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Förord 

Traditionellt sett förväntas forskare vara objektiva i sitt arbete i den meningen att 

forskningsresultaten ses som oberoende av forskaren. Idag uppmärksammas forskarens 

vetenskapliga skolning, världsåskådning och övriga bakgrund mer i förhållande till 

forskningen. Liksom alla andra människor socialiseras forskare in i ett visst sätt att se världen 

på. Den världsbild de får hänger ihop med vilket samhälle de lever i och vilken social och 

etnisk bakgrund de har. Forskare socialiseras dessutom in i sina respektive vetenskapliga 

discipliner. 

För mig betyder det inte att resultatet av all forskning är relativt och kan ses som ett slags 

avancerat tyckande. Jag skall, som författare till en vetenskaplig uppsats, vara saklig och får 

inte vara missvisande genom att välja argument efter behov. Det finns uttalanden om 

verkligheten som definitivt inte är sanna.  

Även om man ser på ett berg från olika sidor är det samma berg man ser på. Kilimanjaro blir inte 

Kebnekaise, oavsett om någon hävdar detta därför att han påstår sig se det på sitt eget sätt.1  

För att fortsätta liknelsen, så hindrar det inte att Kilimanjaro kan beskrivas på lika många sätt 

som det finns människor och att deras beskrivningar beror på deras bakgrund, deras tidigare 

kunskaper och vad de letar efter. Därför vill jag redogöra för den del av min bakgrund som 

jag anser vara relevant för den här uppsatsen, så kan läsaren själv bedöma hur den kan ha 

påverkat min forskning. 

Jag är född i Sverige i slutet av 1970-talet och har växt upp i ett villaområde i en förort till en 

svensk storstad. Där har jag mest kommit i kontakt med människor som har svensk 

medelklassbakgrund. Mina föräldrar, däremot, är polska judar, vilket gör mig till en person 

med utländsk bakgrund enligt den officiella retoriken. Min etniska identitet är, precis som för 

många andra människor, ganska komplicerad med polsk-judiska, svensk-judiska och svenska 

inslag.  

                                                 

1 E H Carr återgiven i Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var (Lund: Studentlitteratur, 1998), 
284. 
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De senaste åren har jag studerat på Grundskollärarprogrammet i Norrköping och jag tror inte 

att jag är ute på djupt vatten om jag påstår att dessa år av studier har påverkat min syn på 

skolan och vad som sker innanför dess väggar. I viss mån kan jag fortfarande se skolan och 

undervisningen ur ett elevperspektiv, men numera är lärarna den grupp i skolan som jag 

identifierar mig mest med.  

Bortsett från att jag läser till lärare har bara det faktum att jag snart har studerat fem år på 

universitetsnivå påverkat mitt sätt att se på världen, samhället och mig själv. Jag har under 

min studietid läst en mängd olika kurser vars lärare och texter har sin bakgrund i 

forskningsdiscipliner som biologi, fysik, kemi, matematik, historia, geografi, sociologi, 

religion, statskunskap, lärande med mera. Successivt har jag tagit till mig det akademiska 

språket och sättet att tala om världen på. Den här uppsatsen har kommit till i ett akademiskt 

sammanhang med de krav, möjligheter och begränsningar det innebär. 
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1 Inledning 

Alla grundskolor, förskolor och fritidshem i Sverige har i uppdrag att arbeta mot rasism2. I 

den nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står det att 

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.”3 I samma styrdokument finns påbudet att ”Alla som arbetar i skolan skall 

/…/ aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper…”4 

Finns det då rasism eller tendenser till rasism att arbeta mot på skolorna? Åtminstone när det 

gäller de sju skolor jag har varit på en längre tid som elev, lärarvikarie eller lärarstudent måste 

jag svara ja på den frågan. Det handlar om allt ifrån fördomar, en uppdelning av samhället i 

”vi och dom” och ett nedvärderande språkbruk till rasistiska och nazistiska budskap klottrade 

på elevskåp och toaletter, rasistiska skämt och rasistiska skällsord.  

Att skolorna jag varit på inte är några undantag bekräftas av Skolverkets rapport Relationer i 

skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft. Det är en omfattande enkätundersökning som 

besvarats av elever från grundskolor och gymnasieskolor över hela Sverige. I undersökningen 

syns tydligt att den svenska skolan är långt ifrån fri från rasism. I samma rapport nämns också 

att i 40 av de 900 skolor som var med i skolvalet 2002 var främlingsfientliga partier bland de 

största.5 

Även Rädda Barnen har gjort en enkätundersökning som berör rasism i skolan. Den har 

besvarats av rektorer och elevrådsordföranden över hela landet. I undersökningen 

framkommer att rasism och etnisk diskriminering finns både bland personal och elever på 

många skolor. 6  

                                                 

2 Här använder jag mig av en vid definition av rasism som också innefattar till exempel främlingsfientlighet och 
etnisk diskriminering. För en mer ingående diskussion, se rubriken Rasism. 
3 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Stockholm: 
Skolverket och C E Fritzes AB, 1998), 5. 
4 Ibid., 10. 
5 Skolverket, Rapportering av regeringsuppdrag: Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft. 
(Stockholm: Skolverket – Avdelningen för utvecklingsstöd, 2002). 
6 Rädda Barnen, ”Några hakkors bakom gympasalen” – Om främlingsfientlighet och rasism i svenska skolor 
(Stockholm: Rädda Barnen, 2002). 
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Jag kan alltså konstatera följande: Det finns rasism på många skolor samtidigt som alla skolor 

har i uppdrag att bemöta och motverka sådana yttringar. Därför borde det finnas ett aktivt 

arbete mot rasism på en stor del av skolorna i Sverige. Att det tog mig fem veckor av aktivt 

letande att hitta en skola som går ut med att de arbetar mot rasism och som ville vara med i 

min undersökning är anmärkningsvärt. Det kan antingen bero på att skolor i stor utsträckning 

arbetar mot rasism, men av någon anledning inte vill visa upp det utåt, eller på att de helt 

enkelt inte bedriver något sådant arbete.  

Efter idogt letande hittade jag till slut en skola där det finns en grupp som öppet går ut med att 

de arbetar mot rasism och mobbning. Gruppen kallas för Pow-Wow och bildades 1998 med 

hjälp av ett riksomfattande projekt med samma namn. Sedan 1999 har Pow-Wow-gruppen på 

den undersökta skolan bedrivit sin verksamhet utan stöd utifrån.  

I en situation där det tar fem veckor att hitta en skola som vill gå ut öppet med att de arbetar 

mot rasism ser jag Pow-Wow gruppen på den undersökta skolan som en ganska sällsynt 

företeelse. Något måste göra det svårt att bedriva ett arbete mot rasism på skolor i Sverige.  

Mitt grundantagande, med stöd av litteraturen, är att förändringar på en skola oftast leder till 

omfördelning av makt och därmed konflikter och motstånd. Rasism är dessutom ett känsligt 

ämne i sig. Därför är det intressant att studera hur Pow-Wow-gruppen har fungerat i relation 

till den övriga skolan och vad som har gjort att den har överlevt så länge i ett läge där grupper 

som bedriver liknande verksamhet på andra skolor verkar vara något mycket sällsynt. 

2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur Pow-

Wow, en verksamhet mot rasism och mobbning på en grundskola, har startats, genomförts 

och utvecklats. För att kunna genomföra en analys av projektet måste jag också ta reda på 

relevant bakgrundsinformation om Pow-Wow på riksnivå, skolan, dess personal och elever. 

Syftet kan delas in i två delar. Den första delen handlar om att utifrån intervjuer med några av 

projektets nyckelpersoner beskriva Pow-Wow och dess historia. Den andra delen går ut på att 

i intervjuerna hitta händelser, personer och faktorer som varit betydelsefulla för att Pow-Wow 
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har startats på skolan, hållits levande så länge (sedan 1998) och att det har fått just den form 

det har.  

I uppsatsen använder jag mig av följande frågeställningar:  

• Hur kommer det sig att Pow-Wow startades på skolan och hur gick starten till?  

• Hur har projektet utvecklats sedan starten och vad kan utvecklingen bero på? 

• Hur kommer det sig att Pow-Wow har kunnat hållas levande på skolan under så lång 

tid? 

3 Disposition 

Under rubriken Begrepp för jag en diskussion kring begreppen rasism, invandrare och 

svenskar och visar att det långt ifrån är självklart hur dessa ska definieras. I nästa avsnitt 

behandlar jag den Tidigare forskning som finns om antirasistiskt arbete i skolor. Under 

rubriken Mikropolitiskt perspektiv tar jag upp den teori som jag använder mig av i uppsatsen. 

Avsnitten Begrepp, Tidigare forskning och Mikropolitiskt perspektiv utgör tillsammans en 

forskningsbakgrund och teoretisk referensram för uppsatsen.  

Rubrikerna Metod och Material innehåller en beskrivning av det material som jag har använt i 

min undersökning samt de metoder jag har använt för att samla in och analysera materialet.  

Därefter följer avsnitten Bakgrundsinformation om Sörskogsskolan och Pow-Wow och 

Resultat där jag kort beskriver Sörskogsskolans och Pow-Wows historia, samt presenterar den 

del av mitt material som är intressant för min undersökning, främst intervjuerna. Under 

rubriken Pow-Wow i ett mikropolitiskt perspektiv analyserar jag resultaten utifrån teorin och 

mina frågeställningar. Sist i uppsatsen, under rubriken Slutdiskussion, sammanfattar jag 

uppsatsen och framför förslag på vidare forskning i ämnet. 

4 Begrepp 

Trots att mitt arbete inte direkt handlar om relationerna mellan olika etniska grupper dyker 

begrepp som rasism, invandrare och svensk ändå upp i den tidigare forskning jag tar upp samt 
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i intervjuerna. Dessa begrepp är inte så enkla och oproblematiska som de först kan verka och 

behöver därför tas upp till diskussion. 

4.1 Rasism 

Rasism är inte ett entydigt begrepp om man börjar granska det närmare. Nästan alla författare 

jag har läst definierar rasism på olika sätt. Den snävaste definitionen beskriver rasism som en 

uppdelning av mänskligheten i biologiska raser där vissa raser anses vara mer värda än andra, 

medan den vidaste omfattar alla former av motvilja mot och diskriminerande behandling av 

en etnisk grupp. Nedan kommer jag ta upp exempel på dessa ytterligheter. 

Ett exempel på den snäva definitionen återfinns i Nationalencyklopedin. Där står det att 

rasism i strikt bemärkelse är en ideologi som grundas på fem förutsättningar:7 

1. Man kan dela in människor i olika raser utifrån yttre kännetecken. 

2. Det finns ett samband mellan dessa yttre kännetecken och intellektuella anlag, 

beteende och karaktär. 

3. Dessa nedärvda drag är gemensamma för alla människor som tillhör samma ras. 

4.  Raserna kan rangordnas efter kvaliteten av de nedärvda dragen. 

5. De överlägsna raserna har rätt att förtrycka, utnyttja och till och med förinta 

medlemmar av de underlägsna raserna. 

I ett tillägg står det att man med visst fog också kan kalla en motvilja mot grupper som har 

gemensamma fysiska, kulturella eller beteendemässiga drag, utan hänsyn till individuella 

skillnader mellan gruppmedlemmarna, för rasism. Dock anser artikelförfattaren att det då är 

bättre att använda sig av begreppet främlingsfientlighet.8 

Paulina de los Reyes, forskare vid Arbetslivsinstitutet och Irene Molina, forskare vid 

kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, propagerar i artikeln Kalla mörkret natt 

för en bredare definition. De menar att det finns en rädsla i Sverige för att använda sig av 

begreppet rasism. Istället används omskrivningar som främlingsfientlighet, xenofobi och 

                                                 

7 Jan Ovesen, ”Rasism”, Nationalencyklopedin, femtonde bandet (Höganäs: Bra böcker AB, 1994), 431. 
8 Ibid., 431. 
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främlingsrädsla. Rasismen förpassas till samhällets utkanter, till högerextremister, nazister 

och andra kriminella element. Rasism anses inte ha något med vanliga svenskar att göra. 9  

Samtidigt anser de att en okritisk användning av begreppet etnicitet har gjort att 

invandrargruppers kulturer ses som homogena och oföränderliga. Det finns ett underförstått 

antagande om att invandrargruppers kultur, fysiska drag och individuella karaktär förs över 

till kommande generationer, att invandrargrupperna återskapas och aldrig blir svenska. En 

sådan syn ligger närmare rasismen, där folk har skilda och oföränderliga väsen, än ett 

dynamiskt kulturmöte där båda kulturerna förändras. Därför pratar många forskare nu om 

kulturrasism eller rasism utan raser.10 

De båda författarna menar att man utifrån exempel från arbetslivet, boendet och 

jämställdhetsdiskursen kan se en etnisk skala i Sverige där invandrare från Afrika, 

Latinamerika och Asien är längst ner i en samhällshierarki som toppas av nordeuropéer. Den 

här rangordningen är inte naturgiven, utan bygger på samma idé om den vita västerlänningens 

överlägsenhet som fanns under den koloniala världsordningen. Motviljan att ens diskutera 

möjligheten till rasism bland vanliga människor utgör ett stort hinder för att synliggöra 

rasismen i samhället. För att kunna skapa strategier för att motverka rasismen måste man, som 

författarna uttrycker det, ”kalla mörkret natt” och alltså diskrimineringen av invandrare för 

rasism. Det behöver inte betyda att större delen av svenskarna är rasister, utan att många utför 

handlingar som får rasistiska konsekvenser.11  

I uppsatsen använder jag mig av begreppet rasism så som författaren eller intervjupersonen 

jag refererar till använder sig av det. Jag har valt att kalla Pow-Wow för en antirasistisk 

verksamhet, eftersom det i Pow-Wows mål står att gruppen ska ”motverka mobbning, 

främlingsfientlighet och rasism”12. Det finns ingen officiell definition av rasism på den skola 

där jag har genomfört min undersökning. Därför vill jag här göra klart att när jag skriver att 

Pow-Wow arbetar mot rasism, syftar jag på begreppet i den vidare bemärkelsen som också 

omfattar fördomar, etnisk diskriminering och främlingsfientlighet.  

                                                 

9 Irene Molina och Paulina de los Reyes, ”Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala 
Sverige” i Maktens (o)lika förklädnader, red. Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (Stockhom: 
Bokförlaget Atlas, 2002), 291-297. 
10 Ibid., 290. 
11 Ibid., 297-317. 
12 Måldokument för Pow-Wow. 
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4.2 Invandrare och svenskar 

Invandrare är ett ord som betecknar män och kvinnor, gamla och unga från en mängd olika 

länder, med olika utseende, utbildning, kulturell bakgrund och religion. Det enda dessa 

människor har gemensamt är att de har flyttat från ett land till ett annat. Trots det pratas det 

ofta om invandrare som om det rörde sig om en homogen grupp. I Sverige ses svenskar som 

en motsats till invandrare och en gräns dras upp mellan ”oss” och ”de främmande”. 

Men var går egentligen gränsen? När kan en invandrare betraktas som svensk? Kommer 

invandrarens barn, barnbarn och barnbarnsbarn att betraktas som invandrare eller svenskar? 

Beror det på hur svenska de ser ut, hur svenskt deras språk är och hur svensk deras kultur är? 

Vad är i så fall svenskt utseende, svenskt språk och svensk kultur? Är svenskhet samma sak 

idag som förr och kommer den att förbli oförändrad i framtiden? Finns det och har det 

någonsin funnits en enhetlig svensk etnisk identitet? De här frågorna har jag ingen möjlighet 

att reda ut inom ramen för den här uppsatsen, men det är ändå vikigt att ställa dem, så att 

kategorierna svensk och invandrare inte framstår som klart avgränsade och oföränderliga. 

Trots att det är tveksamt om en skarp gräns kan dras mellan svenskar och invandrare, behöver 

jag i min uppsats på något sätt benämna dessa grupper. 

I regeringens skrivelse, Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet, 

rekommenderas att begreppet invandrare bara ska användas om det har betydelse för 

sammanhanget och att det inte ska användas på ett sätt som förstärker ett vi-och-dom 

tänkande. Begreppet invandrare bör endast användas om personer som flyttat till Sverige och 

folkbokförts här. Det omfattar alltså inte asylsökande och andra som väntar på 

uppehållstillstånd. Personer med utländsk bakgrund är beteckningen på människor som 

invandrat till Sverige och människor som är födda i Sverige och har minst en förälder som är 

invandrare. Det betonas också att människor med utländsk bakgrund också kan ha en svensk 

bakgrund och ha en starkare koppling till Sverige än till något annat land.13 

I min uppsats kommer jag att i så stor utsträckning som möjligt använda mig av ovanstående 

rekommendation av hur begreppen invandrare och personer med utländsk bakgrund ska 

                                                 

13 Kulturdepartementet, Begreppet invandrare – användingen i myndigheters verksamhet, Ds 2000:43 
(Stockholm: Fritzes, 2000), 48-51. 
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användas. Ibland använder sig dock författarna och intervjupersonerna av begreppet 

invandrare på ett sådant sätt att jag inte vet säkert om de bara syftar på personer som själva 

flyttat till Sverige eller om de också syftar på deras barn och då har jag låtit deras beteckning 

stå kvar. Jag har självklart inte heller ändrat på de begrepp som står i direkta citat. 

I uppsatsen använder jag mig av ett arbete skrivet av David Gillborn som är sociolog och 

forskare vid Institute of Education, University of London. Han, liksom många andra i 

Storbritannien, använder sig av begreppen ”black” och ”white” som något av en motsvarighet 

till de svenska begreppen invandrare och svensk. För att markera att de inte betyder exakt 

samma sak har jag valt att översätta dem till svart och vit, trots att dessa begrepp mycket 

sällan används i Sverige. 

5 Tidigare forskning 

Med tanke på hur mycket rasism och främlingsfientlighet har debatterats de senaste 10-15 

åren är det lite märkligt att forskningsläget när det gäller hur skolan kan motverka rasism och 

främlingsfientlighet fortfarande är så tunt, i alla fall i Sverige. Den litteratur som finns är för 

det mesta praktiskt orienterad och ger tips på hur skolan kan arbeta mot rasism utan 

förankring i någon teori eller empirisk forskning (forskning som baseras på av iakttagelser av 

verkligheten). Den enda vetenskapliga bok jag har hittat på svenska som berör ämnet är den 

norska boken Barn och rasism, som är skriven av Magne Raundalen, barnpsykolog och 

Gustav Lorentzen, mångsysslare14 och goodwill-ambassadör för Unicef. Som titeln avslöjar 

går författarna inte in så mycket på vad skolan kan göra för att motverka rasism, utan 

koncentrerar sig framför allt på barn och ungdomars tankar kring invandrare och rasism.  

Jag har inte haft tid att överblicka hela den forskning som bedrivs i andra länder om rasism i 

skolan, men den lilla undersökning jag har gjort visar att det åtminstone har gjorts mer i 

övriga världen än i Sverige. Den bok jag har valt att gå in på noggrannare är britten David 

Gillborns Racism and antiracism in real schools, som både har en omfattande teoridel och 

som genom fallstudier visar hur ett framgångsrikt antirasistiskt arbete har genomförts på olika 

skolor, samt vilka konflikter som detta arbete har medfört. 

                                                 

14 Lorentzen är utbildad till civilingenjör, men arbetar bland annat som musiker och barnboksförfattare. 
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5.1 Magne Raundalen och Gustav Lorentzen 

I boken Barn och rasism, som är översatt från norska, tar författarna både ett kvalitativt och 

kvantitativt grepp på problematiken med barn och rasism. Boken bygger på författarnas egna 

enkäter med norska skolbarn samt på olika psykologiska teorier. Raundalens bakgrund som 

psykolog lyser igenom relativt tydligt, genom att boken till stor del ser rasistiska värderingar 

som ett problem hos det enskilda barnet. Samhällets och framför allt skolans uppgift blir då 

att på olika sätt påverka barnet som individ att ta ställning mot rasism.15 

Boken redogör bland annat för amerikanska undersökningar om små barns känslor inför och 

beteende mot andra etniska grupper. Undersökningarna visar att barn börjar skilja på 

människor med olika hudfärg i tre- till fyraårsåldern och att människor med annan hudfärg 

ofta kopplas ihop med negativa egenskaper. Starkast är den här tendensen för vita barn. 

Långtidsstudier i USA har visat att de negativa attityderna mot människor med annan hudfärg 

har minskat i alla grupper utom barn i åldern fyra till sju år. Orsaken till detta hänger ihop 

med barns mentala utveckling. Små barn har ett direkt och känslomässigt tänkande och ser 

människor med ett annorlunda utseende som farliga.16 

I sju- till åttaårsåldern sker en kraftigt positiv förändring av barnens attityder. Det beror enligt 

författarna på att barn då utvecklar ett förståndsmässigt tänkande och nu kan reflektera över 

och ifrågasätta sina egna känslor. De kan i den här åldern börja se likheter med människor 

som kommer från en annan bakgrund, där de tidigare bara såg skillnader. Författarna menar 

att barn har som lättast att utveckla positiva attityder mot människor med annan bakgrund när 

de är mellan åtta och tolv år. Den här åldern kallar de för guldåldern och de anser att det är då 

skolan bör lägga ner mest arbete på att utveckla positiva attityder hos barnen.17 

Raundalen och Lorentzen ger också förslag hur en skolas handlingsplan mot rasism kan se ut. 

De bägge författarna menar att en handlingsplan bör ha fem delar: Den första delen är 

kunskaper. Här kan man beskriva hur eleverna ska få kunskaper om t.ex. andra kulturer, 

invandringspolitik och integrationspolitik. Den andra delen är attityder. Den berör hur skolan 

kan försöka påverka elevernas djupt liggande åsikter genom exempelvis drama och rollspel. 

                                                 

15 Magne Raundalen och Gustav Lorentzen, Barn och rasism (Lund: Studentlitteratur, 1995). 
16 Ibid., 23-28. 
17 Ibid., 28-30. 
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Även filmer och böcker med positiva hjältar kan ha en effekt. Den tredje delen är direkta 

erfarenheter. Här bör skolan diskutera hur elever ska kunna komma i kontakt med fler 

flyktingar för att få ta del av deras erfarenheter. Den fjärde delen är solidarietet. Här måste 

man hitta ett sätt att väcka ungdomarnas känsla för rättvisa och utnyttja deras benägenhet att 

vara solidariska med förtryckta. Den femte och sista delen är politik och handlar om hur 

ungdomars medverkan i samhället kan stimuleras, speciellt när det gäller invandrings- och 

integrationspolitiken.18 

Noterbart är att Raundalen och Lorentzen, samtidigt som de säger sig vilja motverka rasism 

bland barn och ungdomar, ger en bild av samhället som etniskt homogent och förstärker 

därmed uppdelningen mellan ”oss och dom”, mellan det trygga välkända och det otäcka 

främmande. Måste man verkligen gå till en flyktingförläggning för att få kontakt med 

människor med bakgrund i andra kulturer än den svenska, som författarna antyder?19 Har 

författarna missat att vi redan lever i ett mångkulturellt samhälle när de i sin enkät ber 

eleverna att ta ställning till påståenden som: ”Utlänningarna som kommer hit har seder och 

religioner om vi bör akta oss för.”20 Vilka är ”vi”? Vad ska en elev som själv har utländsk 

bakgrund svara på en sådan fråga? 

5.2 David Gillborn 

Gillborn skriver både om hur debatten ser ut i Storbritannien när det gäller rasism och 

antirasism och om hur ett lyckat antirasistiskt arbete har fungerat på två skolor. Han utgår från 

två perspektiv, dels ett mikropolitiskt som jag ska gå igenom under rubriken teori och dels ett 

antirasistiskt.21  

De skolor som är med i hans undersökning är Mary Seacole och Garret Morgan 

Comprehensive. Dessa skolor har arbetat för en antirasistisk förändring sedan mitten av 1980-

                                                 

18 Raundalen och Lorentzen, Barn och rasism, 109-113. 
19 Ibid., 112. 
20 Ibid., 49. 
21 David Gillborn, Racism and antiracism in real schools – theory, policy, practice (Buckingham: Open 
University Press, 1995). 
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talet och var 1992, då undersökningen genomfördes, säkra i sin identitet som antirasistiska 

skolor.22 

Gillborn ser skolan som en organisation genomsyrad av mikropolitisk kamp mellan grupper 

som har olika intressen och olika ideologier. Korta kampanjer eller temadagar mot rasism är 

ofta verkningslösa. Det gäller att arbeta med att förändra hela skolan på lång sikt och rikta sig 

till både lärare, övrig personal, elever och föräldrar. För att kunna förändra skolan i 

antirasistisk riktning räcker det inte att bara prata med dessa grupper. En verklig förändring av 

skolan innebär förändringar i maktrelationerna mellan grupperna och därigenom konflikter, 

men det är enda vägen att gå. Att förändra hela skolan (”whole school change”23) ska inte ses 

som en strategi för ett antirasistiskt arbete, det är målet.24 

För att kunna få till stånd en förändring av hela skolan i en antirasistisk riktning krävs det en 

kärngrupp av motiverade lärare som är beredda att, under en längre period, arbeta med detta. 

Det är också viktigt att en sådan grupp har stöd av rektor och skolledningen för att den ska 

lyckas i sitt arbete. Både på Seacole och på Garret Morgan fanns det en kärngrupp som drev 

på det antirasistiska arbetet, även om den hade olika sammansättning på de olika skolorna.25 

I ett skede hade många lärare på Seacole tappat förtroendet för sin egen förmåga att undervisa 

utan att vara rasistiska. De började fundera på vad som egentligen var rättvist och icke-

rasistiskt beteende. När skolan öppet gick ut med sin antirasistiska policy utnyttjades detta av 

minoritetselever som helt plötsligt hade en ny strategi i relationerna med lärare och kamrater. 

Nu kunde elever anklaga lärare för att vara rasister, något som skolan påstod sig arbeta emot. 

Makten hade flyttats från lärare till elever. Om skolans försök att bli antirasistisk ska 

accepteras av eleverna måste dock sådana här anklagelser tas på allvar och undersökas 

grundligt innan de eventuellt kan avfärdas.26 

Sättet en arbetsplan tas fram på är väldigt viktigt. I Storbritannien händer det ofta att lärare 

snabbt får skriva ihop en arbetsplan på sin fritid för att myndigheterna kräver det, men skolan 

                                                 

22 Gillborn, Racism and antiracism in real schools, 96. 
23 Ibid., 99. 
24 Ibid. 
25 Ibid., 103. 
26 Ibid., 113-115. 
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inte vill lägga ner tid och pengar på arbetet27. Gapet mellan dokumentet och skolans praktik 

blir då naturligt nog stort och arbetsplanen får bara en kosmetisk funktion.28 

Ett bättre sätt att ta fram en arbetsplan mot rasism på är att den inte kommer till på 

myndigheternas initiativ, utan efterfrågas av skolans personal för att de vill ha klara riktlinjer 

för det antirasistiska arbetet. För att dokumentet ska bli accepterat på skolan är det viktigt att 

både personal, elever och föräldrar får en chans att kommentera det innan det antas. När 

arbetsplanen väl antas kommer den då förmodligen vara relativt okontroversiellt och redan en 

del av skolans arbete.29 

Ofta ses vita som potentiella förövare/rasister istället för potentiella antirasister eller offer. Det 

är viktigt att förstå hur vita elever upplever och ser på rasism för att lyckas med ett 

antirasistiskt arbete. Om skolan ser rasism och etnocentrism som förbehållet vita, kommer de 

vita eleverna att se det som hyckleri från skolans sida. Det gäller både i mångetniska skolor 

och i skolor där den absoluta majoriteten består av vita elever. Även om skolan gör klart att 

rasism kan riktas mot alla grupper kan det ta tid innan den antirasistiska arbetsplanen 

accepteras helt av de vita eleverna. På Garret Morgan tog det tre år.30 

Man ska akta sig för moralisk och dogmatisk antirasism, menar Gillborn. I ett fall där en 

pakistansk pojke blev mördad av en vit brittisk pojke på en lekplats i Manchester anklagades 

barnens skola för att ha bidragit till mordet genom dålig antirasistisk undervisning. På skolan 

ansågs det att ras och rasism var dominerande upplevelser för alla elever med de vita eleverna 

som förövare och de svarta som offer, oavsett hur verkligheten såg ut. Alla vita elever sågs 

som rasister, utan att hänsyn togs till om de var fascister eller antirasistiska kommunister. 

Tillsammans med skolans hårda disciplin anses detta ha gett en atmosfär som bidragit till 

mordet. Symbolisk, moralisk och doktrinär antirasism har förstärkt skulden som många 

välmenande vita känner och paralyserat dem när rasistiska problem uppstår. Den har lärt 

andra att dölja sin rasism utan att på något sätt ändra deras inställning. Den har skapat 

förbittring och ilska och förhindrat en öppen debatt.31 

                                                 

27 Det här stämmer överens med vad jag har sett på många skolor i Sverige. 
28 Gillborn, Racism and antiracism in real schools, 119. 
29 Ibid., 119-125. 
30 Ibid., 167-173. 
31 Ibid., 80-113. 
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6 Mikropolitiskt perspektiv 

Stephen J. Ball, lektor i utbildningssociologi vid King’s College i London, skrev 1987 att 

hans studie av skolan i ett mikropolitiskt perspektiv var ett första försök att beskriva ett 

tidigare outforskat område. Idag, sexton år senare, verkar forskningen på området inte ha 

kommit mycket längre. En sökning efter ”micro-politics”, ”mikropolitik” och ”mikropolitisk” 

på Libris ger sammanlagt tretton träffar, varav två handlar om skolan som organisation. Att 

den här forskningen är i sin linda innebär att det inte finns någon heltäckande mikropolitisk 

teori, utan snarare ett mikropolitiskt perspektiv där alla begrepp ännu inte är fullständigt 

definierade och avgränsade och relationen mellan begreppen inte alltid är entydig.32 

Det mikropolitiska perspektivet är ett sociologiskt perspektiv som beskriver arbetsgruppen 

och skolan som organisation. Detta är områden som enligt Ball i stort sett har negligerats av 

andra sociologer. Arbetsgruppen har mest studerats av socialpsykologer, medan skolan som 

organisation har varit ett område som dominerats av organisations- och managementteorier. 

De två sistnämnda grupperna av teorier betonar samsyn, gemensamma mål samt ideologisk 

neutralitet och kan ses som en direkt motsats till det mikropolitiska perspektivet.33 

Ball beskriver mikropolitik som de strategier som individer och grupper, i en organisatorisk 

kontext, använder för att få inflytande och främja sina intressen.34  

Han begränsar begreppet mikropolitik till tre områden: 

1. Aktörernas intressen. Dessa kan i sin tur delas upp i egenintressen, som har med 

enskilda personers eller gruppers arbetsförhållanden att göra, ideologiska 

intressen, som syn på undervisningen och syn på relationen mellan lärare och 

elever samt självförverkligande, som handlar personlig utveckling och om hur 

läraren upplever sin yrkesidentitet. 

2. Upprätthållande av kontroll över organisationen. Hur rektorn på en skola i 

samarbete med och i kamp mot olika individer och grupper ständigt måste arbeta 

för att upprätthålla kontrollen över skolan. 

                                                 

32 Stephen J. Ball, The Micro-Politics of the School – Towards a theory of school organization (London: 
Methuen, 1987), III-XI. 
33 Ibid., 3-8. 
34 Ibid., 18. 
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3. Konflikter om policy, i betydelsen skolans grundläggande målsättning.35 

Skolor, liksom många andra organisationer, är arenor för kamp (”arenas of struggle”36). De 

genomsyras av potentiella eller faktiska konflikter och rymmer en mångfald av ideologier. 

Om skolans egenskaper som organisation ska kunna förstås är det nödvändigt att erhålla en 

viss förståelse av dessa konflikter.37  

Den mikropolitiska kamp som förs i skolorna kan vara ideologisk och röra sig om hur den 

egna skolan ska definieras. Kampen kan också handla om en tävlan och konkurrens om 

materiella fördelar och egenintressen. Karriärer, status och inflytande står på spel i 

konflikterna mellan olika grupper, koalitioner och allianser.38 

Ball menar att en stor del av besluten i en skola är ideologiska. I debatter, lobbyverksamhet 

och diskussioner används ofta ideologiskt färgade begrepp som jämlikhet och rättvisa. Ordet 

ideologi för lätt tankarna till politiska partier och världsåskådning. I det mikropolitiska 

perspektivet har dock ideologi delvis en annan innebörd. Ball beskriver lärarideologi som en 

uppsättning av inbördes relaterade idéer om undervisningens grunddrag. Lärarideologier 

innehåller en kunskapssyn och en människosyn. Människosynen i sin tur består av antaganden 

om människans natur och omfattar tankar om motivation, lärande och bildbarhet. Trots att 

lärarideologier inte är partipolitiska kan de också ses som en del av ett bredare nät av sociala 

och politiska åskådningar. Alla beslut som tas på en skola är inte ideologiska, men nästan alla 

beslut om undervisning, kursplaner och relationen mellan lärare och elever har starka 

ideologiska undertoner.39 

Makt är ett centralt begrepp för det mikropolitiska perspektivet. Personer på en skola, som till 

exempel rektorn, blir inte tilldelade makt, utan det är något som de måste uppnå och 

upprätthålla.40  Formell makt (”authority”41) och makt (”power”42) är inte samma sak. Makt är 

                                                 

35 Ball, The Micro-Politics of the School, 18-19. 
36 Ibid., 19. 
37 Ibid., 19. 
38 Ibid., 279. 
39 Ibid., 13-17. 
40 Ibid., 85. 
41 Ibid., 25. 
42 Ibid., 25. 
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ett mer genomträngande, aktivt och flexibelt begrepp. Det har inte med position att göra, utan 

är snarare ett resultat av handlingar och kamp.43 

Dock är det viktigt att komma ihåg att en stor del av skolans vardag inte präglas av konflikter. 

Det är först när förändringar föreslås eller genomförs som konflikterna blir synliga.44 

Förändringar är sällan neutrala för de inblandade. De tenderar att förstärka positionerna för 

vissa grupper och försvaga dem för andra. Förändring av skolan kan hota deltagarnas 

självintressen genom att underminera etablerade identiteter, göra visst yrkeskunnande 

överflödigt eller hota gruppers eller individers karriärmöjligheter. En förändring kan också 

utgöra ett hot mot en ideologi, genom att den kan ta avstånd från mycket som folk tidigare har 

trott på.45 

Ledarskapsbyte är ett exempel på en väldigt omvälvande händelse för skolan och har därför 

en unik förmåga att exponera skolans organisation och maktstruktur. Precis före och efter en 

ny rektors ankomst kommer gamla diskussioner om resursfördelning att tas upp, undertryckta 

ideologiska skiljaktigheter kommer att omvärderas och arbetsuppgifter omdefinieras.46 

De konflikter som uppstår på skolan ska hanteras av rektorn, som själv står i konflikt med 

vissa grupper och samarbetar med andra. Varje rektor står inför ett dilemma: att behålla 

kontrollen över skolan som organisation och pedagogisk verksamhet och på samma gång 

uppmuntra engagemang. Om rektorn tar kontroll över skolan kan det provocera fram 

konflikter och motstånd. Därför måste rektorn försöka arbeta med solidaritet och samarbete 

samt generera entusiasm och engagemang. Skillnaderna i hur rektorer hanterar detta dilemma 

brukar betecknas som ledarskapsstilar.47  

Som jag skrivit tidigare får rektorn inte automatiskt makt genom sin position. Makt är inte 

något som tilldelas, utan något som uppnås och upprätthålls genom en prestation 

(”performance”48, min kursivering) på skolans mikropolitiska arena. Rektorn bestämmer inte 

ensam sin ledarskapsstil; de flesta ledarskapsstilar kräver en större eller mindre grad av 

                                                 

43 Ball, The Micro-Politics of the School, 25. 
44 Ibid., 19-28. 
45 Ibid., 30-32. 
46 Ibid., 149-151. 
47 Ibid., 82-83. 
48 Ibid., 85. 
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anpassning mellan ledaren och de underlydande. Det handlar om en ömsesidig anpassning, 

kompromiss och förhandling, vilket betyder att ledarskapsstilar inte är något fast och 

oföränderligt. En ledarskapsstil är en aktiv process, ett sätt att utöva ledarskap på i skolans 

vardag.49 

Det går, som Gillborn har gjort, att använda sig av ett mikropolitiskt perspektiv för att 

undersöka genomförandet av ett antirasistiskt projekt. Han menar att ett sådant projekt leder 

till att lärare får mer att göra i ett läge när många redan kämpar för att klara av det vardagliga 

arbetet. Dessutom är rasfrågor ett känsligt ämne som kan leda till konflikter och som många 

därför vill undvika. Trots att de flesta lärare är positivt inställda till jämlikhet och relativt få är 

öppet fientliga mot minoritetselever, så återfinns inte antirasism särskilt högt upp på de flesta 

lärares prioriteringslista. Det är i den här kontexten som ett antirasistiskt projekt kommer att 

genomföras och därför är en mikropolitisk analys nödvändig för att förstå de konflikter som 

blossar upp genom den antirasistiska förändringen.50 

Både Gillborn och Ball är verksamma i Storbritannien och deras undersökningar bygger 

främst på brittiska förhållanden, även om Ball också refererar till amerikanska och australiska 

uppgifter. Jag är medveten om att det finns skillnader mellan det brittiska och det svenska 

skolsystemet, men jag har inte möjlighet att utreda dessa närmare inom ramen för den här 

uppsatsen.  

Trots vissa olikheter i hur skolor i Sverige och Storbritannien organiseras är jag ändå 

övertygad om att det mikropolitiska perspektivet är så allmänt hållet att det är användbart för 

min undersökning. Och fastän forskningen om skolan som mikropolitisk organisation är i sin 

linda tror jag att det här perspektivet, som betonar konflikter och ger hela skolans personal en 

aktiv roll i skolan som organisation, kan hjälpa mig att förstå Pow-Wow på den undersökta 

skolan och därigenom besvara mina frågeställningar.  

                                                 

49 Ball, The Micro-Politics of the School, 85. 
50 Gillborn, Racism and antiracism in real schools, 96. 
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7 Metod 

Målet med min undersökning är att ta reda på karaktären och egenskaperna hos Pow-Wow 

som verksamhet, i förhållande till den undersökta skolan som organisation. Att undersöka 

karaktären och egenskaperna av något är enligt Karin Widerberg, professor vid Institutt for 

sosiologi og samfunnsgeografi vid Universitetet i Oslo, att ha en kvalitativ ansats i sin 

undersökning. Kvalitativ forskning står i motsats till kvantitativ forskning, som i första hand 

söker efter förekomsten eller frekvensen hos ett fenomen.51 

Det finns olika syn på vad som utmärker god kvalitativ forskning. I en handbok av Annika 

Lantz, adjunkt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, kan 

bearbetningen av kvalitativa data delas upp i tre steg: Det första steget är datareduktion, då 

data som är väsentliga för undersökningen sållas från data som är oväsentliga. Det andra 

steget är analys, då de data som är kvar ordnas i kategorier som bestäms av frågeställningen. 

Det tredje och sista steget är syntes, då det som framkommit i analysen ska ses utifrån en teori 

för att förståelsen av fenomenet ska öka. Analysen är giltig om processen datareduktion – 

analys – syntes är tillförlitlig. Detta ska kunna provas av en utomstående bedömare.52 

En annan handbok, av den ovan nämnda Karin Widerberg, uttrycker en annan åsikt om vad 

som är god kvalitativ forskning. I en kvalitativ studie är det meningslöst att tala om reliabilitet 

(att resultatet är tillförlitligt och att upprepade mätningar ska ge samma resultat) och validitet 

(att man verkligen mäter det som ska mätas och inget annat), på samma sätt som i en 

kvantitativ studie. I en kvalitativ studie är forskaren redskapet och kan därför inte bytas ut. 

Vad som är viktigt för god kvalitativ forskning är att tillvägagångssättet grundligt ska 

beskrivas och motiveras så att läsarna själva kan bedöma forskningen.53 

Jag håller med Widerberg om att begreppen reliabilitet och validitet inte kan användas i en 

kvalitativ undersökning på samma sätt som i en kvantitativ, men jag anser ändå att dessa 

termer kan tillämpas på min undersökning. Birgitta Kullberg, grundskollärare och doktor i 

pedagogik vid Göteborgs universitet, menar att tillförlitligheten och giltigheten i en 

etnografisk studie kan öka genom att låta de som studerats ta del av och reagera på tolkningar 

                                                 

51 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), 15. 
52 Annika Lantz, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), 79-97. 
53 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 18. 
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och resultat.54 Trots att min undersökning inte kan kallas etnografisk tror jag ändå att ett 

sådant tillvägagångssätt gör min undersökning mer trovärdig och minskar risken för att jag 

ska ha missförstått respondenterna (de personer jag har intervjuat). Därför har de via e-post 

fått ta del av och kommentera uppsatsens resultat- och analysdel. Respondenternas 

kommentarer har sedan skrivits in i uppsatsen. 

7.1 Etiska ställningstaganden 

Eftersom min undersökning behandlar potentiellt känsliga ämnen och därigenom kan skada 

respondenterna och den undersökta skolan om deras identitet avslöjas, har jag valt att 

avidentifiera både de enskilda personerna, skolan och kommunen. Därigenom har de blivit 

anonyma för utomstående.  

Jag är dock medveten om att personer på den undersökta skolan, som vet om att jag gjort min 

undersökning där, förmodligen kan identifiera samtliga respondenter utom den före detta 

eleven. Om jag hade valt att dölja respondenternas funktion på skolan skulle deras anonymitet 

ha kunnat säkras, men att läsaren får reda på respondenternas funktion på skolan är avgörande 

för min analys. Det här är ett etiskt problem som jag har upplyst berörda respondenter om 

innan jag inlett intervjuerna. Samtliga respondenter utom den före detta eleven har före 

intervjuerna gjorts uppmärksamma på att de kan komma att identifieras av varandra, av 

skolans övriga personal och andra som är väl insatta i skolans verksamhet.  

7.2 Intervjuer 

Att jag har valt att använda mig av intervjuer beror på att det var det enda sättet att få tag på 

information om Pow-Wow och dess historia på den undersökta skolan, eftersom detta projekt 

aldrig tidigare har dokumenterats. Intervjun ger en möjlighet att se världen ur respondentens 

synvinkel, vilket passar den här undersökningen alldeles utmärkt.55 Därför har jag valt 

respondenter som har olika roller i förhållande till Pow-Wow och ser på dess verksamhet på 

olika sätt. 

                                                 

54 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 1996), 56. 
55 Charlotte Bengtsson et al., Möten på fältet – Kvalitativ metod I teori och praktik (Lund: Lunds universitet, 
Sociologiska institutionen, Working Paper 1998:1), 20. 
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7.2.1 Intervjuernas ramar 

Enligt Lantz ska intervjuare och respondent innan intervjun påbörjas upprätta en 

överenskommelse om intervjuns ramar.56 Min målsättning har varit att innan intervjutillfället 

kortfattat presentera mig själv och min undersökning samt bestämma tid och plats för 

intervjun. Jag har också upplyst om att respondenterna i min undersökning kommer att 

avidentifieras, men att någon fullständig anonymitet ändå inte kan garanteras. Syftet med 

detta har varit att göra respondenterna beredda på de frågor jag tagit upp och säkerställa att de 

avsatt tillräckligt med tid för intervjun. Lantz menar att om respondenten känner till vilka 

frågor som kommer att beröras under intervjun, så undviker man att onödig oro skapas.57 

Precis innan intervjuerna har börjat har jag upprepat syftet med intervjun, tiden den beräknas 

ta och att respondenterna kommer att avidentifieras. Dessutom har jag frågat om det går bra 

att spela in intervjuerna på band och upplyst om att respondenten kommer få tillfälle att läsa 

igenom och kommentera den del av min uppsats där intervjuerna används. 

Målsättningen att komma överens om intervjuns ramar i förväg har jag lyckats följa i alla 

intervjuer, utom intervjun med den lärare som jag valt att kalla Bengt. Den lärare som är 

ansvarig för Pow-Wow på skolan upplyste mig med bara någon dags varsel om att jag kunde 

få intervjua Bengt. Därför fick han all den ovan nämnda informationen om intervjun precis 

innan intervjun skulle börja.  

7.2.2 Relationen mellan intervjuare och respondent 

I en intervjusituation råder en asymmetrisk relation mellan intervjuare och respondent, där 

intervjuaren med få undantag har övertaget. Därför gäller det att hitta en bra plats att 

genomföra intervjun på, så att denna asymmetri inte förstärks.58 I fem av de sex intervjuer jag 

har genomfört anser jag att detta har lyckats. Inför dessa intervjuer lät jag respondenterna 

själva välja ett rum på sin egen skola där kunde sitta ostörda under intervjun. Att intervjuerna 

ägde rum i en miljö som dessa respondenter kände sig hemma i och kunde kontrollera anser 

jag har verkat för att utjämna asymmetrin mellan dem och mig. Dessutom har dessa 

                                                 

56 Lantz, Intervjumetodik, 108. 
57 Ibid., 155. 
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respondenter varit äldre än jag och mer erfarna inom skolans värld, vilket borde ha fått dem 

att känna sig ännu säkrare.  

I intervjun med den före detta eleven, som jag har valt att kalla Rebecka, har jag förmodligen 

misslyckats med att minska asymmetrin oss emellan. Det blev av praktiska skäl jag som 

bestämde att intervjun skulle utspela sig i ett rum på hennes före detta skola. Att jag 

kontrollerade miljön för intervjun och att jag i det här fallet var äldre än respondenten 

misstänker jag förstärkte asymmetrin mellan henne och mig. Det kan ha varit en av 

anledningarna till att Rebeckas svar på mina frågor är betydligt kortare än övriga 

respondenters. Men hennes kortare svar skulle även kunna bero på att de övriga 

respondenterna genom sina yrken som lärare respektive rektorer är vana vid att ta stort 

utrymme i samtal. 

Att ha en accepterande hållning gentemot respondenten och att ge känslomässig bekräftelse 

under intervjun är enligt Lantz viktigt för att denne ska kunna pröva även osäkra 

tankegångar.59 Därför försökte jag, aktivt men utan att överdriva, genom nickar och 

hummanden visa respondenten att jag lyssnade och accepterade det som sades. Vid några 

tillfällen då respondenten verkade känna det som att han eller hon var ute på osäker mark 

försökte jag att även med ord bekräfta dennes tankegångar. 

7.2.3 Standardisering och strukturering 

Två aspekter är viktiga när intervjuer ska kategoriseras: graden av standardisering och graden 

av strukturering. Helt standardiserade intervjuer innebär att intervjufrågorna har samma 

formulering och inbördes ordning i samtliga intervjuer. Intervjuernas strukturering talar om 

vilket svarsutrymme respondenterna har fått. Om det finns fasta svarsalternativ på frågorna 

har intervjun en hög grad av strukturering.60 

Beskrivs mina intervjuer i dessa termer är de ostandardiserade och har en låg grad av 

strukturering. Jag har inte haft med mig en lista med färdigformulerade frågor till 

                                                                                                                                                         

58 Bengtsson et al., Möten på fältet, 26-27. 
59 Lantz, Intervjumetodik, 126. 
60 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1994), 60-61. 
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intervjuerna. Istället har jag utgått från fyra frågeområden: Skolan, Starten av Pow-Wow, 

Pow-Wow i början och Pow-Wow senare. Inför varje intervju har jag gjort en tankekarta som 

innehåller frågeområdena och stickord till varje frågeområde. Dessa stickord har jag under 

intervjuernas gång kunnat använda som utgångspunkt för mina frågor. Alla fyra frågeområden 

har inte varit relevanta för alla respondenter, så därför har intervjuerna sett något olika ut. Det 

har också hänt att jag inte har använt mig av alla stickord jag skrivit in på tankekartan, 

eftersom de ibland har visat sig vara irrelevanta eller för att respondenten själv redan har 

berört frågan.  

Genom att jag bara hade med de frågeområden som var relevanta för varje respondent och 

inte hade några färdigformulerade frågor kunde jag under intervjuns gång skräddarsy mina 

frågor för att få intervjun att flyta så smidigt som möjligt. Nackdelen med detta är att 

respondenternas svar inte alltid går att jämföra med varandra, men det är inte heller syftet med 

min undersökning. 

7.3 Observationer 

I syfte att skaffa mig en egen uppfattning om Pow-Wow-gruppens verksamhet har jag 

observerat två Pow-Wow-träffar. Det jag ville se var hur gruppen arbetade och vilka frågor de 

behandlade. Den kunskap jag skaffade mig under observationerna har jag haft som underlag 

för intervjuerna, men den har inte direkt bidragit till att besvara uppsatsens övergripande 

frågeställningar.  

När det handlar om observationer brukar följande dimensioner finnas med: dold – öppen och 

deltagande – icke deltagande. Här finns två ytterligheter. Forskaren kan vara fullständig 

deltagare (deltagande, dold) eller fullständig observatör (icke-deltagande, dold). Mellan dessa 

ytterligheter kan observationen vara öppen med olika grad av deltagande. Forskaren kan då 

beskrivas som en observatör som deltagare (mest observatör) eller deltagare som observatör 

(mest deltagare).61 Jag använde mig av öppen observation och deltog i liten utsträckning i 

verksamheten. Därför kategoriserar jag min observatörsroll som observatör som deltagare.  

                                                 

61 Bengtsson et al., Möten på fältet, 57-59. 
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Vid en öppen observation finns alltid risken att forskaren påverkar de som observeras. För att 

minska observatörseffekten bör forskaren inte föra anteckningar öppet och undvika att ställa 

en stor mängd strukturerade frågor till de som observeras.62 För att störa så lite som möjligt 

presenterade jag mig själv, min undersökning och hur den skulle hanteras i början av den 

första träffen. Sedan försökte jag att hålla en låg profil och prata så lite som möjligt. 

Anteckningarna skötte jag efter träffarna, som varade i 60-70 minuter. Jag såg till att anteckna 

så mycket jag kom ihåg av handlingar, samtal och olika former av icke-verbal kommunikation 

som utspelade sig under träffarna. Jag skrev också ner tid och plats för observationen samt 

vilka som var närvarande.  

Fördelarna med att anteckna efter träffarna var att jag inte visade eleverna eller läraren när jag 

tyckte att något var intressant och därigenom inte påverkade dem i någon riktning. Dessutom 

kunde jag hela tiden hålla uppmärksamheten på det som skedde i möteslokalen. Nackdelen 

var att det var lätt att glömma exakta ordalydelser och vem som sagt eller gjort vad. Den 

informationen är dock inte nödvändig för min undersökning.  

7.4 Analysmetod 

Då en kvalitativ analys används är det vanligt att materialet delas in i kvalitativt skilda 

kategorier.63 I mitt fall skulle den typen av analys innebära att jag utifrån materialet 

konstruerar olika kategorier och sedan placerar de intervjuade i den kategori där jag anser att 

de hör hemma. Då syftet med min undersökning är att hitta kritiska faktorer som påverkat 

Pow-Wows utveckling och inte att analysera respondenterna, krävs att annat tillvägagångssätt. 

Istället för att dela in respondenterna i kategorier har jag delat in hela materialet i tre teman: 

Pow-Wow startar, Pow-Wow på schemat och Pow-Wow och skolan. Dessa teman har vid 

behov delats in i underteman. Under varje tema försöker jag väva ihop de olika intervjuerna 

(till viss del även dokumenten) till en gemensam berättelse, samtidigt som jag tydligt visar 

varifrån de olika utsagorna kommer.  

                                                 

62 Bengtsson et al., Möten på fältet, 60. 
63 Se till exempel Lantz, Intervjumetodik. 

 26



”Pow-Wow kan inte frälsa hela skolan” – Antirasistisk verksamhet på en grundskola 

I nästa steg, under rubriken Pow-Wow i ett mikropolitiskt perspektiv, kopplar jag ihop 

materialet med teorin och min frågeställning genom att identifiera de mikropolitiskt 

betydelsefulla faktorer för Pow-Wow som finns i materialet. Jag för också en diskussion om 

varför dessa faktorer har en mikropolitisk betydelse.  

8 Material 

Mitt val av skola grundar sig till stor del på tillfälligheternas spel. Att hitta en skola som 

bedriver ett aktivt arbete mot rasism var mycket svårt. Min taktik från början var att gå genom 

organisationer som arbetar mot rasism för att slippa leta i blindo och för att öka min 

trovärdighet. Jag fick på detta sätt tag på två skolor, men ingen av dem ville ställa upp på min 

undersökning. Jag tog då kontakt med utbildningsförvaltningen eller motsvarande i fyra olika 

kommuner, men inte i någon av kommunerna kände de till någon skola som arbetar aktivt mot 

rasism. Till slut fick jag, på ett sätt som jag av anonymitetsskäl inte kan gå in på, tag på två 

skolor som var intressanta för mig och som kunde tänka sig att ställa upp på min 

undersökning. Mitt val föll på den skola som var mest positivt inställd till min undersökning 

och där det antirasistiska arbetet verkade vara mest aktivt.  

På skolan, som jag i min uppsats har valt att kalla Sörskogsskolan, fick jag kontakt med den 

lärare som är ansvarig för Pow-Wow, en grupp på skolan som arbetar mot rasism och 

mobbning. Jag gjorde en inledande intervju med henne för att orientera mig om skolan och 

arbetet med Pow-Wow. Via läraren som är ansvarig för Pow-Wow har jag fått tag på och 

intervjuat fyra andra personer som på olika sätt har haft betydelse för Pow-Wow. Dessa 

personer är skolans före detta rektor, skolans nuvarande rektor, en lärare som tidigare arbetat 

med Pow-Wow och en elev som var med när Pow-Wow-gruppen startades.  

Mitt material består av sammanlagt sex intervjuer: Två med läraren som är ansvarig för Pow-

Wow (en inledande och en uppföljande) och en var med de övriga jag valt ut. Vid ett tillfälle 

har jag också i efterhand ställt en följdfråga och fått svar på den via e-post. Dessutom har jag 

låtit samtliga respondenter läsa igenom den del av uppsatsen som behandlar intervjuerna och 

via e-post kommentera om de anser att jag återgett deras uttalanden på ett bra sätt och om de 

tycker att de slutsatser jag drar är rimliga. Jag använder sedan respondenternas kommentarer i 

texten i den utsträckning jag anser vara nödvändig. 
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Intervjuerna kompletteras av två observationer av Pow-Wow-träffar för att skapa mig en egen 

bild av gruppen och verksamheten som den ser ut idag. Därutöver refererar jag till en 

handlingsplan för Pow-Wow från 1998 och ett senare måldokument från 2002 som i praktiken 

ersatt den första handlingsplanen.  

8.1 De intervjuade 

Av forskningsetiska skäl har jag valt att låta de intervjuade få fingerade namn. För att 

intervjupersonerna ska förbli anonyma för alla utanför den undersökta skolan, har jag också 

ändrat namn på skolan och avhåller mig från att skriva vad kommunen heter. Även i direkta 

citat använder jag mig av fingerade namn. 

Kajsa är och har sedan starten varit huvudansvarig för Pow-Wow, en grupp på skolan som 

arbetar mot rasism och mobbning. Hon har arbetat på Sörskogsskolan sedan hösten 1997 och 

undervisar i tyska och SO i år 7-9.  

Bengt var med när Pow-Wow startades och har arbetat med Pow-Wow tillsammans med 

Kajsa när det har behövts. För närvarande är Bengt inte inblandad i Pow-Wows arbete, då 

gruppen är så pass liten att Kajsa kan ta hand om den själv. Bengt är lärare i svenska som 

andraspråk och har arbetat på skolan i drygt 20 år. Han har genom åren arbetat aktivt på 

skolan med frågor som rör invandrare och flyktingar.  

Eva har arbetat på Sörskogsskolan i cirka 30 år, största delen av tiden som lärare. Från 1986 

arbetade hon i skolledningen och mellan 1993 och 2001 var hon rektor på skolan. Numera är 

hon rektor på en annan skola i kommunen. Jag valde att intervjua henne eftersom hon var 

rektor på skolan under den tid då Pow-Wow startade och dessutom kan ge värdefulla 

upplysningar om skolans historia.  

Lena är Sörskogsskolans rektor sedan januari 2002. Hon är ny på skolan och har tidigare 

arbetat som rektor på en annan skola.  

Rebecka var elev på Sörskogsskolan 1997-2000 och var med i Pow-Wow nästan från det att 

gruppen startade till dess att hon slutade nian. Alla elever som var med när Pow-Wow startade 

skulle ha varit intressanta att intervjua, men för att inte få ett för stort material att bearbeta 
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fick jag begränsa mig till en tidigare elev. Att det blev just Rebecka beror på att jag fick 

kontakt med henne genom Kajsa. 

9 Bakgrundsinformation om Sörskogsskolan och Pow-Wow 

För att sätta in resultatet och analysen av resultatet i ett sammanhang kommer jag nedan att 

beskriva Sörskogsskolans historia, skolan idag och Pow-Wow som projekt på riksnivå. 

Materialet jag använder mig av i denna bakgrundsbeskrivning är främst intervjuerna, men 

också tre dokument: områdesplanen för Sörskogens barn- och ungdomsområde, häftet Hand i 

hand, som beskriver skolans arbete mot rasism i början av 1990-talet och en 

projektbeskrivning av Pow-Wow på riksnivå. 

9.1 Sörskogsskolans historia 

Sörskogsskolan byggdes 1969-1970 i samband med att ett stort antal 

miljonprogramslägenheter uppfördes i skolans upptagningsområde. Enligt Eva, 

Sörskogsskolans före detta rektor, förändrades boendestrukturen i området under slutet av 

1970-talet och under 1980-talet. Alla invandrargrupper som kom till kommunen placerades i 

bostadsområdet tillsammans med socialbidragstagare och missbrukare. Bostäderna hölls inte 

efter ordentligt och området blev så småningom nerslitet64. 

De första stora invandrargrupperna var finländare och jugoslaver, som tidigt kom till 

kommunen som arbetskraftsinvandrare. Runt 1979 kom de första flyktingarna till området, de 

vietnamesiska båtflyktingarna. Sedan dess har flyktingar och invandrare från många delar av 

världen kommit till bostadsområdet och kommunen. Under 1980-talet hade Sörskogsskolan 

17 olika hemspråksgrupper, vilket nästan är storstadssiffror enligt Eva. Det uppstod 

naturligtvis problem, menar hon, inte främst mellan svenskar och invandrare, utan ofta mellan 

olika invandrargrupper.  

Bengt, som är lärare i svenska som andraspråk och har medverkat i Pow-Wow, minns hur det 

var när de första flyktingarna kom till skolan:  

                                                 

64 Eva använder sig i intervjun av ordet förslummat men skriver i en e-brevskommentar att hon vill ändra det till 
nerslitet. 
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…de första båtflyktingarna kom 1979. Då kom det bara några stycken till området. Då var det här 

en skola utan en massa olika nationaliteter. Det är ju en bostadsfråga. De här människorna kunde 

ju inte välja bostad, utan fick bostad av kommunen och då blev det i det här området. Första 

terminen kom det bara fyra elever och alla tyckte det var så kul och man var så nyfiken på de här 

barnen. De hade ju ett så dramatiskt förflutet från Vietnam, från kriget där. De hade ett traditionellt 

skolsystem som byggde på det franska och på ett sätt påminde om vårt. De var vana vid att gå i 

skolan och ville gärna plugga.  

Han menar att de här barnen blev början på hans och skolans arbete mot rasism.  

När det kom många, många barn så vände attityderna. Det blev "Ska den här skolan ta emot alla 

barn som kommer hit?" Det blev en sorts mättnadskänsla tror jag, och då blir också konflikterna 

synliga på ett annat sätt.  

Skolan ställdes inför ett problem, säger Eva, och tvingades hitta kreativa lösningar. Hur ska de 

konflikter som uppstår, både mellan svenskar och invandrare och mellan olika 

invandrargrupper, hanteras?  Hur kan personalen få eleverna motiverade att komma till skolan 

och hur ska de göra så att föräldrarna känner sig trygga med skolan? 

Eva berättar att skolan vidtog ett stort antal åtgärder för att flyktingfamiljernas barn skulle 

integreras i skolan. Som exempel nämner hon att skolan hade öppet hus där alla föräldrar 

bjöds in för att få träffa de nyinflyttade familjerna. Föräldrar bjöds också in till skolan på 

kurser i slöjd och data för att "svenskar" och "invandrare" skulle blandas. Hon säger att skolan 

också gjorde listor på alla fördomar, både med barn och vuxna för att se vilka som stämde och 

vilka som inte stämde, samt var de kom ifrån. Skolan fick också pengar från Skolverket till ett 

projekt som hette Hand i hand. Trots alla åtgärder förekom en viss rasism och vad Eva kallar 

för "omvänd rasism" på skolan. 

Bengt beskriver Hand i hand som en katalog där tio personer på skolan skulle komma med 

tips och idéer om hur man kan arbeta med flyktingfrågor och rasism på skolan. Han nämner 

också ett annat projekt som genomfördes i samarbete med Invandrarverket. Det projektet 

byggde på en världskarta där alla elever fick pricka in sina släktingar. Det visade sig att nästan 

alla hade utomnordisk anknytning av något slag. Projektet med kartan blev början till ett tema 

om flyktingskap och ett samarbete med Invandrarverket som varade under ett par år. 

Jag har själv läst katalogen Hand i hand, som verkar ha skrivits någon gång i början av 1990-

talet. Där står det utförligt beskrivet hur Sörskogsskolan och en annan skola i kommunen 
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arbetat för att ge eleverna ökad kunskap om flykting- och invandrarfrågor för att motverka de 

rasistiska tendenser som då verkar ha varit ganska starka på skolan. Bland annat hölls en 

personalkonferens 1991 ”med anledning av den ökade främlingsfientligheten”. I en 

sammanfattning av den diskussion som fördes finns förslag på konkreta åtgärder för skolan, 

skolledningen och den enskilda läraren att ta till för att motverka främlingsfientligheten och 

rasismen på skolan.65 

Bengt berättar vidare om hur personalen arbetade för att förebygga rasism på skolan. 

Hemspråkslärare som själva var vietnamesiska båtflyktingar och annan personal åkte runt till 

andra skolor och berättade om varför de flytt och visade filmer från kriget i Vietnam. I början 

fanns det en beredskap att ställa upp för flyktingarna, men när fler flyktinggrupper kom till 

kommunen dök motsättningarna upp. Motdraget från skolans sida var att förklara för eleverna 

varför människor flyr från sina hemländer. Bengt säger att den informationen fungerade ett 

tag, men att det är viktigt att väva in frågor om flyktingar, invandrare och rasism i sin dagliga 

undervisning och han tror att skolan brister där. 

Skolan gjorde också insatser mot rasism och fördomar på andra skolor i kommunen. Så här 

beskriver Eva arbetet: 

Bland annat för att höja statusen på skolan sattes det ihop en grupp av invandrarelever och 

hemspråkslärare som åkte runt på skolor i kommunens ytterområden där de på 1980-talet i princip 

inte hade sett några invandrare. De berättade varför de var i Sverige och hur de blivit bemötta. När 

de berättade om sina båtfärder eller hur de flydde över bergen var det alldeles andäktigt, det blev 

spännande berättelser, vilket öppnade till insikt. 

Bengt kan idag se brister i skolans tidiga arbete mot främlingsfientlighet och fördomar. Han 

säger att det oftast var minoritetsgrupperna som fick erbjuda majoritetsgruppen sin kultur i 

form av mat och berättelser från hemlandet. När de besökte skolor i ytterområdena, där det 

inte fanns några invandrare kände han det som att "… vi var någon slags exotisk grupp som 

åkte omkring". 

På 1970-talet rörde det sig mer om ett integreringsarbete än ett arbete mot rasism, påstår Eva. 

Hon menar att skolan fick arbeta på olika sätt med olika invandrargrupper, eftersom de hade 

väldigt olika utbildningsnivå och det kunde vara stor skillnad på deras förväntningar på den 

                                                 

65 Hand i hand, 16-17. 

 31



”Pow-Wow kan inte frälsa hela skolan” – Antirasistisk verksamhet på en grundskola 

svenska skolan och deras status i det svenska samhället. Hon anser att skolan genom åren fick 

en väldigt stor kunskap om att undervisa invandrarbarn och lyckades integrera dem ganska 

bra. Bengt har en liknande syn och tycker att även om skolan på intet sätt har varit problemfri, 

så har det funnits en beredskap och vilja att ta tag i problemen. 

Eva säger att en alltför stor andel elever med utländsk bakgrund sänker skolans status, men 

hon tycker ändå att elever med utländsk bakgrund också måste ses som en resurs. Lärarna på 

skolan har rika källor att ösa ur när de pratar om andra länder och olika religioner. De kan 

fråga både elever, elevernas föräldrar och deras släktingar. Eleverna som gått på 

Sörskogsskolan har fått med sig en kunskap som elever på skolor med en mindre andel barn 

med utländsk bakgrund inte har fått. 

När det gäller skolans personal påstår Eva att den varit väldigt stabil sedan 1970-talet. Hon 

beskriver personalen så här: 

Det var en speciell personal som arbetade på Sörskogsskolan. Man var tvungen att arbeta socialt 

och kunde inte säga att ”Jag ser till att de får multiplikationstabellen innan vi jobbar med den andra 

delen”. Vi var tvungna att börja med att få dem att känna sig trygga, sen kom ämnena.  

I samband med att Eva slutade på skolan så slutade många lärare som arbetat länge, samtidigt 

som många yngre nyanställdes. Eva tror inte att det har att göra med att hon försvann, utan att 

skolan förändrades i stort och att många kände att det var dags att ”röra på sig”. Den här 

förändringen i personalen i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet bekräftas också av 

Bengt, Kajsa och Sörskogsskolans nuvarande rektor, Lena.  

9.2 Skolan idag 

9.2.1 Elevunderlaget 

Enligt områdesplanen hade Sörskogens barn- och ungdomsområde år 2002 totalt ca 600 barn i 

åldrarna 1-16 år. År 7-9 hade ca 260 elever fördelade på tre arbetslag. Området har störst 

andel elever med utländsk bakgrund i kommunen: 50 % i förskolan, 70 % i förskoleklass, 48 
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% i år 4-6 och 15 % i år 7-9. 66 Att andelen elever med utländsk bakgrund är lägre i de senare 

åren beror på att skolan i år 6 och 7 tar in många elever från ytterområdena. Sammanlagt finns 

19 nationaliteter representerade bland skolans elever. 

I år 7-9 är det väldigt blandat, säger Lena. En del av eleverna kommer från barn- och 

ungdomsområdets ytterområden, en del bor i närområdet och andra tillhör inte skolans 

upptagningsområde alls, men har ändå valt att söka sig till skolan. Majoriteten av eleverna har 

svensk bakgrund, men det finns också elever från många olika invandrargrupper. Lena menar 

att det finns stora skillnader mellan invandrargrupperna avseende utbildningsnivå och hur 

väletablerade de är i Sverige. 

9.2.2 Personalen 

När det gäller skolans personal har de allra flesta en svensk bakgrund. De enda lärarna med 

utländsk bakgrund Lena kan komma på är de 7-8 modersmålslärare67 som hon ansvarar för. 

Medelålders lärare är överrepresenterade jämfört med unga och äldre lärare. Medelåldern för 

skolans lärare är 45 år, men skolan har lärare som är från 24 till 62 år.  

Kajsa tycker att det är en bra blandning av äldre erfarna och unga nyutbildade lärare på skolan 

och att det råder en trevlig atmosfär. Hon anser att det finns skillnader mellan hur äldre och 

yngre lärare ser på undervisningen och på skolans uppdrag, men hon vill inte generalisera. 

Kajsa menar att det inte är säkert att de äldsta lärarna är de mest traditionella och en lärare 

som är traditionell på ett område kan vara nytänkande på ett annat. Generellt är skolans 

personal öppen för förändringar och har varit så åtminstone sedan Kajsa började på skolan 

1997.  

Lena säger att personalomsättningen på skolan är liten och att många lärare har arbetat länge 

på skolan. Enligt skolans statistik har 17 av 83 lärare arbetat mer än 15 år på skolan. De 

senaste åren har dock inneburit något av ett generationsskifte. 34 av skolans 83 lärare har 

anställts från 2002 och framåt. Det betyder inte att samtliga är nya på skolan. 80 % av de som 

anställts sedan 2002 har tillsvidaretjänst eftersom de inte är behöriga och därför är de bara 

                                                 

66 Områdesplan för Sörskogens  barn- och ungdomsområde, Höstterminen 2003, 9. 
67 Lärare som undervisar elever i deras modersmål, om deras modersmål inte är svenska. 
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anställda en termin i taget. Lena betonar att det rör sig om kompetenta personer som nu har 

fått individuella handlingsprogram för att de ska kunna läsa in de kurser som behövs för att få 

lärarbehörighet. 

På frågan om Sörskogsskolan är en stabil skola eller en skola i förändring svarar Kajsa att 

rektorsbytet förra året (2002) har påverkat stabiliteten en del. En förändring i skolans ledning 

skapar turbulens eftersom personalen undrar över hur mycket den nya rektorn vill förändra 

och i vilken riktning förändringarna kommer att ske. Kajsa menar dock att den här 

turbulensen inte har varit något negativt för skolan. Hon utvecklar svaret med att säga att 

skolan är stabil, men att det också finns en vilja till förändring. Personalen känner till 

elevunderlaget och de problem som finns på skolan, men hittar hela tiden nya sätt att hantera 

olika problem och situationer på. Hon menar att det finns en vilja att lära av varandra om 

någon kommit på en bra idé, men att personalen kan bli ännu bättre på att ta tillvara varandras 

kunskaper. 

Bengt menar att lärarna på skolan är olika, men att det inte är något stort bekymmer. Vissa är 

mer ämnesinriktade, medan andra är intresserade av sociala frågor. Han tror att det behövs 

mer diskussioner om värdegrundsfrågor och etiska frågor på skolan.  

När vi pratar om det här känner jag att det här egentligen är skolans viktigaste uppgift, men där 

skulle man säkert få mothugg av en del. ”De ska ju ha lite matte också.”  

När den före detta eleven Rebecka ska beskriva personalen på skolan säger hon så här:  

Lärarna var jättebra, men när det kom till problemhantering, som bråk, då tyckte inte jag att de 

hanterade sakerna så jättebra. Det pratade vi till och med med dem om. Det funkade inte riktigt. 

När jag gick på skolan var det ju mycket tjejbråk och det löste de genom att vi skulle få tårta om vi 

höll sams. Sånt tyckte inte jag riktigt funkade.  

9.2.3 Skolledningen 

Lena är för närvarande ensam skolledare. För att klara av sitt uppdrag har hon satt ihop en 

ledningsgrupp bestående av henne själv och åtta utvecklingsledare, en från varje arbetslag och 

en från skolans administration. Utvecklingsledarna fungerar ungefär som arbetslagsledarna 

gjorde tidigare, men de har fått ett tydligare uppdrag och 20 % mindre undervisningstid så att 

de har förutsättningar att klara av uppgiften.  
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Jag frågar hur skolan styrs och i vilka forum besluten tas och Lena svarar: 

Det är viktigt med elevråden och klassråden, att vi får med eleverna mer i våra beslutsprocesser. 

Sen har vi ledningsgruppen och samverkansgruppen. Där kan jag föra ut mina idéer, sen ska de ut i 

arbetslagen innan ledningsgruppen tar besluten. Det tar tid, men det är en viktig process.  

Samverkansgruppen är  

… gruppen där de fackliga representanterna sitter med. Den träffas ett par gånger per termin. Där 

diskuterar vi till exempel innehållet på kompetensutvecklingsdagar, innehållet på stormöten, 

schemat, budgetfrågorna och tjänstetillsättning.68 

Lena tror på en decentraliserad organisation och tycker att så mycket som möjligt av besluten 

ska tas av arbetslagen. För att det ska fungera krävs det att skolan har tydliga mål och visioner 

som alla känner till. Vägen till målen kan tillåtas att se olika ut. Om personalen har stor frihet 

i sitt arbete kan det öka arbetsglädjen. Har personalen arbetsglädje kommer det att smitta av 

sig på skolans barn och ungdomar.  

Beslut när det gäller schemat fattas av ledningsgruppen, men personalen får varje år lämna 

önskemål om vilket arbetslag de vill tillhöra, vilka ämnen de vill jobba med och om det är 

något annat de vill förändra som har med schemat att göra. 

9.2.4 Profilerna 

För eleverna i år 7-9 har Sörskogsskolan för närvarande tre profiler: Natur och teknik, Kultur 

och Idrott. Eleverna får välja en av profilerna och arbeta med den under tre 80-minuterspass i 

veckan, säger Kajsa. Hon är osäker på när profilerna infördes, men Rebecka, som var elev på 

skolan 1997-2000, kommer ihåg att profilerna skulle införas terminen efter det att hon slutade 

nian, det vill säga till höstterminen 2000. Eva, den före detta rektorn, tror att profilerna 

infördes 1998-1999 och Kajsa säger att de infördes gradvis, så hon kan inte nämna något 

exakt årtal.  

Enligt rektorn, Lena, är syftet med profilerna att höja elevernas motivation i det vanliga 

skolarbetet genom att de får arbeta med det de är intresserade av under profiltiden. Enligt Eva, 

                                                 

68 I en e-brevskommentar skriver Eva att det också är samverkansgruppens uppgift att ta beslut om övergripande 
förändringar av skolan innan de genomförs. 
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som var rektor när profilerna infördes, var syftet med dem att ”…få elever från andra skolor 

att söka sig till Sörskogsskolan, så att andelen invandrarbarn inte skulle vara så stor”. 

Beslut om vilka ämnen som ska vara med i profilerna tas enligt Lena av personalen, utifrån 

föräldrars och elevers önskemål. Kajsa beskriver beslutsprocessen mer detaljerat och säger att 

profillärarna träffas en gång i veckan i sina respektive profiler. Inför varje läsår har lärarna 

profildagar där de planerar hur profilerna ska se ut det kommande läsåret och tar beslut om 

vilka kurser som ska ingå. 

9.2.5 Skolutveckling 

Enligt Kajsa satsar skolan mycket på skolutveckling och ses som en spjutspets i den 

pedagogiska utvecklingen i kommunen. Nya idéer uppskattas och tas till vara av 

skolledningen. En anledning till att skolan har kommit så pass långt i utvecklingen är att 

lärarna, på grund av elevunderlaget, har tvingats tänka om för att nå eleverna.  

När det gäller skolutveckling säger Lena så här: 

Det är väldigt mycket spännande på gång i det här området och det är himla mycket duktig 

personal. Men det är ett tufft område att jobba i och då måste man förändra sitt arbetssätt hela 

tiden, jobba med skolutveckling och jobba i arbetslag. Man orkar inte annars. Man måste hitta 

lösningar hela tiden och vi måste hänga med i aktuell litteratur och forskning. Där har vi stöd och 

hjälp genom att vi har ett så bra samarbete med en lärarutbildning. Plus att vi har lite samarbete 

med forskare också, som jag tycker är väldigt spännande och viktigt. 

9.2.6 Rasism och konflikter på skolan 

Bengt säger så här angående om det finns elever som har rasistiska värderingar på skolan: 

Man kan se tendenser ibland till gäng och gängbildningar. Det har varit relativt lugnt nu en period. 

Men det har hänt att elever för att provocera har draperat sig i svenska flaggor och det gör man ju 

inte för att hylla vår flagga.  

Trots att Bengt inte nämner något om att skolan har problem med rasism idag pratar han om 

att han funderat på hur man skulle kunna nå de elever på skolan som har främlingsfientliga 

åsikter. Längre än till funderingar har det dock inte kommit och det tror han kan bero på att de 

här frågorna skapar oro hos lärare. 
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Nej, jag tror det finns en massa rädslor i det där, jag vet inte riktigt. Man har så fullt upp i skolan 

att man har svårt att ta ytterligare en bit. Man känner att ”här blir det konflikter”. ”Hur ska man 

jobba med det här och tänk om det går överstyr” Det är svårt att ta upp sådana här frågor. Många 

tycker det är otäckt. Man vet inte var man ska ta vägen i en klass. 

Enligt Kajsa finns det inte mycket öppen rasism på skolan.69 Om någon elev använder sig av 

nedsättande uttryck är det ofta i samband med bråk och ”i stridens hetta”, eller då personalen 

inte hör. Det kan finnas en risk att eleverna vet vad som förväntas av dem och bara säger det 

som är politiskt korrekt. Ibland kan rasistiska yttringar i skolan också komma utifrån, menar 

Kajsa. Nationalsocialistisk front har till exempel vid några tillfällen satt upp klistermärken på 

skolan. 

Inte heller Rebecka såg mycket rasism på skolan under sin tid som elev. Hon märkte inte ens 

av skolans mångfald av etniska grupper. Eleverna i år 7-9 höll till i två olika byggnader och i 

den byggnad där hon och hennes klass höll till mest fanns det inte så många elever med 

utländsk bakgrund.   

Det fanns dock konflikter på skolan och en del gäng som hon var rädd för när hon gick i 

sjuan, speciellt tjejgängen, säger Rebecka. Samtidigt vet hon inte om det var värre på 

Sörskogsskolan än på andra högstadieskolor. De konflikter som uppstod upplevde inte 

Rebecka som ”invandrarbråk”. Hon tänkte inte på om de elever som var med i bråken hade 

utländsk eller svensk bakgrund. Men hon säger samtidigt att hon inte kan uttala sig om hela 

skolan, eftersom hon inte visste så mycket vad som hände utanför hennes egen klass.  

9.3 Pow-Wow på riksnivå 

Ordet Pow-Wow kommer från namnet på de rådslag som många indianfolk i Nordamerika har 

där de träffas för att dansa, sjunga, möta människor och lösa konflikter utan våld.70 

Projektet Pow-Wow, med undertiteln rådslag mot rasism, skapades våren 1997 av Europaåret 

mot rasism. Ett samarbete inleddes med Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism och 

                                                 

69 I en e-brevskommentar skriver Kajsa att det finns konflikter med främlingsfientliga inslag på skolan och att 
det är något som skolan jobbar med. Hon inte ser så mycket öppen rasism på skolan, men hon anser att det finns 
en dold rasism, både bland ungdomar med svensk och utländsk bakgrund. 
70 Maria Hansson, Pow-Wow - En handbok för rådslag mot rasism (Stockholm: Riksorganisationen Ungdom 
Mot Rasism, 1998), 12-13. 
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projektet drog igång sommaren 1997 för att sedan vara aktivt fram till sommaren 1998. Under 

den tid som projektet pågick höll Projektledaren Maria Hansson rådslag i högstadieskolor och 

gymnasier över hela landet. 71 

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är en politiskt och religiöst obunden organisation 

som arbetar med att skapa möten mellan människor med olika ursprung och kultur. 

Målsättningen är att "vaccinera" så många som möjligt mot främlingsfientlighet och rasism. 

Organisationen bildades 1996 som en fortsättning på Europarådets kampanj mot 

främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och intolerans under 1995.72 

I juli 1996 antog EU en resolution om att 1997 skulle bli Europaåret mot rasism. 

Utgångspunkten var att rasism, främlingsfientlighet och antisemitism hindrar rörligheten 

bland unionens invånare och strider mot de mänskliga rättigheter som EU ska arbeta för. I 

Sverige fick en samordningskommitté ansvar för arbetet och denna kommitté drog igång flera 

projekt, däribland Pow-Wow.73 

Pow-Wow besökte elva högstadieskolor, tretton gymnasieskolor och en kommunal 

ungdomsgrupp. Det fanns stora skillnader i organisation, elevunderlag, förväntningar på Pow-

Wow och stämning och arbetsmiljö på skolorna. Målsättningen för rådslagen var att arbeta 

med en grupp på cirka 18 frivilliga elever under en dag. I praktiken varierade gruppstorleken 

mellan 8 och 30 personer och på vissa skolor var eleverna ditkommenderade trots att Maria 

Hansson bett om frivilliga elever. Därför lades rådslaget upp på något olika sätt för olika 

skolor.74 

Under rådslaget fick eleverna arbeta med olika övningar, grupparbeten, analyser och rollspel. 

En stor del av rådslaget baserades på materialet Mångfald Och Dialog (MOD). Fördomar och 

förtryck togs upp och diskuterades genom olika övningar. Innan rådslaget var över skulle 

eleverna också hinna med att skriva en handlingsplan som riktar sig mot de problem på skolan 

som eleverna vill bekämpa.75 

                                                 

71 Hansson, Pow-Wow, 6-13. 
72 Ibid., 8. 
73 Ibid., 9. 
74 Ibid., 16-24. 
75 Ibid., 28-44. 
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Projektet följdes upp genom att Pow-Wow-grupperna uppmanades att skicka in dokument om 

arbetet och de skolor som ville fick ett återbesök av Maria Hansson under våren 1998. En 

uppföljningskonferens anordnades också i maj 1998 där 50 representanter från de olika 

grupperna under en helg fick fortbildning och utbytte erfarenheter med varandra.76 

På flertalet av skolorna fortsatte grupperna att arbeta efter rådslaget. Det som flest grupper 

arbetade med var att informera i klasserna. På några skolor ordnade grupperna temadagar och 

föreläsningar. På en skola startades ett elevråd och en skoltidning. Många grupper har anslutit 

sig till Ungdom Mot Rasism och bildat egna lokalgrupper.77 

10 Resultat 

10.1 Pow-Wow startar 

Pow-Wow var ett projekt som genomfördes på skolor i hela landet, vilket jag redogjort för 

under föregående rubrik. Nedan kommer jag att beskriva hur det enligt intervjupersonerna 

gick till när Pow-Wow på riksnivå fick kontakt med Sörskogsskolan och en lokal Pow-Wow-

grupp bildades och inledde sitt arbete där.  

10.1.1 Initiativet och upptakten 

Kajsa berättar att hon någon gång under vårterminen 199878 fick ett meddelande om Pow-

Wow från Eva, skolans dåvarande rektor. Eknässkolan79, en annan skola i kommunen, hade 

nappat på erbjudandet från Maria Hansson och Ungdom Mot Rasism. De skulle ha en Pow-

Wow-kurs på en lägergård och frågade om Sörskogsskolan var intresserad av att vara med. 

Kajsa tyckte att det lät spännande och säger att hon ”på något vis” blev ansvarig. Hon menar 

att det var naturligt att även Bengt kom med i arbetet med Pow-Wow, eftersom han också 

                                                 

76 Hansson, Pow-Wow, 56-61. 
77 Ibid., 57-58. 
78 Enligt den nationella projektbeskrivningen av Pow-Wows verksamhet besöktes skolan av Maria Hansson 
redan under höstterminen 1997, men det kan inte stämma, eftersom Kajsa var precis nyanställd på skolan då och 
omöjligt kan ha tillfrågat elever innan sommaren om de ville vara med på lägret. 
79 Fingerat namn. 
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hade intresse av den här typen av frågor. Kajsa frågade eleverna i sin sjua om de ville vara 

med på kursen och cirka fem elever anmälde sig frivilligt. 

Evas minnesbild ser lite annorlunda ut. Som hon kommer ihåg det fick Kajsa höra talas om att 

det fanns Pow-Wow grupper på andra skolor i Sverige och ville att en sådan grupp skulle 

bildas på skolan för att prata om attityder och fördomar. Det passade bra ihop med de problem 

som enligt Eva uppstod på skolan i slutet av 1990-talet:  

…ett gäng kurdiska killar /…/ bröstade sig och pratade om att vi skulle respektera dem. Vi hade 

väldigt många samtal om vad respekt var för något. Respekt är ju inte när du går i korridoren och 

bröstar dig. Respekt förtjänar man.  

På en direkt fråga om det var hon eller Kajsa som tog initiativet till att starta Pow-Wow säger 

Eva att hon inte är säker på hur det gick till.  

Bengt kommer ihåg starten av Pow-Wow på skolan så här: 

Det var vår dåvarande rektor som fick idén från en grannskola. De hade utbildningsdagar på en 

lägergård som ligger några mil utanför kommunen. Då erbjöd man några elever, inte att vara 

gruppledare i skolan, men kanske vara de som drar ett lass och kan vara med och informera. Då 

fick de lära sig vad Pow-Wow var och vad det fanns för mening med det och också argumentera 

för sådana här saker. Första året hade vi fyra eller sex elever som var med. Det blev början till en 

verksamhet som sedan växte ganska snabbt.  

10.1.2 Pow-Wow-utbildningarna 

Bengt tror att han själv och Kajsa var med på utbildningsdagarna på lägergården tillsammans 

med eleverna. Kajsa säger att hon inte kommer ihåg så mycket av de här utbildningsdagarna, 

men att de hade både övningar och teoretiska diskussioner. De pratade också om grunderna 

för Pow-Wow och hur de kunde använda det de lärt sig på skolan. 

Rebecka kommer ihåg att hon 1998, innan sommarlovet mellan sjuan och åttan, blev tillfrågad 

om hon ville åka med på lägret som skulle inleda arbetet med Pow-Wow på skolan. Som hon 

minns det var det fyra eller fem elever som var med i Pow-Wow från början. Själv ville hon 

gärna åka på lägret, men hade inte möjlighet. Efter lägret sökte den nybildade Pow-Wow-

gruppen efter fler intresserade elever och då gick bland annat Rebecka med. 
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Kajsa säger att senare under höstterminen 1998 anordnades ett andra utbildningstillfälle med 

Maria Hansson. Där gick elevgruppen igenom steg 1 i utbildningsmaterialet Mångfald Och 

Dialog (MOD) tillsammans med elever från Eknässkolan och fick göra en handlingsplan för 

hur Pow-Wow skulle arbeta på skolan.  

Som Rebecka kommer ihåg det gick de ut i klasserna och pratade om Pow-Wow och vad de 

ville göra innan det andra utbildningstillfället. Flera elever blev intresserade och därför var de 

ganska många som genomförde MOD-övningarna och utformade handlingsplanen. 

Den handlingsplanen finns fortfarande på skolan, men används enligt Kajsa inte längre i 

praktiken. En tydlig skillnad mellan den första handlingsplanen och de nuvarande målen för 

Pow-Wow är att handlingsplanen är mer riktad ut mot skolan än in mot Pow-Wow gruppen. I 

handlingsplanen finns förslag på åtgärder mot mobbning och rasism som skulle ha påverkat 

hela skolan om de hade genomförts. I dokumentet står bland annat att mobbning ska 

motverkas genom ”mer aktivitet mellan klasserna”80 och rasism genom att ”blanda de olika 

etniska grupperna när det är olika aktiviteter i skolan”81. 

10.1.3 Första tiden som grupp på skolan 

Efter träffarna med Maria Hansson upplevde Kajsa att det fanns ett stort engagemang i 

gruppen och att eleverna, Bengt och hon själv smittade varandra med entusiasm. Hon 

upplever det som att eleverna ville göra mycket och var väldigt drivande. Det första målet var 

att få fler elever att engagera sig i Pow-Wow. De berättade för hela skolan vad Pow-Wow var 

för något och vad de hade för tankar med sin verksamhet.  

Rebecka håller med om stämningen i Pow-Wow-gruppen:  

Det var inte så att vi tänkte "gud, måste vi gå dit" utan det var "ja, det är Pow-Wow!". Vi tyckte att 

det var kul, i alla fall jag och de jag umgicks mest med i den gruppen. Vi tyckte det var kul. 

Både Rebecka och Kajsa säger att gruppen utökades. Bengt nämner också att gruppen 

utökades och att de efter att ha propagerat för Pow-Wow "helt plötsligt" hade 20-30 elever 

som ville vara med i Pow-Wow. Det går dock inte att utläsa ur intervjuerna hur lång tid den 

                                                 

80 Måldokument för Pow-Wow. 
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här utvecklingen tog, inte ens om det handlar om veckor, månader eller år. Bengt och Kajsa är 

dock överens om att 35 elever och två lärare var aktiva i Pow-Wow när gruppen var som 

störst.  

I början var tanken att eleverna skulle träna upp sitt självförtroende och bli säkra på var de 

själva stod, så att de senare skulle kunna argumentera med människor som har andra åsikter 

om rasism och mobbning. Kajsa säger att det Pow-Wow handlar om är att göra så att eleverna 

vågar föra fram sina åsikter och att de gör det med argument som är sakliga. Kajsa menar att 

hon först måste jobba med Pow-Wow-gruppen, innan Pow-Wow-eleverna kan sprida 

gruppens tankar om rasism och mobbning på skolan.  

…fokus ligger på att träna de som har valt Pow-Wow i att våga argumentera för de här viktiga 

frågorna, så att de påverkar folk i korridoren eller när de sitter och käkar, att de kan ta fram sina 

egna argument och svara emot. 

Som Kajsa kommer ihåg det dröjde det minst ett år innan den första Pow-Wow-gruppen 

började jobba mer aktivt ut mot skolan. Under en FN-dag gick eleverna ut i mentorsgrupperna 

och höll i en diskussion som de själva hade förberett. Rebecka nämner att Pow-Wow, under 

hennes tid i gruppen, med hjälp av lärarna anordnade en antirasistisk dag på skolan med en 

föreläsning, filmvisning och diskussioner.  

Året efter arbetade Pow-Wow med eleverna på låg- och mellanstadiet istället, vilket Kajsa 

säger att skolans nuvarande Pow-Wow grupp också kommer att göra. Att Pow-Wow genom 

åren aktivt arbetat med mellanstadiet bekräftas av både Bengt och Eva, skolans före detta 

rektor.  

Kajsa säger att eleverna tycker det är ”…klart jobbigare att gå ut i mentorsgrupperna än att gå 

ut till låg- och mellan” och att det även gäller den första Pow-Wow-gruppen som ändå ledde 

diskussioner med elever i sin egen ålder. Under en av mina observationer hörde jag att flera 

elever bestämt sa att de inte ville informera i sina mentorsgrupper eller leda diskussioner med 

jämnåriga när frågan kom på tal, men det fanns också de som ville.  

Att den första Pow-Wow-gruppen ändå informerade jämnåriga elever kan enligt Kajsa ha 

berott på att de var väldigt trygga i sig själva och kom väldigt långt med att kunna 

                                                                                                                                                         

81 Måldokument för Pow-Wow. 
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argumentera och stå för sina åsikter. Hon tror att deras engagemang kan ha varit större och att 

det då är lättare att våga mer.  

10.1.4 Vita Bussar - en del av Pow-Wow 

De flesta elever som var med i Pow-Wow-gruppen var också med i en grupp som hette Vita 

Bussar, säger Rebecka. Gruppens namn är kopplat till en organisation som heter Vita Bussar 

till Auschwitz, som i sin tur kommer från Röda korsets bussar som under ledning av Folke 

Bernadotte hjälpte överlevande från nazisternas koncentrationsläger till Sverige. Idag 

arrangerar organisationen resor för svenska ungdomar och skolpersonal till 

koncentrationslägren i Polen och Tyskland. Vita Bussar-gruppens mål på skolan var att åka på 

en sådan resa. Exakt hur det gick till när gruppen bildades vet jag inte. Enligt Rebecka 

bestämde de sig bara för att ”jamen då åker vi”. Hon beskriver Vita Bussar som en del av 

Pow-Wow. Eleverna kunde vara med i Pow-Wow utan att vara med i Vita Bussar, men inte 

tvärt om. 

I en e-brevskommentar skriver Kajsa att Pow-Wow under en tid delades upp i två grupper: en 

grupp med elever från år 7 och en grupp med elever från år 8 och 9. De äldre eleverna blev 

erbjudna att åka på en resa med föreningen Vita Bussar till Auschwitz och därför kallades den 

gruppen för Vita Bussar. Inför första resan med Vita bussar, den som Rebecka var med på, 

träffades Vita Bussar-gruppen varannan vecka för sig och varannan vecka tillsammans med 

de andra Pow-Wow eleverna. Inför den andra resan hade Kajsa hand om alla träffar med de 

elever som skulle åka och Bengt hade hand om träffarna med de elever som inte skulle åka. 

Kajsa säger att hon var den som stod för samarbetet med organisationen Vita Bussar, eftersom 

hon själv arbetade och fortfarande arbetar i organisationen. Hon säger att de åkte iväg på två 

resor med Pow-Wow med några års mellanrum. Även Eva kommer ihåg de här resorna. Hon 

säger att hon var med och ordnade pengar till resorna och att motivet till resorna var att det 

började pratas om att ”det här har ju inte hänt”. Jag utgår ifrån att hon syftar på personer som 

påstår att förintelsen inte ägt rum, men det går inte att utifrån intervjun avgöra om det var ett 

problem just på Sörskogsskolan eller i samhället i stort.  

Bengt berättar om hur det var när eleverna kom tillbaks från resan med Vita Bussar:  
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Det väckte stort intresse när eleverna som kom tillbaks berättade. Många ville också åka. De var 

tagna av det här och det väckte stort intresse när de berättade om det i sina klassrum. Det tror jag 

väckte en nyfikenhet på den här gruppen och vi fick en sorts draghjälp.  

10.2 Pow-Wow på schemat 

Från början var Pow-Wow, enligt Kajsa, en grupp som var organiserad på ungefär samma sätt 

som elevrådet och hade liknande förutsättningar. Det betydde att Pow-Wow inte fanns med på 

schemat och att eleverna var tvungna att gå ifrån andra lektioner för att vara med på Pow-

Wow. Eva menar att andra lärare kunde reagera på att Pow-Wow-eleverna gick ifrån andra 

lektioner och att den situationen inte var riktigt bra. Rebecka kommenterar det så här: 

Det är ju mycket så att man får inte gå från andra lektioner för att göra sådant här, trots att det är så 

bra. Det är som elevrådet, då brukar man ju inte heller bli så omtyckt av lärarna om man går från 

deras lektioner, även om de tycker att det är jättebra. 

Som Rebecka kommer ihåg det fick Pow-Wow en plats på schemat redan innan profilerna 

fanns, då på elevens val. Det säger Kajsa inget om. Enligt henne infördes profilerna på skolan 

gradvis, så hon kommer inte ihåg exakt vilket år det var. Från början kallades det för 

projektarbete och var schemalagt till ett tillfälle i veckan. Senare utvecklades det till profiler 

och blev schemalagt flera gånger i veckan. Både Kajsa och skolans före detta rektor, Eva, 

berättar att när profilerna infördes var Pow-Wow med som ett valbart ämne redan från början. 

Kajsa menar att hon fick ”lobba” lite bland de andra lärarna för att det skulle bli så. Det var 

hon och Bengt som arbetade för det; initiativet kom inte från skolledningen. Eva ser det på ett 

delvis annorlunda sätt. Hon säger att när skolans personal började fundera på vilka profiler de 

kunde skapa och vad de hade att erbjuda eleverna, kom de på att mat, musikaler, teater, 

drama, Pow-Wow och andra kurser kunde bilda en kulturprofil.  

10.2.1 Pow-Wow som valbar kurs 

Idag är Pow-Wow en kurs som elever både i kulturprofilen och natur- och teknikprofilen kan 

välja. Kajsa, som själv arbetar med kulturprofilen har arbetat för att Pow-Wow ska kunna 

väljas även av elever från andra profiler. Varje år när profilerna ska planeras går Kajsa runt 

till de olika profilgrupperna och försöker se till så att Pow-Wow fungerar schematekniskt för 

alla. Arbetet har delvis varit framgångsrikt genom att hon lyckats få natur- och teknikprofilen 
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att införa ett kurssystem, så att också deras elever kan välja Pow-Wow. För närvarande är 

Pow-Wow den enda utomstående kurs som är med i natur- och teknikprofilen. Idrottsprofilens 

elever kan, trots upprepade påtryckningar från Kajsa, inte välja Pow-Wow för att eleverna då 

missar träningar eller teoripass.  

På frågan om Pow-Wow förändrades sedan dess verksamhet blev en del av profilerna svarar 

Eva att hon tror att det blev mer sanktionerat. ”Det var en markering att det här ska finnas 

kvar.” Kajsa uttalar sig på ungefär samma sätt: ”Det ger ju stöd och tyngd åt arbetet och visar 

att skolan prioriterar det. Det finns med i våra kurser. På så vis så höjer det statusen lite, att 

det finns som en kurs.” Dessutom anser Kajsa att Pow-Wow blev mer lättarbetat och fick en 

tydligare struktur som valbar kurs. 

10.3 Pow-Wow och skolan 

10.3.1 Pow-Wow och skolledningen 

Eva säger så här om sin roll i Pow-Wow:  

Ja, i början fick jag vara väldigt tydligt med att det här är något som vi ska driva på 

Sörskogsskolan. Jag fick också vara ett stöd för Kajsa som var väldigt duktig och verkligen brann 

för det här. Min uppgift var att se till så att det blev sanktionerat överallt. Jag fick se till att det 

fanns ekonomi för projektet och se till så att förutsättningarna fanns. Sen var jag aldrig inne som 

pedagog eller drev projektet, det gjorde Kajsa och Bengt själva.  

De konkreta åtgärderna som Eva vidtog var att ta upp frågan om Pow-Wow i 

samverkansgruppen, se till så att det togs ett beslut och säkerställa att det skrevs in i ett 

protokoll. Hon såg också till att Pow-Wow fick en plats på schemat, att det marknadsfördes 

och att det fanns timmar och pengar så att lärarna kunde arbeta med Pow-Wow.  

Lena menar att när hon började på skolan som rektor var arbetet med Pow-Wow ”inte riktigt 

aktivt”. Inför ett studiebesök bjöd hon in Kajsa, Bengt och några elever som hade varit med i 

Pow-Wow för att de skulle berätta om sin verksamhet. När Lena fick höra mer om Pow-

Wows verksamhet blev hon angelägen om att det skulle starta igen, vilket det har gjort den 

här terminen. Lena menar att hon har gett förutsättningar för Pow-Wow genom att se över 

Kajsas schema och psykosociala arbetssituation så att Kajsa får ork att arbeta med Pow-Wow. 
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Hon försöker också att marknadsföra Pow-Wow genom att låta gruppen visa upp sig och 

berätta om sitt arbete när skolan får studiebesök.  

Kajsa nämner emellertid inte att Pow-Wow skulle ha legat nere en period. När jag i efterhand 

via e-post frågar Kajsa om det stämmer att arbetet med Pow-Wow i princip låg nere när Lena 

började som rektor, håller hon inte med. Hon svarar att hon var sjukskriven under vårterminen 

2003, men att en vikarie då hade hand om kursen och ”höll Pow-Wow vid liv”.  

Både Kajsa och Bengt anser att de har fått stöd och lyfts fram av skolledningen. Bengt säger 

att Pow-Wow fått vara med flera gånger när skolan haft besök utifrån och nämner 

kommunens barn- och ungdomsnämnd och ett studiebesök från Ryssland:  

…då fick Kajsa, jag och några elever komma och berätta om vårt arbete. Det var jättekul tyckte 

jag. De här eleverna hade varit i Auschwitz och berättade om sin resa och visade bilder. Det var 

otroligt koncentrerat, trots att vi hade tolkar. Man var imponerad av det och eleverna växte av det 

här. 

10.3.2 Pow-Wow och eleverna 

Eva anser att Pow-Wow hade hög status på skolan under hennes tid som rektor. Kajsa är inne 

på samma spår och säger att Pow-Wow vann respekt bland eleverna på skolan redan från 

början. Det blev aldrig: ”Är du med i den där nördgruppen?”. Pow-Wow är välkänt och 

accepterat bland eleverna. För närvarande är det många killar i Pow-Wow-gruppen, vilket det 

inte har varit tidigare. Några av dem har en ”positiv status” på skolan och Kajsa menar att de 

kan stå upp för Pow-Wow om någon skulle säga något negativt om gruppen. 

Enligt Kajsa händer det att Pow-Wow-eleverna tar diskussioner med andra elever och de kan 

vara upprörda när de kommer till träffarna. Rebecka, den före detta eleven, kan däremot inte 

komma ihåg att hon eller någon annan i gruppen tog konflikter eller diskussioner: 

Jag tror inte att det var någon som tänkte att "jamen nu är jag Pow-Woware, nu kan jag stå upp 

mycket mer för mina åsikter än jag vågade göra förut". Jag kan inte prata för alla, men så kände 

inte jag i alla fall. 

Rebecka menar att hennes värderingar blev tydligare och att hon blev mer medveten om var 

hon stod genom Pow-Wow, men att hon då inte var en sådan person som gick emellan eller 
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tog diskussioner. Först nu, när hon blivit äldre och utvecklats som person, känner Rebecka att 

hon skulle kunna visa utåt att hon är ”Pow-Woware”.   

Idag kommer många elever i kontakt med Pow-Wow redan innan de börjar i år 7, antingen 

genom att Pow-Wow haft övningar med dem eller genom att Bengt och Kajsa pratat om Pow-

Wow i samband med att elever och föräldrar i år 6 fått information inför högstadiet. 

10.3.3 Pow-Wow och lärarna 

Kajsa känner att Pow-Wow också har en hög status bland personalen på skolan och att de 

stödjer henne i arbetet med Pow-Wow och tycker det är viktigt. Hon tycker att Pow-Wow är 

väletablerat på skolan. ”Det är inte så att någon frågar: Ska vi ha någon Pow-Wow grupp i år 

eller inte? Det är något man räknar med.” Även Bengt anser att Pow-Wow har en hög status 

bland lärarna på skolan. Det tror han beror mycket på Kajsa och hennes karisma, men också 

på att lärarna tycker att rasism och mobbning, de frågor som Pow-Wow tar upp, är viktiga.  

Kajsa tror att de andra lärarna kan tycka att det är skönt att Pow-Wow finns, eftersom gruppen 

tar tag i frågor som är väldigt känsliga. Under temadagar kan lärare bli något handfallna82 när 

den typen av frågor som Pow-Wow sysslar med ska behandlas. 

10.3.4 Förväntningar på Pow-Wow 

Kajsa kan känna att det finns ett tryck från personalens sida att Pow-Wow ska ta tag i svåra 

frågor och konflikter på skolan: 

Pow-Wow kan inte frälsa hela skolan. Det är ett jätteprojekt. Ibland känner jag att man vill att 

Pow-Wow ska göra det. Inte frälsa hela skolan, men jobba mycket utåt, ännu mer. Men de är inte 

färdiga med sig själva och då blir det inte så bra när de stöter på de här rasistiska argumenten, eller 

vad det nu kan vara. De måste ha saker på fötterna, eller känna att de har en grund att stå på. /…/ 

vi träffas bara 80 minuter i veckan och vi kan inte ta hand om hela skolan. Pow-Wow finns som en 

grupp som kan fungera som förebilder, men alla vuxna på skolan måste jobba med de här 

problemen kring mobbning och rasism. Man kan inte lämna över det till en grupp elever.  

                                                 

82 I intervjun använder sig Kajsa av ordet paralyserade, men i en e-brevskommentar skriver hon att det ordet är 
alltför starkt. Det hon menar är att det finns lärare som inte riktigt vet hur de ska ta upp frågor som rasism och 
mobbning och att de är osäkra på vilka reaktioner dessa frågor kan väcka hos eleverna. 
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Uppfattningen om att Pow-Wow ska ta tag i problem på skolan framkommer också i intervjun 

med Eva. På frågan om hon tyckte att målsättningarna för Pow-Wow förändrats under hennes 

tid som rektor svarar hon: 

Jag vet inte. Det gick lite i perioder och berodde på vilket problem som skulle lösas på skolan (min 

kursivering) Är det invandrargrupper mot invandrargrupper, är det svenskar mot invandrare eller 

handlar det om könsorden som skrivs i korridoren, eller vad handlar det om? 

Det här trycket från personalen på skolan var dock inte något som Rebecka kände av när hon 

var med i Pow-Wow. 

Kajsa menar att all personal på skolan måste arbeta mot mobbning, rasism och sexuella 

trakasserier. En punktinsats från Pow-Wow är ingen bra lösning, utan det måste vara ett 

arbete som pågår hela tiden. 

Bengt säger också att många lärare tycker det är obehagligt att prata om rasism och 

främlingsfientlighet med eleverna. Han tycker själv att det kan vara svårt och känner att det 

lätt kan leda till konflikter och jobbiga situationer.  

Tänk om det går över styr och eleverna tar över; de som man skulle få på bättre tankar tar 

kommandot. Här sitter ju barn från de här länderna och hur blir det då? Jag har själv haft många 

sådana tankar, så det är inget konstigt. 

10.3.5 Pow-Wows del av skolans arbete med värdegrunden 

När jag frågar om vilket arbete med värdegrunden som bedrivs på skolan förutom Pow-Wow 

är det ingen av de intervjuade som nämner ett namn på något projekt eller på någon 

arbetsmetod som används. Kajsa säger att det är meningen att lärarna ska arbeta med 

värdegrundsfrågor under mentorstiden där de varje dag träffar en mindre grupp elever. Bengt 

menar att värdegrundsfrågor diskuteras i arbetslagen, men att det inte finns något färdigt 

dokument än. Enligt Lena håller det på att tas fram ett värdegrundsdokument för hela skolan, 

men det arbetet är långt ifrån färdigt. Frågorna har diskuterats bland personalen under 

kompetensutvecklingsdagar, men hon anser att även föräldrar och elever måste ges tillfälle att 

diskutera ett sådant värdegrundsdokument för att det ska bli levande på skolan. Hon tror att 

arbetet med att göra Sörskogsskolan till en livskunskapsskola och grundandet av ett 

områdesråd kommer att bidra till ett bättre arbete med värdegrunden. 
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Skolans rektor, Lena, vill utveckla skolans arbete mot mobbning och där ser hon att Pow-

Wow har en roll att fylla. Skolans nuvarande antimobbningsplan behöver utvecklas när det 

gäller rasism, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier. Hon anser att det finns en stor 

kompetens när det gäller de här frågorna inom Pow-Wow och tycker att det är synd att den 

inte tas till vara. Pow-Wow skulle kunna utvecklas till något som många fler elever kommer i 

kontakt med och som många fler lärare är involverade i, anser Lena.  

Enligt Bengt har det förts diskussioner om hur skolan skulle kunna nå de elever som har 

främlingsfientliga åsikter. Det är ju de här eleverna som egentligen skulle behöva omvändas. 

Längre än till diskussioner har emellertid dessa idéer aldrig kommit, kanske för att lärarna är 

rädda för konflikter och inte riktigt vet hur de ska handskas med dessa elever, säger Bengt. 

Kajsa, däremot, menar att det varken finns eller har funnits någon plan för hur Pow-Wow ska 

utvecklas. Att arbetet med Pow-Wow ser ut som det gör handlar inte om planering eller 

medvetna val mellan olika vägar. Pow-Wow har helt enkelt utvecklats på ett sätt som passar 

Sörskogsskolan. När jag frågar Eva om det har funnits några planer på att genomföra Pow-

Wow på något annat sätt säger hon att ”Pow-Wow är ju ett speciellt program som måste 

följas”. Enligt henne kan alltså Pow-Wow inte se ut på något annat sätt än det gör. 

10.3.6 Orsaker till att Pow-Wow finns kvar 

Den förklaring som samtliga intervjuade ger till att Pow-Wow fortfarande finns kvar på 

skolan är eldsjälarna som står bakom det, framför allt Kajsa, men också Bengt. Rebecka 

uttrycker sig så här när jag frågar henne om hon är förvånad över att Pow-Wow fortfarande 

finns kvar på skolan: 

Nej, det är jag inte, men det är nog mest för att jag vet vilken eldsjäl Kajsa är och Bengt också. De 

jobbar ju som galningar med sådana här frågor. Jag tror att det är deras förtjänst att det finns kvar. 

Det måste alltid finnas någon lärare som tar tag i det. Det funkar inte på högstadienivå. Nu kanske 

jag låter nedvärderande, men elever kan ju inte träffas själva, för de vet inte vart de ska ta vägen. 

Det är inte så att man sätter sig och diskuterar demokrati när man går i sjuan. 

Kajsa säger också att hon och Bengt är väldigt viktiga för Pow-Wow och att eleverna 

knappast skulle kunna driva arbetet själva. Därför är hon tveksam till att arbetet med Pow-

Wow skulle fortsätta om hon lämnade skolan. En annan anledning till att Pow-Wow lever 
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kvar tror hon är att det finns ett behov hos eleverna att arbeta med frågor som rasism och 

mobbning. Hon menar också att Pow-Wow är etablerat i skolan och att det ”sitter i väggarna”. 

Eleverna vet vad Pow-Wow är och intresset finns hos dem att arbeta med de här frågorna.  

Även Bengt menar att han själv, men framför allt Kajsa, med sina kunskaper om rasism och 

mobbning och sin förmåga att driva dessa frågor, är orsaken till att Pow-Wow finns kvar. Han 

tar också upp det stöd som Pow-Wows arbete har fått från skolledningen. 

11 Pow-Wow i ett mikropolitiskt perspektiv 

Under den här rubriken kopplar jag ihop mitt empiriska material med det mikropolitiska 

perspektivet och tidigare forskning för att besvara uppsatsens frågeställningar. Jag tar här inte 

upp något nytt material, utan lyfter bara fram den empiri som jag stödjer min analys på. 

11.1 Starten av Pow-Wow 

Två lärare, Kajsa och Bengt, fick genom den dåvarande rektorn Eva möjlighet att tillsammans 

med en handfull elever delta i Pow-Wows utbildning. Målet med utbildningen var att det 

skulle startas en Pow-Wow grupp på Sörskogsskolan som skulle ha till uppgift att arbeta mot 

rasism och eventuellt andra typer av kränkningar.  

Redan här finns en potential till konflikter och motstånd. Enskilda individer eller grupperingar 

skulle ha kunnat känna sig hotade av en aktiv antirasistisk verksamhet. En grupp som vill 

motverka rasism skulle mycket väl kunna ha som mål att genomföra förändringar i 

antirasistisk riktning på skolan. Som jag skrivit tidigare leder förändringar eller hot om 

förändringar till att de konflikter som finns på skolan blir synliga.83 Som Gillborn skriver är 

dessutom rasism i sig ett känsligt ämne som kan leda till konflikter. En antirasistisk 

förändring skulle också innebära ett merarbete för lärarna, som redan har fullt upp med att 

klara av det arbete de redan har.84  

                                                 

83 Ball, The Micro-Politics of the School, 19-28. 
84 Gillborn, Racism and antiracism in real schools, 96. 
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Ingenstans i mitt intervjumaterial framkommer dock att starten av Pow-Wow framkallade 

konflikter. Vad det beror på är svårt att säga, men en kvalificerad gissning är att de övriga 

lärarna inte förväntade sig att Pow-Wow skulle försöka förändra hela skolan i en antirasistisk 

riktning och därför inte såg starten av gruppens verksamhet som något hot. Däremot har jag i 

mitt intervjumaterial hittat flera faktorer som har verkat för starten av en Pow-Wow-grupp på 

Sörskogsskolan. 

Bengt och Eva, som båda arbetat länge på skolan, nämner att ett flertal projekt för integrering 

av invandrare och mot fördomar och rasism tidigare genomförts på skolan. Att skolan har en 

stor erfarenhet av liknande projekt kan ha bidragit till att starten av Pow-Wow inte sågs som 

någon omvälvande händelse eller källa till oro. Inte heller samarbetet med den utomstående 

organisationen Ungdom Mot Rasism borde ha väckt någon större oro, eftersom skolan 

tidigare har genomfört projekt i samarbete med till exempel Invandrarverket. Kajsa säger 

också att hon upplever att skolan är öppen för förändringar.  

En annan faktor som kan ha verkat för bildandet av en Pow-Wow-grupp på skolan är 

elevunderlaget. På en skola med få eller inga elever med utländsk bakgrund behöver rasism 

inte vara något stort problem. Där finns ju inga som blir drabbade. Sörskogsskolan har en stor 

andel elever med utländsk bakgrund och man kan därför räkna med att rasism bland eleverna 

leder till konflikter. En verksamhet som minskar rasismen på skolan förhindrar därmed att 

konflikter bryter ut och borde därför stödjas av både personal och elever. 

Så vitt jag har förstått, var det en öppen fråga i vilken grad Pow-Wow skulle komma att 

påverka skolan. Pow-Wows första handlingsplan, som togs fram av Pow-Wow-gruppen under 

utbildningen med Maria Hansson, talar om hur gruppen kan arbeta för att motverka rasism 

och mobbning på skolan, men också om att delar av skolans verksamhet bör förändras. I ett 

senare dokument där målen för Pow-Wow beskrivs har fokus flyttats: från att påverka skolan 

till att lära eleverna i gruppen om rasism, mobbning och liknande ämnen. Kajsa själv nämner 

inget om den här utvecklingen och menar att hon aldrig sett det som att hon stått inför några 

medvetna val i arbetet med Pow-Wow, utan att ”det ena ledde till det andra”.  

Den enda som pratar om starten av Pow-Wow i mikropolitiska termer är Eva. Hon säger att 

hon från början fick vara väldigt tydlig med att Pow-Wow var något som skulle finnas på 

skolan och se till så att projektet blev sanktionerat på skolan och fick ekonomiska resurser. 
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Som ett konkret exempel på hur hon gav Pow-Wow förutsättningar säger Eva att hon såg till 

att beslut om Pow-Wow togs i samverkansgruppen, som består av skolledningen och fackliga 

representanter.  

11.2 Utvecklingen 

Det finns en enda konflikt kring Pow-Wow som framkommer i intervjuerna och den handlar 

om att Pow-Wow-träffarna till en början låg utanför schemat. Pow-Wow var då en grupp som 

till sin organisation liknade elevrådet, vilket innebar att de elever som var med fick lämna sina 

ordinarie lektioner. Enligt både den före detta eleven Rebecka och den före detta rektorn Eva 

klagade några av lärarna över att eleverna missade lektioner för att de var med i Pow-Wow.  

Den här konflikten, eller gryende konflikten, löstes genom att Pow-Wow så småningom lades 

in på schemat. Senare startades tre profiler på skolan: en kulturprofil, en natur- och 

teknikprofil och en idrottsprofil. Pow-Wow blev då en valbar kurs inom kulturprofilen.  

Profilerna bildades självklart inte av sig själva, så någon eller några måste ha sett till så att 

Pow-Wow blev en del av kulturprofilen. Kajsa säger att hon ”lobbade” för att Pow-Wow 

skulle finnas med i kulturprofilen. Eva pratar bara om ett obestämt ”vi”. Exakt vem som 

gjorde vad har jag inte lyckats komma fram till, men enligt intervjuerna verkar det i alla fall 

inte ha varit någon som motsatte sig att Pow-Wow skulle bli en del av kulturprofilen.  

Eva menar att när Pow-Wow blev en valbar kurs, så stärktes dess status och det blev något 

som skulle finnas kvar på skolan. Kajsa anser att beslutet gav stöd och tyngd åt Pow-Wow 

och visar att det prioriteras av skolan. Hon tycker också att Pow-Wow blev mer lättarbetat och 

fick en tydligare struktur som valbar kurs. Efter den mikropolitiska aktivitet som bildandet av 

profilerna och besluten om vilka kurser som skulle ingå var, stärktes alltså Pow-Wows 

position på skolan. 

Genom Kajsas försorg har Pow-Wow så småningom blivit den enda kursen som elever i både 

natur- och teknikprofilen och kulturprofilen kan välja. När profilgrupperna träffas för att 

planera profilerna inför varje läsår går Kajsa omkring mellan grupperna och ser till så att 

Pow-Wow hamnar på en schemaposition som fungerar för båda profilerna. Varje år har hon 

också försökt att få Pow-Wow att bli en kurs som även de som går idrottsprofilen kan välja, 
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men hittills har hon inte lyckats. Det här är ett exempel på den mikropolitiska aktivitet som 

regelbundet måste till för att bevara och utveckla Pow-Wow. 

Den del av Pow-Wows verksamhet som verkar ha väckt mest uppmärksamhet på skolan är 

samarbetet med Vita Bussar. Bengt säger själv att det stora intresse som väcktes när eleverna 

kom hem från resorna och berättade om dem i klasserna gjorde att fler ville åka och kan ha 

fungerat som draghjälp för Pow-Wow.  

Trots att det krävs en del arbete för att hålla Pow-Wow igång ifrågasätts gruppens verksamhet 

inte på skolan. Idag ”…sitter det nästan i väggarna.” säger Kajsa om Pow-Wow. Det är ingen 

som frågar om Pow-Wow ska finnas kvar ett år till, utan det har blivit något självklart. Både 

Bengt och Kajsa säger att Pow-Wow har hög status på skolan, både bland personal och elever. 

Förklaringen till det tror de är att rasism och mobbning ses som viktiga frågor av de flesta. 

Bengt lägger dessutom till att Kajsa och hennes karisma har bidragit till Pow-Wows höga 

status.  

11.3 Hur har Pow-Wow kunnat existera så länge på skolan? 

En anledning till att Pow-Wow har kunnat leva kvar så länge är att dess verksamhet 

accepteras och uppmuntras av skolledningen och övriga lärare. Det framkommer i intervjun 

med Kajsa att skolans personal gärna överlåter åt Pow-Wow att ta tag i frågor som de tycker 

är viktiga men obehagliga. Med tiden har Pow-Wow blivit välkänt på skolan och är dessutom 

en valbar kurs inom två av skolans profiler. Gruppen ses som en integrerad del av skolans 

verksamhet av både elever och personal. 

Något som alla intervjuade själva nämnt som anledning till att Pow-Wow finns kvar är dess 

eldsjälar, Kajsa och Bengt. Rebecka säger rent ut att ”…det är deras förtjänst att det finns 

kvar.” Bengt betonar särskilt Kajsa som en person som är bra på att driva frågor och har ett 

stort kunnande om rasism, mobbning och liknande ämnen. Kajsa säger att hon är tveksam till 

om någon skulle ta över Pow-Wow om hon och Bengt skulle försvinna från skolan. Både hon 

och Rebecka menar att man inte kan förvänta sig av högstadieelever att de själva ska ta tag i 

Pow-Wow-gruppen och driva den. 
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Trots att flera av de jag intervjuat uttryckt att Pow-Wow har blivit en självklar del av skolan, 

verkar det som det ändå krävs en hel del arbete av eldsjälarna för att bevaka Pow-Wows 

intressen på olika sätt och hålla gruppen vid liv. Ett exempel som jag nämnt under föregående 

rubrik är hur Kajsa varje år i de olika profilgrupperna aktivt arbetar för att Pow-Wow ska få 

en schemaposition som gör att det fungerar i alla profiler. Kajsa och Bengt ser dessutom varje 

år till att informera föräldrar och elever i år 6 om vad Pow-Wow innebär, så att de hela tiden 

får nya elever till gruppen. 

I en e-brevskommentar skriver Kajsa att en vikarie tog över Pow-Wow när hon var 

sjukskriven under vårterminen 2003. Jag är övertygad om att anledningen till att arbetet med 

Pow-Wow kunde fortskrida medan Kajsa var sjukskriven är att Pow-Wow har en plats på 

schemat. Att lägga ner en kurs som redan är vald av en grupp elever skulle innebära en hel del 

besvär och därför var kanske den enklaste utvägen för vikarien och skolan att fortsätta arbetet 

med Pow-Wow.  Men det skulle ha krävts en mycket engagerad vikarie eller ersättare för 

Kajsa, för att få verksamheten att fortgå i längden.  

Även skolledningen fyller en viktig roll i arbetet med att få Pow-Wow att överleva. Både Eva 

och Lena, som varit rektorer under Pow-Wows tid på skolan, säger att deras uppgift i 

förhållande till Pow-Wow först och främst är/har varit att ge förutsättningar för dess 

verksamhet. Eva talar om ekonomi, en plats på schemat och att se till så att det blir 

sanktionerat på skolan. Lena betonar mer de psykosociala förutsättningarna, att se till så att 

Kajsa får ork och tid över till att driva Pow-Wow. Kajsa och Bengt bekräftar att de fått stöd av 

skolledningen i arbetet med Pow-Wow, både under Evas och Lenas ledarskap. 

Pow-Wow-gruppen har fått visa upp sig vid ett flertal studiebesök och det tror jag också har 

varit en bidragande orsak till dess överlevnad. Dels höjs Pow-Wows status genom att det lyfts 

upp av rektorn som något skolan är stolt över och dels är säkert Pow-Wow ett bra projekt att 

visa upp för utomstående som bidrar till att förbättra skolans rykte och höja dess status.   

Något som inte direkt nämns i någon av intervjuerna, men som jag ändå ser som en viktig 

mikropolitisk orsak till att Pow-Wow finns kvar på skolan är att gruppen konsekvent har 

undvikit att komma i konflikt med skolans övriga verksamhet. De två lärare som är 

inblandade ställer upp av eget intresse. I intervjuerna har det inte framkommit uppgifter om 

att Pow-Wow skulle ha försökt utvidga sin verksamhet genom att rekrytera fler lärare på 
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skolan. De lärare som inte vill ha något med Pow-Wow att göra behöver alltså inte bekymra 

sig om deras arbete.  

På samma sätt är det med eleverna. De elever som är med i Pow-Wow har själva valt det och 

de elever som inte vill ha en antirasistisk undervisning slipper. Som jag tagit upp under 

rubriken Bakgrundsinformation om Sörskogsskolan och Pow-Wow, säger Bengt visserligen att 

de har diskuterat hur de ska kunna nå de elever som har rasistiska eller främlingsfientliga 

åsikter, men att det inte har kommit längre än till diskussioner.  

Här skiljer sig Pow-Wow markant från den antirasistiska verksamheten på de skolor som 

Gillborn har undersökt. På dessa skolor genomdrev en kärngrupp steg för steg omfattande 

förändringar av skolan i antirasistisk riktning. Resultatet blev att maktrelationerna på skolorna 

förändrades och att makt flyttades från lärare till elever, speciellt till elever med utländsk 

bakgrund.85 Självklart ledde dessa förändringar till konflikter, men Gillborn menar att en 

sådan förändring av maktrelationerna på skolan krävs för att en skola ska bli antirasistisk.86 

Till skillnad från den antirasistiska verksamheten på skolorna i Gillborns undersökning riktar 

sig Pow-Wow mest mot den egna gruppen och försöker inte aktivt att förändra skolan. Pow-

Wows verksamhet skapar därför inga mikropolitiska konflikter, men påverkar inte heller 

skolan i antirasistisk riktning. Jag beskyller inte Bengt och Kajsa för att inte ta tag i skolans 

problem. De gör så mycket de kan med de resurser de har. Två lärare och en liten grupp 

högstadieelever kan helt enkelt inte på egen hand förändra skolans verksamhet och hantera 

alla de konflikter som en sådan förändring skulle innebära. Som Kajsa själv uttrycker det: 

”Pow-Wow kan inte frälsa hela skolan”. Att undvika konflikter verkar vara en medveten eller 

omedveten strategi av Kajsa och Bengt för att få Pow-Wow att överleva.  

Att Pow-Wow inte skapar problem på skolan samtidigt som gruppen arbetar med frågor som 

många lärare tycker obehagliga, men viktiga verkar ha bidragit till att Pow-Wow överlevt så 

länge. Men här finns också en spänning mellan de förväntningar som den övriga skolan enligt 

Kajsa har på Pow-Wow och vad gruppen egentligen arbetar med. Åtminstone Lena, skolans 

rektor, verkar ha upptäckt den här skillnaden när hon säger att många fler lärare och elever 

skulle behöva ta del av Pow-Wows arbete. Om Lena verkligen driver igenom en sådan 

                                                 

85 Gillborn, Racism and antiracism in real schools, 114-115. 
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utökning av Pow-Wows verksamhet finns det en risk för att konflikter uppstår på skolan, men 

samtidigt ökar möjligheterna för att skolan verkligen förändras i en antirasistisk riktning. 

12 Slutdiskussion 

En faktor som enligt min analys har varit mycket viktigt för Pow-Wow under alla dess skeden 

är de två eldsjälarna Kajsa och Bengt, som lagt ner mycket arbete och engagemang i Pow-

Wow. De båda lärarna har samtidigt fått stöd och uppmuntran i sitt arbete från skolledningen 

och från övriga lärare, vilket också har varit betydelsefullt.  

Av det jag har sett i intervjuerna förefaller det som om skolans förväntningar på Pow-Wow 

och Kajsas och Bengts mål med verksamheten skiljer sig åt en hel del. De övriga lärarna på 

skolan verkar förvänta sig att Pow-Wow ska hantera de problem på skolan som de själva 

tycker är obehagliga, samtidigt som Kajsa säger att Pow-Wow-eleverna inte ska ta tag i 

problem på skolan, utan mer fungera som förebilder. Resultatet blir att det inte finns någon 

samordnad verksamhet som tar tag i de tendenser till rasism som finns på skolan. Ändå kan 

skolan säga att den har en grupp, Pow-Wow, som arbetar mot rasism. 

För att återkoppla till inledningen så verkar det trots allt som om det Pow-Wow gör på 

Sörskogsskolan är något sällsynt i de svenska skolorna. Även om jag inte har studerat Pow-

Wows verksamhet i detalj, har jag genom observationer av Pow-Wow-träffar och 

efterföljande samtal med Kajsa ändå skaffat mig en uppfattning om vad gruppen arbetar med. 

Mitt intryck är att Kajsa har goda kunskaper, både om främlingsfientlighet, fördomar och 

rasism och om hur lärare kan arbeta för att motverka sådana uppfattningar hos eleverna. Det 

verkar också som hon gör ett mycket bra jobb med de elever hon har. Vad som saknas för att 

Pow-Wow verkligen ska kunna påverka hela skolan är att många fler lärare utbildas så att de 

får samma kunskaper som Kajsa och Bengt samt att Pow-Wow blir ett obligatoriskt inslag för 

alla elever på skolan.  

När det gäller att utveckla skolornas arbete mot rasism finns det definitivt en roll för både 

skolan, den akademiska världen och de statliga institutionerna att fylla. Det behövs absolut 

mer kunskap om hur skolor på ett effektivt sätt kan motverka fördomar och rasism i sin egen 

                                                                                                                                                         

86 Gillborn, Racism and antiracism in real schools, 96. 
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verksamhet. Hur kan medvetenheten ökas bland lärare om deras egna fördomar? För det är ju 

där ett antirasistiskt arbete måste ta sin början. Vad innebär egentligen en undervisning som 

inte är rasistisk och som inte förmedlar fördomar om olika etniska grupper? Hur framställs 

olika etniska grupper i läroböckerna? Hur kan rasism motarbetas i skolan och hur kan goda 

relationer mellan olika etniska grupper främjas? Forskare, eller lärare som forskare i sin egen 

verksamhet, måste lyfta fram och analysera de exempel som finns, så att andra kan ta del av 

dem.  

Här har också Skolverket (eller Myndigheten för skolutveckling) en stor del av ansvaret. Ett 

exempel på att delar av det Skolverket hittills har publicerat i ämnet håller pinsamt låg kvalitet 

är häftet När ord blir handling, som presenterar några kommuners arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism.87 Bland dessa exempel finns skolor som utbildat elever för att 

gå ut i klasser och informera om rasism. ”Genom att låta ungdomar agera informatörer, lärare 

eller påtryckare hoppades kommunerna på att uppnå ett bättre resultat än med mer 

traditionella metoder.”88 Hur genomtänkt är det av vuxenvärlden att backa från dessa svåra 

konflikter och istället låta eleverna ta dem?  

I häftet står också att det först är under senare år som invandrare har kommit till Karlstad och 

”Därför saknas erfarenhet av att praktiskt genomföra olika åtgärder mot rasism i skolan.”89 

För det första är det tveksamt om Karlstad någonsin har varit en stad utan invandrare. För det 

andra verkar det som att Skolverket ser rasism som något som orsakas av invandrare och att 

rasism inte kan förekomma i en stad som inte har några invandrare. I så fall kanske det 

effektivaste sättet att bekämpa rasismen i Skolverkets ögon är att skicka tillbaks alla 

invandrare till deras hemländer. 

Istället för att lyfta fram exempel där skolor överlåter arbetet mot rasism till elever borde 

Skolverket framhålla fall där skolor har vågat förändra sig och ifrågasätta sin egen 

verksamhet. Hur har skolor som förändrats i en antirasistisk riktning gjort och hur har de 

hanterat de konflikter som oundvikligen måste ha uppstått? Finns det inte någon sådan skola i 

Sverige är det upp till Skolverket eller den akademiska världen att i samarbete med en skola 

                                                 

87 Skolverket, När ord blir handling – om arbete mot främlingsfientlighet och rasism i några svenska skolor 
(Stockholm: Skolverket, 1995). 
88 Ibid., 2. 
89 Ibid., 4. 
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genomföra ett aktionsforskningsprojekt. Sådana projekt har genomförts för att öka 

jämställdheten i förskolor90, så varför skulle de inte kunna genomföras för att motarbeta 

rasism på grundskolor? 

                                                 

90 Leif Mathiasson, ”Allas vyer måste vidgas”, Pedagogiska magasinet nr 4, (2003): 32-36.  
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