kulturellt relevant och anpassad utbildning för rasifierade 

elever. Detta förklaras genom att de har mindre erfarenhet av att kämpa med en standardiserad 

läroplan, prov, skolans policyer samt trycket från administration och kollegor. 

  

Vaught och Castagno (2008, s.101) upptäckte att lärare hade en tendens att avfärda rasism och sitt 

vita privilegium när det fanns ett numerärt överläge i elevgrupperna med en viss etnisk tillhörighet. 

Var en majoritet av eleverna på skolan rasifierade framstår det enligt Vaught och Castagnos (2008, 

s.101) intervjuer som att de vita lärarna inte upplever att det finns något vitt privilegium på skolan. 

Författarna beskriver detta som ett exempel på hur lärare, genom att förstå rasism som individuella 

upplevelser, misslyckas med att se rasism som någonting systemiskt som finns inbyggt i 

institutionerna, oavsett den numerära fördelningen mellan eleverna och i personalen. Detta, menar 

de, medför också att lärarna misslyckas i sin förståelse av rasism som någonting som påverkar 

exempelvis studieresultat eller levnadsförhållanden. Lärarna undgick dessutom att förstå sin egen 

roll eller sitt eget privilegium (Vaught & Castagno, 2008, s.102). Även Blaisdell (2015, s.258) 

menar att när lärare har en liberal förståelse för “ras” och rasism och ser det som någonting som är 

kopplat till individuella fördomar och beteenden förstod de inte heller rasismens strukturella 

dimensioner.  
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4.2. Bourdieus utbildningssociologiska perspektiv 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu anses tillhöra konfliktteoretikerna, då han fokuserar på hur 

en maktbalans upprätthålls mellan människor genom olika tillgång till kapital (Giddens & Sutton, 

2014, s.324). Bourdieus kapitalbegrepp är något utvidgat och syftar såväl till klassiskt ekonomiskt 

kapital som till kulturellt, socialt och symboliskt kapital. Inom utbildningsområdet visar Bourdieu 

genom sina teorier om kulturell reproduktion hur värden, normer och erfarenheter förs vidare från 

generation till generation, och ger därmed en förklaring till hur ojämlikhet kan gå i arv (Giddens & 

Sutton, 2014, s.570). I det här kapitlet kommer begreppen symboliskt våld och habitus användas för 

att förklara hur rasism kan reproduceras inom utbildningssystemet. 

 

4.2.1. Symboliskt våld 

Bourdieu (1989, s.21) beskrev själv begreppet symboliskt våld som den legitimerande kraft som gör 

att de grupper i samhället som blir dominerade accepterar och internaliserar den dominanta 

gruppens normer, värden och språk. Det symboliska våldet dikterar vad som är acceptabelt att säga, 

tänka och vad som anses vara legitimt. Vad som är normalt och neutralt bestäms därmed av de 

dominerande perspektiven. Gast (2018, s.258) använder begreppet i ett skolsammanhang för att 

förklara hur exempelvis lärare, med språket som verktyg kan utöva symboliskt våld i form av 

rasism mot eleverna. Antaganden om elevers etnicitet och klass, samt ett agerande utifrån dessa blir 

med andra ord en rasistisk praktik. Symboliskt våld kan utövas och upprätthållas av såväl lärare 

som elever.  

 

I “They Give Teachers a Hard Time: Symbolic Violence and Intersections of Race and Class in 

Interpretations of Teacher-student relations” från 2018 har Melanie Jones Gast gjort en etnografisk 

studie i ett amerikanskt high-school med ett socialt stratifierat upptagningsområde. Studien gjordes 

genom observationer och djupintervjuer med 44 rasifierade elever och med 16 av deras lärare och 

mentorer. Gast samlade även in anonym statistisk data från skolan som visade etnicitet, medelbetyg 

och föräldrarnas utbildningsbakgrund (Gast, 2018, s.261). Med hjälp av begreppet symboliskt våld 

undersökte Gast (2018, s.257) hur olika elevgrupper och deras lärare beskriver lärar-elev-

relationerna.  

  

Gast (2018, s.265) fann att när lärarna talar om beteenden och kopplar dessa till familj, kultur och 

uppfostran talas det inte explicit om svarta familjer eller svarta samhällen. Lärarna benämner det 

istället som familjer från innerstaden, vilket alla är inbegripna med handlar om svarta familjer med 

låg socioekonomisk status. Både lärare och elever förhåller sig till rasifiering när de talar om elever 
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men benämner det sällan eller aldrig rakt ut, utan tar omvägar och talar om de mer abstrakta 

“kulturerna”, “familjerna” eller “bostadsområdena”. När elever och lärare pratar om exempelvis en 

innerstadselev handlar det alltså om en svart elev som förväntas uppföra sig dåligt samt vara en så 

kallad “non-honor student”, det vill säga presterar på en lägre nivå i skolan. Genom det här 

klassificeringssystemet av beteenden och prestationer kopplat till elever med en viss typ av 

bakgrund visar Gast på ett utövande av symboliskt våld där bostadsort, indirekt rasifiering och 

klass, fungerar som en bortförklaring av elevers sämre resultat. 

 

4.2.2. Rasifierat habitus 

Habitus beskrivs av Bourdieu (1990, s.55) som en förmåga hos individen att utföra handlingar, 

vilka uppstått som en följd av tankar och intryck som individen erfarit tidigare i livet. Dessutom 

begränsas samma handlingsförmåga av faktorer som kan vara av historisk eller social karaktär. 

Beroende på hur stora dessa begränsningar har varit genererar det ett särskilt handlingsmönster hos 

individen (Bourdieu, 1990, s.56). Habitus omfattar även vissa gemensamma beteenden, sätt att 

tänka och tycka som gör att de olika samhällsklasserna skiljer sig åt. Detta blir viktigt för 

förståelsen av hur de styrande skikten i samhället upprätthåller sin status, samt hur de lägre 

samhällsskikten samtidigt kan hindras att klättra i hierarkin (“Pierre Bourdieu”, 2019). Rasifierad 

habitus (racialized habitus) används i den här uppsatsen som en vidareutveckling av habitus-

begreppet för att förklara hur människor internaliserar normer och beteenden utifrån andras 

rasifiering.  

 

Artikeln “Teachers’ racialized habitus in school knowledge construction: a Bourdieusian analysis 

of social inequality beyond class” skriven av Dan Cui 2016 har som syfte att undersöka hur lärares 

rasifiering påverkar kinesisk-kanadensiska ungdomar mellan 15-25 år (Cui, 2016, s. 1153). Med sin 

frågeställning vill Cui undersöka olika aspekter av rasifierat habitus med avsikt att förklara hur 

rasism upprätthålls och förkroppsligas. I intervjuerna ombads eleverna att resonera om hur skolans 

och lärarnas bemötande kunnat bidra till att de känt sig orättvist behandlade i egenskap av deras 

ursprung. I studien skildrar Cui (2016, s.1153) en pågående rasistisk diskriminering gentemot 

kinesisk-kanadensiska elever i den kanadensiska skolan.  

 

Habitusbegreppet är i Cuis studie tvådelat där ena delen omfattar elevernas rasifierade habitus och 

den andra delen är lärares habitus i egenskap av sin yrkesroll. Elevernas rasifierade habitus omfattar 

det förkroppsligande av normer som sker hos de rasifierade individerna. Den andra delen av 

begreppet omfattar lärares habitus i egenskap av just lärare, där de agerar utifrån de normer och 

värderingar som finns nedärvd i institutionerna (Cui, 2016, s.1161). Lärarens roll måste därför 
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förstås som en produkt av yrkesgruppens gemensamma historia och kollektiva minne. Lärarens 

innehav av ett habitus förklarar därför hur rasistiska strukturer kan reproduceras inom skolan genom 

lärares yrkesutövning (Cui, 2016, s.1162).  

 

Ett exempel på lärares habitus är sättet Kina beskrivs på under ett lärtillfälle där en kinesisk-

kanadensisk elev reagerat på hur landet framställs i läroböckerna (Cui, 2016, s.1158). Istället för att 

ta tillvara på elevens mer uppdaterade kunskaper så kontrar läraren i det här fallet med att beskriva 

Kina som smutsigt, bakåtsträvande och som ett politiskt underlägset land jämfört med västvärldens 

demokrati och civilisation. Att västvärlden skulle vara mer civiliserat än Kina lärdes på samma 

skola också ut i ämnet naturvetenskap. Lärarens habitus kan i det här fallet förstås som ointresset av 

att lyssna eller ta till sig något annat perspektiv än det som etablerats i läroböckerna. Cui (2016, s, 

1162) uppmanar i sin slutsats lärare att reflektera över huruvida de tar hänsyn till och lyfter in 

rasifierade elevers kunskap. Risken är annars att enbart den dominanta gruppens kunskapssyn är 

den som tillämpas. Vidare pekar Cui på behovet av att anställa fler lärare som själva är rasifierade, 

vilket han menar skulle främja en mer varierad världsbild bland den övervägande vita lärarkåren i 

det västerländska samhället. 

 

4.2.3. Den dolda läroplanen 

En dold struktur som Cui (2016, s.1159) lyfter är den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen syftar 

till den underförstådda inofficiella del som består av bland annat normer och värderingar, men även 

maktstrukturer som lärarna förmedlar via sitt bemötande. Ett exempel på ett förmedlande av den 

dolda läroplanen som beskrivs av Cui då kinesisk-kanadensiska eleverna ansåg sig bli behandlade 

annorlunda av lärarna i ämnen som engelska och samhällskunskap.  

 

“I think they kind of come in with the perception that you’re going to do badly because 

you don’t really speak the language … I think white teachers are probably the worst at 

this. They can be a little more prejudiced, especially for classes like English and social 

studies and world literature and everything.” (Cui, 2016, s. 1159) 

 

Lärarens bemötande resulterade senare i att eleverna undvek dessa ämnen när de fick välja själva. 

Även i Gasts (2018, s. 262) studie lyfts problematiken med fördomar i lärar-elev relationer mellan 

en övervägande vit lärarkår gentemot rasifierade elever. Gast beskriver hur svarta lågpresterande 

elever tenderat att främst välja dans och sport som frivilliga tillvalsämnen. Som konsekvens ger 

detta minskade möjligheter att utveckla en relation till lärare i teoretiska ämnen där de redan 
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presterade sämre än sina vita skolkamrater, vilket i sin tur ytterligare spädde på fördomarna om dem 

som underpresterande. 

 

Den dolda läroplanen är i exemplen ovan tätt knutet till begreppet symboliskt våld vilket behandlats 

mer genomgående ovan. Genom att tyst, via bemötande, förmedla fördomar om vissa elevgrupper 

utövas en form av symboliskt våld. Rasifierade elever blir bemötta utifrån slentrianmässiga 

antaganden om deras förmågor och i båda studierna resulterar det här bemötandet i att ungdomarna 

väljer bort områden som lärare implicit har förmedlat som ej tillhörande dem. Gast och Cui 

beskriver däremot det symboliska våld som eleverna utsätts för på något olika sätt. Fördomarna som 

Cui (2016, s.1153) beskriver mot de kinesisk-kanadensiska eleverna är att de är tysta, passiva, 

lydiga och duktiga på matematik och naturvetenskap men dåliga på engelska. Fördomarna mot de 

svarta eleverna i Gasts (2018, s. 263) studie består istället av låga förväntningar på skolprestationer, 

fördomar mot elever från vissa områden, beteendeproblem såsom en gapig jargong samt 

kriminalitet och droganvändande. Detta gör det svårare för de svarta eleverna då de redan på 

förhand blir bedömda som en grupp med förutbestämda egenskaper, beteenden och förutsättningar 

(Gast, 2018 s.272). För de kinesisk-kanadensiska eleverna i Cuis studie har konsekvensen blivit en 

försämrad självbild inom områden såsom språk och sport samt minskade skolframgångar i form av 

vidareutbildning inom dessa områden (Cui, 2016, s.1160). 

 

4.3. Rasism i den svenska skolan 

Flera av forskningsartiklarna (Gruber, 2007; Dovemark, 2013; Rosvall & Öhrn, 2014) styrker vår 

inledande bild av den något tunna svenska forskningstraditionen om rasism i skolan. Dovemark 

(2013, s.16) pekar på att det finns en stor avsaknad av skandinavisk forskning om ras, rasism och 

rasistiska händelser inom utbildningsväsendet, och Rosvall och Öhrn (2014, s.337) lyfter att det 

finns en del publicerat om områden med hög andel invandrad befolkning men att andra kontexter 

har lämnats relativt outforskade. Gruber (2007, s.23) som några år tillbaka redogjorde för det 

svenska forskningsläget menade då att det råder en försiktighet när man skriver om “ras” och 

“rasism” i svensk forskning. Hennes tolkning är att det finns starka ideal i Sverige om en 

välfärdsstat där det råder total jämlikhet och där utbildningen ska vara likvärdig. Rasism har därför 

betraktats som någonting som mest existerar inom vissa extrema grupperingar. Gruber uttrycker att 

för att börja diskutera rasism i utbildningssystemet krävs det att bilden av den jämlika välfärdsstaten 

revideras.  
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I avhandlingen “Skolan gör skillnad” fokuserar Sabine Gruber sin forskning på hur olika etniska 

och nationella identiteter konstrueras i skolan. Hon syftar till att undersöka hur föreställningar om 

kultur och ursprung gör avtryck i skolans sociala praktiker och organisation, samt hur 

föreställningar om etnicitet kan påverkas av andra faktorer såsom klass och kön (Gruber, 2007, 

s.13). Studien är etnografisk och gjordes genom deltagande observationer och intervjuer med elever 

och lärare på en svensk högstadieskola (Gruber, 2007, s.46). 

  

Ett perspektiv som kompletterar Grubers är Per Åker Rosvall och Elisabet Öhrns studie “Teachers’ 

silences about racist attitudes and students’ desires to address these attitudes” från 2014. Studien 

består av en etnografisk undersökning av lärare och elevers erfarenheter av grupperingar av 

nationalistiska elever samt erfarenheter av rasism generellt. Studien genomfördes över ett år i två 

klasser på samma svenska gymnasieskola. Den ena klassen gick på fordons- och 

transportprogrammet och den andra klassen gick på samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan var 

känd i lokalområdet för att ha problem med rasistiska grupperingar, även om situationen uppges ha 

förbättrats under det senaste året. Studien gjordes genom klassrumsobservationer och intervjuer 

med elever och lärare, intervjuerna kompletterades med hjälp av informella konversationer (Rosvall 

& Öhrn, 2014, s.338). 

 

4.3.1. Vardagsrasism 

I sin avhandling fokuserar Gruber (2007, s.201) på konstruktioner av etnicitet och kategorisering, 

men lyfter även diskussionen om huruvida skillnader i lärares förhållningssätt gentemot olika 

kategorier kan handla om rasism. Hon beskriver att det snarare än en biologisk rasism skulle röra 

sig om en kulturell rasism där skillnader i beteenden och skolresultat ses som en produkt av kultur. 

Hon exemplifierar detta genom att visa på hur kategorin “invandrarkille” kopplas ihop med en 

macho-kultur och förväntas bete sig och prestera i enlighet med densamme. “Invandrarkillen” 

bemöts således av lärare utifrån föreställningar om hans kulturellt betingade beteenden. Här kopplar 

Gruber in begreppet vardagsrasism, vilket introducerades av Philomena Essed under 1990-talet. 

Essed (1991, s.44) formulerade att rasismen fungerar både direkt och indirekt och att den därför 

verkar på två nivåer: genom de dagliga interaktionerna och handlingarna och genom en förvägran 

att erkänna eller ta ansvar för rasism. Gruber (2007, s.202) beskriver hur vardagsrasism inte är 

några extrema handlingar och behöver inte heller vara medvetet, men det får som konsekvens att 

skillnader mellan olika kategorier upprätthålls. Ett exempel på detta är att en romsk elev som 

presterar sämre i skolan kan avfärdas med att det har med dennes kultur att göra, vilket kan medföra 

konsekvenser för hur elevens resultat hanteras av lärarna och för vilket stöd eleven får tillgång till. 
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Även Marianne Dovemark intresserar sig för vardagsrasismen i skolan i den etnografiska studien 

“How private ‘everyday racism’ and public ‘racism denial’ contribute to unequal and 

discriminatory educational experiences”. Studien är en ny analys av material från tre tidigare 

studier som Dovemark genomfört i totalt fyra högstadieklasser och två gymnasieklasser med hjälp 

av deltagande observationer och intervjuer (Dovemark, 2013, s.16). Syftet är att undersöka hur 

rutiner och dolda uttryck kan vara typer av vardagsrasism (Dovemark, 2013, s.17). Studien hämtar 

sin teoretiska utgångspunkt från den kritiska rasteorin och analysen görs genom att använda tre 

kriterier för maktutövning som formulerats av Philomena Essed (citerad i Dovemark, 2013, s.18). 

Dessa tre kriterier är uppfattningar om kulturella bakgrunder (normer och värderingar), vi och dem-

tänk (materiella och icke-materiella resurser) samt rätten att definiera den sociala världen. 

  

Dovemark (2013, s.26) finner i studien att det är tänkbart att ungdomar möter vardagsrasism från 

lärare i den svenska skolan. Detta exemplifieras bland annat genom en förväntan hos lärarna att alla 

invandrade elever från ett område har samma uppfattningar och värden. En sådan fördom är frågan 

om jämställdhet där lärarna förväntar sig att de invandrade pojkarna brister på området och att de 

därför behöver utbildas enligt de “rätta, svenska medelklassnormerna”. Ett annat exempel är en 

lärare som intervjuades av Dovemark (2013, s.25) som förde en diskussion angående några elever i 

hennes klass som invandrat från Irak. Hon visade där på ett stort oförstående för varför det uppstått 

motsättningar inom gruppen, trots att det visat sig att några av eleverna var irakier och några var 

kurder. Läraren gav uttryck för uppfattningen om att eleverna borde komma överens eftersom de 

geografiskt kommer från samma nation, helt utan att problematisera det faktum att det kan 

förekomma inbördes konflikter inom en nation och mellan folkgrupper i nationen. Dovemark menar 

att det aldrig skulle förväntas av svenskfödda elever att ha samma värden och åsikter, bara för att de 

är födda inom samma nationsgränser.  

 

Dovemark (2013, s.27) pekar även på att det utövas ett symboliskt våld mot invandrareleverna 

genom att ett vi- och dem-tänk upprätthålls och normaliseras. Vi:et konstrueras utifrån de svenska 

eleverna och lärarna som representerar en normalitet, exempelvis upprätthålls den svenska synen på 

jämställdhet som den allmängiltiga med hjälp av dessa interaktionsmönster. Det Dovemark 

beskriver påminner i mångt och mycket om Grubers (2007, s.201) resonemang ovan om 

vardagsrasism och hur “invandrarkillar” bemöts utifrån förväntningar om hur en “invandrarkille” 

beter sig.  
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4.3.2. Lärares tystnad och neutralitet 

Dovemark och Rosvall och Öhrn pekar båda på att lärare som de observerat och intervjuat ofta 

tystnar. Trots att lärarna i intervjuer återkommer till att det är viktigt att utbilda eleverna i kritiskt 

tänkande och i att främja demokratiska värderingar så blundas för eller avfärdas ofta explicita 

rasistiska uttalanden (Rosvall & Öhrns (2014, s.342). En lärare uttrycker till och med att även om 

det vore bra att problematisera elevernas åsikter ibland så menar han att han inte får ge uttryck för 

politiska värderingar utan måste förhålla sig objektivt (Rosvall & Öhrns, 2014, s.343). En faktor 

som studien pekar på är att det verkar vara svårare för lärare att utmana rasistiska värderingar i 

skolan när diskursen i samhället blir mer tillåtande för rasistiska budskap. Detta exemplifieras av att 

lärare som studerats verkar ha haft svårt att gripa in när eleverna som gett uttryck för rasism kopplat 

dessa värderingarna till ett riksdagsparti. Slutsatsen som Rosvall och Öhrn (2014, s.346) drar är 

däremot att skolkulturen av att förhålla sig “neutral” snarare medverkar till en normalisering av 

rasism.  

 

Lärarna i studien framhåller bilden av att eleverna först behöver mer grundläggande faktakunskaper 

för att senare kunna ta till sig resonerande och värdebaserade kunskaper. Deras bild verkar vara att 

faktakunskaperna har blivit sämre och att tiden äts upp av att undervisa om grundläggande fakta. De 

mer resonerande förmågorna uppges bli nedprioriterade, trots att de lyfts fram som viktiga, till 

förmån för faktakunskaperna (Rosvall & Öhrn, 2014, s.345). Däremot poängterar artikelförfattarna 

att detta inte nödvändigtvis behöver vara en sanning utan att det enligt tidigare forskning 

framkommit att det är lika viktigt att behandla värden och kritiskt tänkande såväl i förskolan som på 

universitetet (Coulby, citerad i Rosvall & Öhrn, 2014, s.346). Analytiskt tänkande och kritiska 

diskussioner verkar dessutom medföra att ungdomar betraktar kunskapsinnehållet som viktigare 

(Öhrn, citerad i Rosvall & Öhrn, 2014, s.346).  

  

En annan typ av tystnad hos lärare som Gruber (2007, s.196) funnit i sin forskning är benägenheten 

att helt enkelt inte förhålla sig till elevers olikheter alls. Gruber beskriver hur lärare uppger att de 

strävar efter att behandla alla elever lika, oavsett bakgrund, och att de försöker att inte behandla 

utländska elever annorlunda än “svenska” elever. Men för att skapa ett rättvist förhållningssätt krävs 

det enligt Gruber att lärarna har en förståelse för de maktaspekter som finns inbäddade i bemötandet 

av eleverna samt att man tar hänsyn till de olika livsvillkor som eleverna har. På så vis kan skolan, 

som hon uttrycker det, “undgå att bli ett hinder för sina egna ambitioner”. Den rättviseambition som 

lärarna berättar om blir därför snarare ett slags välvilligt handlande där lärarna visar tolerans mot de 

andra genom att behandla dem exakt likadant, utan någon direkt koppling till en bredare 

samhällskontext.  
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5. Diskussion 

Diskussionen nedan kommer att vara strukturerad utifrån de frågeställningar vi inledningsvis 

formulerat. Frågeställningarna kommer behandlas en och en under rubrikerna för att skapa en 

tydlighet i texten. Under den första rubriken kommer frågan om hur rasism beskrivs i forskningen 

samt vilka roller lärarna har att behandlas. Den andra rubriken fokuserar på frågan om vilka 

möjligheter lärare har att påverka rasism, och den sista rubriken besvarar frågan om hur rasism kan 

hanteras och identifieras på skolorna. 

 

5.1. Att förstå rasism och lärares roller 

Såväl kritisk rasteori som Bourdieus utbildningssociologiska perspektiv behandlar rasism som 

någonting som verkar på flera nivåer. Den kritiska rasteorin beskriver en makronivå av 

övergripande strukturer och en mikronivå av vardagsrasism och vit överlägsenhet. Bourdieus 

utbildningssociologiska perspektiv beskriver också rasismen som strukturell med en bas i 

resursfördelning men identifierar att strukturerna upprätthålls och förkroppsligas av individers 

beteenden och agerande. Den avgörande skillnaden är således synen på hur rasism uppstått, där den 

ene ser det som en konstruktion av den vita befolkningen och den andra som ett förtryck med en 

materiell grund. Båda perspektiven är däremot överens om att rasismen är någonting mer 

genomgripande och att den behöver förstås bortom det individuella handlandet.  

 

En följdfråga som uppstår är vilken rasism det egentligen är lärare behöver fortbildning inom 

eftersom flera av författarna pekar på att lärare behöver en ökad strukturell förståelse för att kunna 

hantera rasism i klassrummen. De båda teoretiska perspektiven erbjuder strukturella förklaringar 

men eftersom dessa skiljer sig åt ger det konsekvenser för hur de rasistiska strukturerna kan förstås 

och motverkas. Blaisdell (2016, s.257) och den kritiska rasteorin pekar på hur racial spaces i skolan 

och områden upprätthåller olikheter och rasistiska strukturer. Cui (s.1154) och det 

utbildningssociologiska perspektivet menar istället att det behövs en mer historisk förståelse av 

rasism och styrkeförhållanden mellan folkgrupper för att förstå de avtryck som finns kvar även i 

nutid. Detta eftersom en strukturell rasism finns närvarande i olika grad, exempelvis genom 

historiska arv och rasistiska värderingar som upprätthålls även i dagens skola (Cui, 2016, s.1152). 

Både Gruber (2007, s.201) och Dovemark (2013, s.25) är å sin sida inne på att det utövas någonting 

som benämns som vardagsrasism i skolan vilket indirekt kan leda till skolmisslyckanden.  

Detta är enbart tre perspektiv, rimligen finns det flera som inte har varit möjligt att redogöra för 

inom ramarna för den här uppsatsen. Oavsett vilket teoretiskt perspektiv som används menar vi att 

det tydligt framgår att rasismen har djupare mönster som går bortom de rena och diskriminerande 
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handlingarna och uttrycken. Rasismen går djupare och verkar på fler nivåer både i samhället och 

inom individerna själva, därför har frågan ett långt mer avancerat svar än om det skulle handla om 

en värderingsfråga hos vissa extrema individer. Lärarens roll i det här blir hur som helst att förhålla 

sig till sin egen position i detta. Oavsett om det handlar om ett upprätthållande av racial spaces, ett 

bristande förhållningssätt till historiska och kulturella arv eller om utövande av vardagsrasism så är 

läraren en slags bärare av strukturer i skolan. Lärarens roll blir därför att förhålla sig till dessa 

faktorer och sitt eget aktörskap i skolan.  

 

5.2. Lärares möjligheter att påverka rasism 

Det framstår som att lärare har något begränsade möjlighet att påverka rasism i skolan. Flera 

faktorer ligger utanför lärarens omedelbara kontroll och ramfaktorer verkar ha stor betydelse. 

Utifrån den amerikanska skol- och bostadssituation som Blaisdell (2016, s.250) redogör för med 

djupt segregerade och avskärmade områden framstår det enligt oss som att lärares uppgift snarare 

blir att mildra effekterna av ett ojämlikt system. Det finns även liknande tankegångar inom det 

utbildningssociologiska perspektivet där historien har en stor roll i lärarens handlande (Cui, 2016, 

s.1152). Lärarkårens kollektiva historia och värderingar är ett stort uppdrag för en enskild lärare att 

ta sig an.  

 

Ett område som däremot delvis går att koppla till lärares förhållningssätt är det prestationsgap 

mellan rasifierade och vita elever som verkar finnas i svensk, amerikansk och kanadensisk skola. En 

förklaringsmodell som erbjuds för hur detta prestationsgap har uppstått handlar om just lärares 

förväntningar på olika elevgrupper. Hur lärares förväntan påverkar skolresultat negativt beskrivs 

bland annat av Cui (2016, s.1159) som framhåller hur lärares förväntningar på kinesisk-

kanadensiska elever i bland annat språkstudier påverkar självbilden hos eleverna, och i 

förlängningen leder till minskad studieframgång på området, detta kopplas i sin tur både till 

begreppet habitus och till symboliskt våld. Gruber (2007, s.202) ger liknande exempel från den 

svenska skolan genom att visa hur attityder om romska elever skapar ett rättfärdigande av deras 

skolmisslyckanden. Att systematiskt ha lägre förväntningar på rasifierade elever är ingen direkt, 

extrem eller uttalad rasism utan är mycket mer subtilt utövad. Det här prestationsgapet går däremot 

inte enbart att förklara med hjälp av lärares förhållningssätt utan det finns även förklaringsmodeller 

från den kritiska rasteorin där exempelvis resursbrist som en följd brist på vithet som egendom i  

bostadsområdena (Blaisdell, 2016 s.250), eller medias och politikers bild av och förväntningar på 

skolor i vissa områden (Gast, 2018, s.263). 
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Det är svårt att generalisera utifrån de studierna vi använt, vilket även finns redogjort för under 

kapitel 3.4. Däremot finns det några konkreta exempel i studierna på pedagogiska verktyg som har 

visat sig gynnsamma, i vilket fall i några klassrum. Däremot tål det återigen att poängtera att det 

alltså inte är möjligt att dra några slutsatser utifrån hur gynnsamma dessa pedagogiska 

förhållningssätt faktiskt är utan är enbart exempel på hur några lärare har arbetat. Lärarna i 

Blaisdells (2016, s.263) studie har arbetat projektbaserat, med kollaborativt lärande, där elever 

medvetet blandades i heterogena grupper med olika förmågor, så att eleverna kan lyfta varandra. Ett 

annat exempel som lyfts fram av Blaisdell (2016, s.259) är att undersöka nivån av racial literacy, 

det vill säga förståelsen för rasistiska strukturer hos lärarna, vilket framställs som viktig för att 

kunna nå resultat på området. Andra förslag på konkreta strategier är att stärka rasifierade elever 

genom att lyfta upp olika kulturella arv som viktigt, bland annat genom att anpassa 

kunskapsinnehållet så att fler kan relatera till det. Det sistnämnda är också i enlighet med FN:s 

rekommendationer (UN, u.å). Dessutom pekar Rosvall och Öhrn (2014, s.346) i sin studie ut 

tidigare forskning som visat på vikten av att arbeta med kritiskt tänkande och analytiska förmågor 

under hela skoltiden. Vi anser inte att det är möjligt att peka ut vissa metoder som särskilt 

gynnsamma för vissa elevgrupper med de studier vi har som underlag. Detta med anledning av att 

studierna inte undersökt olika metoder i klassrummen och att de dessutom delvis  hade behövt en 

annan ansats samt undersökt fler klassrum som använt samma metoder under mer kontrollerade 

former. Det vi däremot kan säga är att det finns anledning att ifrågasätta de metoder och det innehåll 

som är förgivettagna i skolan. Alla elever gynnas inte av alla metoder och därför är det viktigt att ha 

en variation, vilket egentligen gäller samtliga elevgrupper. Dessutom finns det en poäng att 

ifrågasätta kunskapstraditioner och relatera innehåll så att det blir relevant för alla elever. En 

världsbild som är centrerad till det globala nord behöver inte nödvändigtvis tilltala samtliga 

elevgrupper.  

 

5.3. Att identifiera och hantera rasism i skolan 

En viktig aspekt som återkommer i flera av studierna är språkbrukets betydelse. Vare sig lärarna 

talar om “invandrarkillar” (Gruber, 2007, s.201), “riskelever” (Blaisdell, 2016, s.253), 

“innerstadselever” (Gast, 2018, s.263) eller “wiz-kids” (Cui, 2016, s.1153) händer det någonting 

med gruppen elever som får dessa etiketter. Etiketterna berättar någonting om hur eleverna som 

tillhör gruppen förväntas bete sig och prestera. Etiketter är någonting i allra högsta grad mänskligt 

och dessa kategoriseringar hjälper oss människor att förstå och strukturera omvärlden. Däremot 

finns det en fara i den här typen av kategoriseringar då elever också bemöts utifrån de kategorier 

som de placeras inom. Risken är också att samtliga elever med en viss bakgrund eller från ett visst 



30 
 

bostadsområde kategoriseras och bemöts på samma sätt, även de som inte “passar” inom ramarna 

för denna kategoris beteendemönster och prestationer.  

 

När lärare sinsemellan medvetet eller omedvetet odlar negativa benämningar på elever riskerar de 

att stämplas som jobbiga, bråkiga eller lågpresterande, vilket även ger avtryck i förväntningarna på 

individerna. Antagligen presterar och beter sig inte samtliga ungdomar från ett bostadsområde på 

exakt samma sätt. Däremot är det tänkbart att det istället blir en självuppfyllande profetia när 

ungdomarna internaliserat de fördomar som de möter. Även kategorier som har vissa positiva 

värden kopplade till sig kan missgynnas på andra sätt, där är Cuis (2016, s.1160) redogörande för 

fördomar mot kinesisk-kanadensiska elevers bristande språkförmågor ett tydligt exempel. Detta kan 

dels benämnas som ett symboliskt våld i och med att det är ett maktutövande som också får 

konsekvens för bemötandet, vilket beskrivits av Gast (2018, s.265). Det kan även benämnas som en 

vardagsrasism eftersom det är subtilt inbäddat i de vardagliga interaktionerna. Oavsett vilket 

perspektiv som anläggs blir det en typ av rasistiskt handlande. Detta genom att alla med en viss 

hudfärg behandlas utifrån grundantaganden om gemensamma karaktärsdrag. Det är av stor vikt att i 

så hög utsträckning som möjligt undersöka vilka normer och traditioner som finns på skolorna. Om 

elever på grund av dessa missgynnas eller direkt drabbas av negativa konsekvenser så behöver 

skolan se över sina policyer och handlingsstrategier. Men även om rasismen inte alltid framträder 

lika tydlig så betyder det inte att åtgärder och handlingsplaner kan läggas på is.  
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6. Slutsats 

Oavsett vilket perspektiv som anläggs går det att konstatera att det behövs någon typ av utbildning 

för lärare i att hantera dessa frågor. Eftersom lärarkollektivet är förhållandevis vitt behöver många 

få bättre verktyg att förstå sin roll i egenskap av just vit. Trots allt finns det ett maktutövande 

inbyggt i lärarrollen och detta maktutövande förstärks gentemot vissa elevgrupper genom innehavet 

av en vit hudfärg. Eftersom det verkar saknas en fördjupad insikt för vad rasism är, förutom 

individers kränkande handlingar mot andra individer, anser vi att det behövs en ökad kunskap om 

rasismens olika dimensioner och konsekvenser. Alla kan ha en insikt om rasistiska strukturer, men 

att omsätta dessa insikter till praktik och på allvar ha en förståelse kräver något helt annat. 

Perspektiven behöver breddas och det måste skapas en medvetenhet om att rasism kan verka i det 

dolda och kan utövas utan en uttalad och ond avsikt. 

 

Vidare behöver lärare utveckla verktyg för att bättre kunna utvärdera sig själva. Detta hör ihop med 

mer fördjupad utbildning, kunskap och med tiden ökad erfarenhet. Men det handlar också om en 

förändrad attityd där en mer omfattande självkritik blir framträdande. Det är inte rimligt att undvika 

att analysera det egna beteendet utifrån en rädsla för att någon annan tar skada. Barnets rättigheter 

och behov är det som enligt styrdokumenten ska stå i centrum och då ingår det i lärarrollen att hela 

tiden utvärdera sig själv. Finns det någon form av oro över att barn blir olika behandlade på ett sätt 

som skulle gå att förebygga som lärare måste denna oro utredas och åtgärdas. Klimatet på skolorna 

behöver också vara tillåtande så att motståndet för att diskutera rasism kan minska. Det handlar i 

grund och botten om rätten till en likvärdig utbildning och ett bristande bemötande kan få 

efterverkningar som påverkar eleven långt efter avslutad skolgång. En tanke som väcks som inte 

behandlas i forskningslitteraturen är även vikten av ett civilkurage hos lärare där elevens bästa 

måste gå före den kollegiala lojaliteten. 

 

6.1. Förslag på vidare forskning 

Vid flera tillfällen i vår uppsats har vi återkommit till det faktum att forskningen om rasism i skolan 

i Sverige och Skandinavien är eftersatt. Den forskningen som vi har presenterat och stött på har i 

huvudsak givit en lägesbeskrivning av klimatet i den svenska skolan och det är inte särskilt 

upplyftande läsning. Vi menar att den formuleringsfas där problemen har identifierats har fyllt ut 

sin roll och steget vidare behöver tas för att börja söka efter lösningar. Det finns ett stort behov av 

forskning som fokuserar på möjliga sätt att bryta dessa mönster av vardagsrasism och olika 

möjligheter. 
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Vi ser även ett behov av forskning om vilken beredskap lärare faktiskt har när det kommer till att 

hantera rasism. Som lärarstudenter kan vi i vår utbildning ha synpunkter om hur vi subjektivt har 

upplevt vår utbildning, det hade däremot varit av värde med en översyn av vilka kompetenser som 

nya lärare faktiskt får med sig ut i arbetslivet och vilka insatser på lärarprogrammen som skulle vara 

av nytta. En annan relevant fråga att ställa är hur rasifierade personer behandlas av 

universitetsutbildningar. Universitetsvärlden är även den till övervägande del vit vilket väcker 

frågan hur det kommer sig och vilka dolda hinder det finns för rasifierade att ta till sig utbildningen 

på lika villkor. 
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