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Abstract 

 

In a multicultural society such as Sweden opposition between different ethnical groups can be 

hard to avoid. In the educational arena there is legislation and there are guidelines that aim to 

avert any kind of xenophobia directed at individuals or groups. As teachers occupy the end 

point of the educational chain the execution of these guidelines is for the most part left up to 

them. 

This paper aims to study how teachers handle situations where xenophobia is present and if so 

how they work preemptively against it. It also takes a closer look into the notion of 

professionalism within the teacher force with the aim of trying to answer whether teachers 

reach the requirements of professionalism. To do so we apply Gunnar Berg’s definition of the 

term 'professionalism' together with other scholars' thoughts on the subject. To study this 

phenomenon nine interviews with pre-written questions were performed with teachers in 

social studies and history at the high school level. There was also time given for interviewees 

to voice any other concerns they had. 

Our results showed that all social study teachers were aware of their preemptive work against 

xenophobia, while only two of the history teachers deliberately planned for it. In this context 

the majority of teachers interviewed conducted themselves to some degree of professionalism. 

Our conclusion regarding teachers' notions of professionalism is that it depends what 

requirements are set on the definition of the concept. In this study we can see a great deal of 

autonomy in the teachers interviewed, however, it ultimately depends on the context in which 

you judge professionalism. 

 

Nyckelord: Didaktik, Främlingsfientlighet, Professionalism, Gymnasielärare, Intervju 
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Inledning 
 

Vi som författare av denna C-uppsats hade innan vi påbörjade att skriva både delade och olika 

erfarenheter av främlingsfientlighet i klassrumssituationer. Det som förenade oss var vår 

osäkerhet över hur man hantera dem rätt. I Europa har man de senaste 10 åren sett en 

framväxt av främlingsfientliga och högerextrema partier, vilket gör ämnet än mer aktuellt för 

oss som lärare. Hur ska vi bemöta främlingsfientliga kommentarer och beteenden från elever i 

klassrummet? Agerar lärare professionellt i situationer där främlingsfientlighet uppstår och 

har de hjälp av sina didaktiska verktyg? Vi är även intresserade av att se om det finns några 

konkreta metoder för att arbeta förebyggande i respektive ämnesområden, vilket gör att denna 

studie kommer att koncentreras på samhällskunskaps- och historielärare. Eftersom vi har varit 

två i arbetet med uppsatsen har vi valt att dela upp intervjustudien oss emellan. Carl har 

intervjuat samhällskunskapslärare och Roni utförde intervjuer med historielärare. I 

resultatdelen där historie- och samhällskunskapslärare och deras svar presenteras står vi för 

respektive del själva. 

 

Vi vill passa på att tacka de lärare som ställt upp på intervjuer trots tidsbristen ni har i slutet 

av terminen. Ett speciellt tack vill vi även utfärda till vår handledare Matts Dahlkwist för all 

hjälp vid struktureringen av arbetet och till Michael Håkansson som gett oss några extra tips 

och detaljer.  
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1. Bakgrund  

 

1.1 Skolan i samhället 

 

Skolan är en samlingsplats för individer med olika erfarenheter i livet, i samhället är skolan en 

plats där erfarenheter möts och blir till ett utbyte för elever i bland annat 

undervisningssituationer. Mötet mellan människor i skolan speglar sig i hur samhället ser ut 

och i skolan går ung som gammal med olika etniciteter och erfarenheter som möts på samma 

arbetsplats och ska antingen undervisa eller lära sig. Erfarenheter delas mellan personer som 

gör att livet blir rikare och att få ta del av dessa erfarenheter gynnar skolan. Det skapar en 

större förståelse för varandra vilket bidrar till en bredare kunskap och förståelse om olika 

etniciteter, kulturer och livsöden. 

 

Målen i styrdokumenten pekar på att skolan ska sträva mot kränkande behandling
1
 vilket gör 

att det blir en komplicerad situation när det finns meningsskiljaktigheter i klassrummet. 

Elever kommer att diskutera och debattera om olika ideologier och det kommer vara omöjligt 

att inte beröra vid ämnen som kan vara känsliga för elever eller lärare. Att ingen ska bli 

kränkt, det måste vara målet. Men hur ska man då göra som pedagog för att hantera 

främlingsfientliga åsikter i klassrummet?   

 

Det är inte bara den politiska arenan som syns och ställer till svårigheter för dagens lärare. Det 

blir naturligtvis inte oproblematiskt att skolan förväntas både kunna förmedlade etablerade 

samhälleliga normer och samtidigt möjliggöra situationer där dessa normer kan diskuteras. 

Den roll som utbildningen har som en förberedelse för ett kommande politiskt engagemang 

och som en redan existerande politisk arena är en ofrånkomlig dubbelhet i skolans 

institutionella karaktär. Det är lätt att föreställa sig skolans och lärarens dilemma att kunna 

etablera en medborgarutbildning som både är tillräckligt normerande men som samtidigt 

öppnar för olikheter i politiska och moraliska värderingar och attityder.
2
 Detta komplicerar 

skolans uppdrag men ska ändå genomföras av de lärare som finns här ute i landet.  

 

                                                           
1
 GY11 2011, s 11 

2
 Skolverket 2011, s 19 
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1.2 Samhällskunskaps- och historieämnena 

 

Samhällskunskap och historia är två ämnen där ideologier diskuteras. Det intressanta med 

undervisningen i historia är att du kan lära dig av tidigare komplikationer eller triumfer och 

fel och misstag som generationer gjort långt tillbaka i tiden. Att politik och konflikter är 

aktuellt i både nutid och dåtid inom ämnet historia kan vi förstå, men eftersom det har hänt så 

mycket i den svenska och globala historien gör att det finns oändliga kunskaper som går att 

använda och dra lärdom ifrån.  

 

Samhällskunskap är ett aktuellt ämne eftersom det finns runt omkring oss i livet varje dag. Att 

läsa tidningen och se på nyheterna gör att du etablerar en förståelse för hur samhället fungerar 

och vad som förväntas av dig som medborgare i ett land och som individ i en global värld. 

Ämnet speglar det samhälle vi lever i, vilket gör det så intressant, men det kan även vara svårt 

för pedagogen att hantera. Det finns problem som behöver tas upp och diskuteras i 

klassrummen så att kunskap sprids. Ett sådant ämne kan diskuteras med utgångspunkt i 

didaktik i de olika metoder som pedagogen utgår ifrån och det gäller att anpassa undervisning 

utifrån många faktorer som finns i klassrummet.  

 

1.3 Hur ska läraren bemöta främlingsfientlighet? 

 

Att bemöta elevers åsikter i klassrummet kan vara svårt speciellt när det är starka åsikter som 

speglar hur man är som person och som elev. En lärare ska hantera 30 olika individer som har 

olika erfarenheter och möjligheter i livet. De olika erfarenheterna gör att de får avvikande 

åsikter som framförs i ett klassrum. Att hantera olika åsikter samtidigt som du ska genomföra 

en lektion är en konst i sig. Därför vill vi ta reda på hur lärarna ute i landet förhåller sig till 

både explicit som implicit främlingsfientlighet i klassrummet och vilka arbetssätt som 

används för att förebygga och motverka detta. 

 

I Gy11 står det att skolans grundläggande värden vilar på en demokratisk grund, att 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och att 

undervisningen ska grundas på de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. I läroplanen för gymnasiet står det även att skolan ska främja förståelse för 
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andra människors förmåga. Ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, religion 

eller annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet.
3
  

 

Åsa Olsson skriver i sin bok Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan om hur 

lärare och skolan som organisation bör förhålla sig till och agera mot främlingsfientliga 

tendenser och beteenden. Hon menar bland annat att det inte är upp till skolan att bedöma vad 

som är ett brott eller inte och om en lärare eller skolan misstänker att något en elev gör eller 

säger kan vara olagligt bör reflektera över en polisanmälan. Hon citerar skollagen som 

beskriver hur det är skolans ansvar att motverka alla former av kränkande behandling, således 

även främlingsfientlighet. Lagar och regler kan enligt Olsson ibland vara svåra att tolka i 

praktisk mening och att ett förebyggande arbete samt ett konkret system är centralt för att 

arbeta mot främlingsfientlighet. Det ska inte heller finnas några tolkningsmöjligheter när det 

gäller vad främlingsfientlighet innebär.
4
 Vi är nyfikna på i hur hög utsträckning förebyggande 

arbete och denna konkretisering av regler och lagar faktiskt finns på skolor och hos lärare, 

vilket också kommer att vara ett av huvudområdena vi i detta arbete kommer att undersöka. 

2. Syfte  

 

Syftet blir att se hur ett urval av lärare som har samhällskunskap och historia arbetar aktivt 

och förebyggande mot främlingsfientlighet och vilka arbetsmetoder de använder för att stärka 

värdegrunden bland eleverna. Vi vill även se på vilket sätt professionalismen som förväntas 

hos dessa lärare är synlig i arbetet mot främlingsfientlighet.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

- Vilka mönster i arbetssätt kan identifieras hos lärarna när det kommer till 

förebyggande arbete mot samt bemötande av främlingsfientlighet i klassrummet? 

-  På vilket sätt kan lärarnas arbete mot främlingsfientlighet tolkas som professionellt 

utifrån Bergs och andra forskares definition av begreppet? 

 

                                                           
3
 GY11 2011, s 5 

4
 Olsson 2005, s 22-23 
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3. Litteraturöversikt 

 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom områden i en tematisk ordning. Områden 

som berörs är främlingsfientlighet och rasism, kränkningar inom skolan och lärares 

professionalisering. 

 

3.1 Främlingsfientlighet i skolan  

 

I studien “Med kränkningen som måttstock” har Emma Arneback kartlagt den svenska skolans 

arbete mot kränkningar med fokus på främlingsfientlighet ur olika perspektiv. Bland annat ser 

hon till likabehandlingsplaner, gränssättningar i och för skolan och åtgärdande arbete. I 

slutsatserna kan man bland annat finna att skolan har förändrats en hel del de senaste 

årtiondena. Detta kan enligt Arneback skymtas i arbetet mot främlingsfientlighet som förut 

var ett decentraliserat moraliskt ansvar hos varje lärare, något som i dag styrs av juridiskt 

bestämda moralprinciper. Konsekvenser av detta kan vara att man fokuserar på det som är 

rätt, snarare än på reflektionen av handlingarna i varje situation.
5
 Detta är för oss intressant i 

relation till intervjuerna med lärare; att se till vilken grad de använder sig av regelrätt styrning 

snarare än egna etiska val. 

 

Emma Arneback har i sin studie använt sig av två olika definitioner av främlingsfientlighet, 

ursprungligen taget och tolkat från den franska sociologen och filosofen Pierre-André 

Taguieff. Uppdelningen sker mellan exkluderande och exploaterande främlingsfientlighet. 

Exkluderande främlingsfientlighet definierar Arneback som ett sätt att utrensa eller utesluta 

människogrupper på grund av deras kulturella eller etniska egenskaper. Den exploaterande 

främlingsfientligheten är istället ett indexeringsverktyg för att kategorisera och värdera 

människor efter ovannämnda kriterium. Arneback finner i sin studie att exkluderande 

främlingsfientlighet kan skymtas hos unga och att den hörs i skolvärlden. Även exploaterande 

främlingsfientlighet är synlig i skolsammanhang, t.ex. förhåller sig lärare ibland olika till 

elever beroende på etnisk härkomst och kursmaterial tenderar ibland att skapa vissa 

föreställningar som kan uppfattas som etnocentriska.
6
 

                                                           
5
 Arneback 2012, s 162-163 

6
 Arneback 2012, s 22-23 
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I studien inte har dom gjort mig nåt av Anders Lindström, har han arbetat med ungdomars 

attityder till invandrare och flyktingar i två mindre svenska lokalsamhällen. Avhandlingen 

handlade om att förklara inställning till invandrare, flyktingar, rasism och rasister bland 

ungdomar från två mindre industrisamhällen.
7
 I sin studie kommer Lindström fram till att 

rasismen och den vita makten kommer ifrån det utanförskap som finns, att det då blir en kamp 

mot samhället och därför står man då utanför lagen.
8
 Han redovisar även i etnicitetsforskning 

så framkommer det att begreppet gör att människor lokaliserar, kategoriserar olika 

folkgrupper. Identitetsfunktionen gör då att det blir en social distans med det som känns 

främmande och som inte liknar det man är vad vid i sin vardag.
9
 Det kan skapa konflikter och 

oroligheter i olika tillfällen p.g,a av dessa antaganden. Lindström kommer fram till att det 

fanns konflikter mellan ungdomarna på skolorna och att fanns en okunskap där som låg till 

grund för att konflikterna uppstod och en rädsla som gjorde att man inte ville möta andra 

etniciteter.
10

 

 

En avhandling av Sabine Gruber handlar om att barn görs till invandrare av svenska skolan. 

Hon diskuterar i sin studie hur olika typer av skolor gestaltar och orienterar sin verksamhet 

efter det så kallade mångkulturella samhället. Hur hanterar skolan frågor som handlar om 

kultur och etnicitet.
11

 I hennes studie ges indikationer att det finns brister i det sociala 

medborgarskapet. Den skolan som har redovisats i avhandlingen visar på att det sker en 

särskillnad mellan elever som omtalas som svenska och andra elever som omtalas som 

invandrare. Detta grundar sig i att vi alla kommer ifrån en annan härkomst.
12

 

 

3.2 Skolverket om rasism och främlingsfientlighet  

 

Skolverket skriver att rasism och främlingsfientlighet kan uppträda i olika former och att alla 

bryter mot skolans värdegrund. Skolverket menar att lärare bör bemöta främlingsfientlighet 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det förebyggande arbetet bör enligt 

                                                           
7
 Lindström 2012, s 4 

8
 Lindström 2012, s 25 

9
 Lindström 2012, s 42-43 

10
 Lindström 2012, s 157 

11
 Gruber 2002, s 4 

12
 Gruber 2002, s 22 
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Skolverket koncentreras på problematiseringar kring hur föreställningar av hur dikotomier 

uppstår. De påstår vidare att en tredjedel av de elever med två utrikesfödda föräldrar någon 

gång har utsatts för rasism och att pojkar är mer utsatta än flickor. Även storstäder tycks i 

större utsträckning vara drabbade än de skolor som finns på mindre orter och av de som 

utsatts av rasism har 40 % upplevt det på skolan. Avslutningsvis menar Skolverket att flickor 

tycks vara mer toleranta än pojkar och att elever på studieförberedande program är mer 

toleranta än de på yrkesförberedande.
13

 

 

3.3 Kränkningar i skolan 

 

Christina Osbeck, Ann-Sofie Holm och Inga Wernersson har skrivit studien Kränkning i 

skolan, de behandlar frågeställningar som vad kan egentligen betraktas som kränkande 

behandling i skolan, hur stor andel av eleverna blir kränka och vilka former är mest frekventa. 

14
Deras metod är enkätundersökningar bland elever och lärare på olika skolor.

15
 I studien 

rapporterar Osbeck m.fl. att kunskapsutveckling inom kränkande behandling behövs.  Fler 

undersökningar och fallstudier behövs för att beskriva variationer mellan olika typer av 

miljöer. Att observera klassrumssituationer för att se vad som händer är viktigt eftersom en 

stor del av den kränkande behandlingen sker bakom lärarens rygg eller när läraren är 

upptagen med annat.
16

 Det är svårt att se allt när 30 ungdomar sitter i ett klassrum. Eftersom 

de kränkande behandlingarna oftast sker på tre platser i skolan, klassrum, korridor och 

utomhus så behövs fler lärare ute bland eleverna för att kunna observera de händelser som 

sker. I de intervju studier som Osbeck m.fl. gjorde går det att se ett tydligt mönster utifrån 

deras frågeställningar. Varför det uppstod kränkande behandling berodde på att upprätthålla 

kulturella normer som den sociala hierarkin bygger på. 
17

  

 

3.4 Lärares professionalisering 

 

                                                           
13

 Skolverket – 2013-10-25 - http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/nar-vardegrunden-
bryts/rasism-och-framlingsfientlighet 
14

 Osbeck m.fl. 2003, s 2 
15

 Osbeck m.fl. 2003, s 21 
16

 Osbeck m.fl. 2003, s 187 
17

 Osbeck m.fl. 2003, s 186 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/nar-vardegrunden-bryts/rasism-och-framlingsfientlighet
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/nar-vardegrunden-bryts/rasism-och-framlingsfientlighet
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Kränkande behandling och således främlingsfientlighet är något som inte ska få förekomma 

inom skolans väggar, vilket skapar ett ansvar för lärare att uppmärksamma och bekämpa den 

sortens beteende. Det blir därför en del i varje lärares professionella uppdrag att vara lyhörd 

och påläst för att kunna bemöta elever som uttrycker främlingsfientlighet. 

 

Steffan Lind har i sin avhandling ”Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling” 

utfört tre empiriska studier för att få en ökad förståelse för lärares 

professionaliseringssträvanden i samband med utvecklingsarbete i skolan. 
18

 

Den metod som Lind använde för att svara på sina frågeställningar var en formativ inriktad 

programutvärdering som genomfördes över hela försöksverksamheten. Lind var själv insatt i 

de styrdokumenten i egenskap av lärarutbildare sedan femton år tillbaka för förskolelärare, 

fritidspedagog och grundskolelärare. Han var även medveten om den tidigare 

förskoleverksamheten och forskning inom detta ämne och var inblandad i den debatt som 

hade funnits om den professionella läraren. För att uppnå det syfte som Lind hade med sin 

studie så genomfördes observationer av lärare under deras dagliga arbete i deras 

förskoleklasser.
19

 För att få svar på den delstudie som även genomfördes användes 

enkätundersökningar av lärare som slumpmässigt delades ut.
20

  I de två andra studierna som 

Steffan Lind genomförde var den teoriprövande inom sin kontext. Alla tre som genomfördes 

kan i grunden var för sig kallas för en fallstudie.
21

 

 

I sin studie har Steffan Lind två huvudbegrepp han använder: stängning och allians. Stängning 

används för att beteckna olika individer och samhällsgruppers strävan efter att monopolisera 

möjligheter. Processen stängning innebär att sätta upp staket för att inhägna och kontrollera 

ett område och då kunna stänga ute från andra områden, bildligt talat.
22

 Det andra begreppet 

är allians, vilket är en form av öppningsalternativ som innebär att individer eller grupper lierar 

sig kognitivt eller socialt för att stärka den egna ställningen. 
23

 

 

I sin studie presenterar Lind i resultatet att han betecknar huvudbegreppen stängning och 

allians strävanden med olika riktningar och syften hos enskilda lärare och grupper av lärare. 

Både stängning och allians förekommer i det empiriska materialet. Till lärarnas val av 
                                                           
18

 Lind 2000, s 9-10 
19

 Lind 2000, s 99 
20

 Lind 2000, s 100 
21

 Lind 2000, s 178 
22

 Lind 2000, s 7 
23

 Lind 2000, s 8 
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handlingsalternativ fanns tendenser och tankar om stängning i två av studierna. I den första 

studien om vertikal handledning fanns indikationer om högskolans vårdlärare tillämpade 

stängning i form av demarkation med inslag som var exkluderade gentemot gymnasielärarna. 

I den tredje studien som Lind genomförde så fanns tendenser till inklusionsdelen av dubbel 

stängning uppfattas. Framförallt under den tid som föregick själva försöksverksamheten. 

Lärares strävan efter professionalisering inriktas på lärarens egen position och kompetens, där 

ju högre position man hade, ju högre kapacitet hade man också för utveckling av sin 

kompetens.
24

 

4. Teori 

 

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska grunder vi kommer att anknyta till i uppsatsen 

Teorierna fungerar som bas för att förklara de fenomen vi eftersträvar att problematisera med 

våra intervjuer och studier av tidigare forskning.  

 

4.1. Lärares professionalism 

 

Teorier och tankar kring professionalismen inom läraryrket är flitigt diskuterat av många 

etablerade forskare. I denna uppsats ligger teorin som grund främst för vår andra 

frågeställning men är även i hög grad relevant för att kunna diskutera sättet lärare bemöter och 

förebygger främlingsfientlighet. 

4.1.1 Professionalism i skolan 

 

I vardagligt tal definieras ofta professionalism som en slags skicklighet i sin yrkesbana, men 

det kan ibland även betyda att man inte låter egna åsikter och känslor ta över i sin yrkesroll 

och därmed har en professionell bas att luta sig tillbaka mot när problem uppstår. Vad innebär 

då en lärares professionalism? Är en lärare som har goda ämneskunskaper och en väl 

fungerande pedagogisk förmåga en utövare av lärarprofessionalism, eller är det snarare den 

senare definitionen som väger tyngre där läraren är medveten om vad denne säger och gör och 

inte låter personliga meningar genomsyra sin undervisning? Den sociologiska definitionen av 

profession innefattar en teoretisk kunskapsbas, lång utbildning, autonomi i sitt yrke, kontroll 
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av vilka som släpps in och ut ur kåren, kontroll över kunskapsutveckling och etiska regler.
25

 

Med den ovannämnda definitionen är det tveksamt om läraryrket faller under de 

professionella ramarna.  

Mats Ekholm menar att lärares ämneskunskaper är väldigt allmänna jämfört med många andra 

yrkesgrupper inom samma område och att det är ett av problemen när det kommer till att 

försvara sin professionalism utåt. Enligt Ekholm bär lärare även på en dold kunskap som 

innefattar att veta hur man lär ut dessa ämneskunskaper på rätt sätt till barn och ungdomar, 

förstå deras inlärningsprocess samt se hur material fungerar i varje unik elevgrupp.
26

  Förstår 

man Ekholm så ligger alltså lärarens professionalism främst i de didaktiska kunskaperna 

snarare än i spetskunskap inom varje ämnesområde. Med dold kunskap bör det förstås som en 

kunskap som för lärarkåren är väldigt synlig, men som för större delen av samhället inte ses 

på som professionell utan snarare omhändertagande, om den ens syns alls. Ekholm talar 

vidare om lärares professionalism som avsmalnad på grund av att ansvaret för 

yrkesutvecklingen delegerats till arbetsgivare mer och mer under 1900-talet snarare än hos 

lärarna själva där det kanske bör infinna sig om en högre professionalism är målet.
27

  Detta 

måste förstås i kontexten av förändrade riktlinjer som skolan och lärare präglats av under 

1900-talet. Att tala om något homogent som ligger enbart i lärares händer blir svårt i den 

meningen.  

 

Man kan även se till det moderna lärarskapet som en faktor, där läraren i sitt yrke är tvungen 

att uppdatera både sin didaktiska kunskap och ta in de nya lärdomarna som kommer inom 

dennes ämnesområde. Samhället förändras ständigt vilket gör att läraren är tvungen att ha en 

hög grad av anpassningsbarhet i sig samtidigt som han eller hon är öppen till nya 

förhållningssätt inom olika områden.
28

 Alla dessa krav som ställs på läraren är således 

anknytningsbara till dennes professionalitet och yrkesstolthet. 

 

4.1.2 Professionalisering och professionalism 

 

Tomas Englund särskiljer på begreppen professionalisering och professionalism, samtidigt 
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som man understryker att de inte helt kan lösgöras från varandra.
29

 Professionalisering är en 

yrkesgrupps sociala strävanden av position och status i ett samhälle och måttet av detta vilket 

utmynnar i yrkets samhälleliga styrka. Det senare koncentreras istället på yrkesgruppen 

interna kvalitéer. Englund vill följaktligen förklara professionalisering som ett socialt 

fenomen medan professionalismen hos lärarna snarare är en del av det pedagogiska projektet, 

som han kallar det.
30

 Det pedagogiska projektet presenterar t.ex. önskvärda egenskaper i 

yrkets praktiska utövning, d.v.s. metodik och didaktik. 

 

4.1.3 Bergs definition av professionalism 

 

Gunnar Berg använder sig av ett antal begrepp för att förklara och kategorisera 

lärarprofessionen. Bland annat använder han sig av autonomi, som menar att det finns 

möjlighet till självständiga handlingar i arbetet. Kåranda är ett annat begrepp som han menar 

är de yrkesnormer som sammankopplar arbetet och han talare även om en kunskapsbas vilket 

åsyftar den kunskap lärare besitter som är en grund för att utöva yrket och som andra 

yrkesutövare saknar.  Han har även gjort en indelning av två olika sorters professionalism; 

begränsad och utvidgad. Den förstnämnda menar han utmärks av traditionen och dess makt 

över hur arbetet utförs medan den utvidgade som till stor del är läroplansbaserad.  I den 

begränsade professionalismen menar Berg att friheten finns inom klassrummets väggar och att 

den kåranda som definierar den begränsade professionalismen kan beskrivas som konservativ, 

eller rigid. Den utvidgade professionalismen innehar istället ett bredare perspektiv med fler 

inblandade. Hela skolan har ett kollektivt ansvar för vad som händer och till skillnad från den 

begränsade som beskrivs som rigid kan denna typ av professionalism beskrivas som flexibel 

och beroende av samarbete. 
31

 Den autonomiska delen av den begränsade professionalismen 

är således delegerad till läraren som individ medan den i den utvidgade ligger hos ett mer 

kollektivt ansvar på skolan som organisation. Kårandan kan i den begränsade typen avses som 

rigid eller konservativ, kanske till och med oföränderlig, där den i den utvidgade utmärks av 

flexibilitet, samarbete och framförhållning. Kunskapsbasen i den begränsade 

professionalismen består i princip enbart av ämneskunskap samt ämnesdidaktik. I den 

utvidgade kan man utöver de två se läroplansteori och lokalt utvecklings- och 

utvärderingsarbete som delar av kunskapen och dess framåtfart. 
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4.2 Didaktik och professionalism 
 

Didaktikbegreppet i denna uppsats anknyter till Bengtssons definition, dock fokuserar vi på 

den praktiska didaktiken i större utsträckning än den teoretiska, då det är lärarnas profession 

och sätt att bemöta situationer som är fokus för oss. 

 

Jan Bengtsson delar upp didaktikbegreppet i tre stycken områden: normativ didaktik, 

deskriptiv didaktik och metadidaktik. Detta för att kunna ge en heltäckande beskrivning av 

begreppet. Den normativa didaktiken uppställer och kritiskt prövar normativa system för 

undervisning. Den har vidare uppgifter som att diskutera mål, kunskapsurval, och metoder för 

undervisningen. Den deskriptiva didaktikens uppgift är att göra empiriska undersökningar på 

den förekommande undervisningen. Även om detta kan innebära att normer och värderingar i 

utbildning kan knytas an till empiriska studier betyder inte detta att de bör ingå i den 

normativa didaktikens arena. Metadidaktiken behandlar de problem som kan uppstå inom den 

filosofiska didaktiken, vilket innebär att den diskuterar grunderna för de två ovannämnda 

didaktikområdena.
32

 

Bengtsson menar att teoretisk didaktik kan påverka den praktiska didaktiken, att lärare kan 

omsätta insikter om undervisning och lärande i praktisk handling. En av de förutsättningarna 

som en lärare vill ha är kunskap som de vågar använda. Om vetenskaplig kunskap ska kunna 

omsättas i undervisningspraktik krävs det att läraren känner igen och förstår det vetenskapliga 

resultatet. 
33

 

 

Anneli Frelin skriver om didaktik som vetenskapen om faktorer som kan påverka 

undervisningen. En situation där läraren är tvungen att ta ett beslut kan påverka 

undervisningen direkt och framöver beroende på vilket beslut han eller hon tar. Hon menar att 

de didaktiska val läraren tar är en del av lärarens yrkesroll, därmed också en del av lärarens 

professionalism.
34

 

 

 

4.3 Sammanfattning av teorikapitlet 
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Man kan konstatera att det enligt vissa är främst de didaktiska kunskaperna som är att sträva 

efter när det gäller lärarens professionalism. Lärarens professionalism är i hög grad relevant 

när man undersöker hur lärare arbetar mot främlingsfientlighet i skolan, speciellt med tanke 

på de nya förändringarna och tilläggen som kommit de senaste åren för att öka lärares 

legitimitet. 

 

Sammanfattningsvis så är lärarens professionalism ett knepigt begrepp att förstå. Det handlar 

som Englund menar inte om retoriska professioner utan snarare didaktiska kunskaper och 

utvecklingen av dessa som kan tolkas som en professionalitetsfråga.
35

 En lärare bör alltså 

sträva efter didaktisk kunskap, pedagogisk trygghet och en ämneskunskap som är tillräcklig 

för att inte känna sig osäker vid alla möjliga sorters diskussioner som kan uppstå. En 

motsägelse i detta är att en professionell yrkesutövare ofta anses styra mycket över sitt arbete 

och upplägg själv. Lärare har, även efter decentraliseringen och de utökade 

professionalitetskrav som följde av denna, fortfarande läroplaner eller en ämneskanon att 

följa. Om en lärare kan förväntas vara professionell även om den har så mycket att luta sig 

tillbaka på är det enligt oss viktigt att dessa kurs- och läroplaner innehåller adekvat 

information för att läraren ska kunna få hjälp att hantera situationer som kan anses svåra eller 

jobbiga. Definitionen av professionalism tar vi i denna uppsats från Gunnar Berg som ger en 

bred och komplex bild av begreppet. Den tudelade definitionen kommer att användas i 

analysen för en av frågeställningarna. 

 

5. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vilken metod vi har valt, vilka personer vi har intervjuat 

och det tillvägagångssätt som använts i den intervjumatris som intervjuerna grundar sig på. 

Även urval samt reliabilitet och validitet kommer att diskuteras. 

 

5.1 Metodval 

 

Den metod vi har valt att använda är en kvalitativ intervjustudie för att kunna svara på våra 
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frågeställningar. Intervjustudien gör att vi får ett brett material där vi har valt de frågor som 

intresserar oss och som kan ge oss djup i svaren, alltså kunskaper om intervjupersonernas 

egna erfarenheter och reflektioner som skulle vara svåra att komma över vid en 

enkätundersökning. För att kunna besvara våra frågeställningar behöver vi dessa nyanserade 

svar från våra intervjupersoner. Intervjuerna kommer att utgå ifrån individens perspektiv. 

Esaiasson m.fl. menar i Metodpraktikan att under en samtalsintervju är individperspektivet en 

funktionell metod att arbeta med.
36

 Esaiasson m.fl. menar även att samtalsintervjun är 

användbar när man som forskare söker att förstå världen som intervjupersonerna upplever 

den.
37

 Det finns två sorters undersökningar som man kan göra vid en samtalsintervju, den ena 

är av informantkaraktär och det andra utav respondentkaraktär. I den förstnämnda är det 

skolornas arbetssätt som står i fokus, vilket innebär att lärarnas invidperspektiv inte är det 

centrala utan hur skolan arbetar med dessa frågor utifrån det bredare perspektivet. I denna 

sorts intervjustudie används ofta inte bara lärare utan även rektorer och annan personal som 

kan ge en bredare bild när det gäller både det som händer i klassrummen och det 

administrativa arbetet. Ofta vill man inom detta perspektiv använda annan dokumentation 

som till exempel riktlinjer, kursplaner och styrdokument.
38

    

 

Undersökningen av respondentkaraktär har istället som mål att undersöka respondentens egna 

tankar och erfarenheter.
39

 I och med att vår undersökning kräver att vi får ut lärarnas egna 

tankar och bilder av fenomen har vi valt att använda oss av en kvalitativ samtalsintervju av 

respondentkaraktär. Vi anser att den passar oss bäst när det kommer till att kartlägga lärarnas 

arbete kring främlingsfientlighet. Vid användandet av en kvalitativ metod kan vi få det stoff vi 

behöver för att vidare kunna analysera, problematisera och förstå den komplexa formen 

främlingsfientlighet kan få i klassrumssituationer. Vi valde att inte använda en kvantitativ 

studie då karaktären av frågorna i en sådan lätt kan bli allt för lika vilket riskerar att man leder 

respondenten till svar och negligerar vissa aspekter ett svar kan ge om man tillåter det att bli 

bredare. En kvalitativ metod ger oss möjligheten att lägga till följdfrågor beroende på hur 

utfallet ser ut i varje unik intervju. Den ger oss även kapacitet att på djupet få en uppfattning 

om hur olika lärare tänker och reflekterar i frågan. 
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5.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi började med att läsa och diskutera kurslitteraturen som behandlar både vår metod och vårt 

ämnesområde för att vi att vara pålästa inför intervjuerna. Därefter utformade vi tillsammans 

intervjufrågorna med hjälp av de frågeställningar vi arbetat fram. Utfallet blev cirka 15 frågor, 

vissa med större möjlighet att diskutera medan andra var kortare, dock ändå nödvändiga. Vi 

ansåg att det skulle ge oss tid och möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna nyansera svaren 

ännu mer. Frågorna är indelade i tre områden där det första berör läraren och dennes klasser, 

den andra ett slags huvudområde där vi ställer frågor som är mest relevanta för våra 

frågeställningar. Det tredje området berör även det frågeställningarna, men är mer praktiska 

än de tidigare och fokuserar på själva hanterandet av situationer. Vi har försökt få frågorna att 

vara så lite ledande som möjligt då vi är intresserade av respondentens utsagor och att dessa 

ska vara så målande och personliga som möjligt. 

 

Intervjuerna utfördes individuellt, då vi i vårt examensarbete valt att koncentrera oss på två 

olika delar för att det hjälper studien då vi kan täcka två olika ämnesområden; således 

intervjuar en av oss historielärare medan den andre intervjuar samhällskunskapslärare. För att 

säkerställa verifieringsmöjligheten av vårt arbete valde vi att spela in intervjuerna. Detta för 

att få ett så korrekt och detaljerat material som möjligt. Vi kände att det skulle bli för svårt för 

oss som nybörjare att enbart luta oss mot anteckningar. Vi frågade varje respondent innan 

intervjun om det var ok att vi spelade in intervjun. Vi utförde intervjuerna på respektive 

lärares skola i ett rum denne valde. Esaiasson m.fl. menar att det är viktigt att respondenten 

känner sig bekväm och att platsen är lugn och trygg.
40

  

 

Som inspelningsmaterial använde vi iPhone vilket är ett enkelt och braverktyg att använda vid 

inspelningssituationer, alla intervjuer utfördes i grupprum eller tomma lärarrum vilket 

skapade en lättare tillvaro att intervjua i, rent akustikmässigt.    

 

5.3 Urval 

 

När det gäller valet av skolor vi intervjuat lärare på, är urvalet till stor del baserat på våra 

tidigare VFU-skolor, då det var lättare för oss att få personer att ställa upp på intervjuer . Vi 
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har även använt oss av skolor som i den stad vi har intervjuat är ansedda elitskolor. Det gjorde 

vi för att kunna få en intressantare intervjusituation med fler ingångsvinklar och 

tolkningsmöjligheter. Urvalet är således för oss både kända och okända lärare, kvinnor och 

män i olika åldrar samt med olika lång erfarenhet av läraryrket. Bland de intervjuade finns 

lärare som har jobbat inom grundskola, men majoriteten är verksamma på gymnasiet. 

Skolorna är belägna i en större svensk kommun och är både friskolor och kommunala skolor, 

allt för att kunna generalisera så mycket som möjligt. Invandrarantalet på skolorna var 

varierat vilket ger intervjusvaren ytterligare en dimension och möjlighet utifrån de 

frågeställningar vi har och de lärare vi har intervjuat.   

 

Esaiasson m.fl. skriver om valet av intervjupersoner att när man väljer personer så är 

centralitet den vanligaste förekommande urvalsprincipen. Med det menas att i dessa 

undersökningar vill man nå de personer som är de centralt placerade källorna. I vårt fall blir 

de lärare som vi kommer intervjua det centrala materialet.
41

  

 

5.4 Etiska aspekter 

 

I detta arbete förhåller vi oss till de etiska krav som ställs och då menar vi framförallt de fyra 

stora; Informationskravet, där vi har talat om för informanterna vad studiens syfte är och 

varför vi skriver uppsatsen. Vi har även förklarat att intervjun är frivillig och om lärarna vill 

så kan vi avbryta intervjun när som helst. Det tillvägagångssätt och resultat som vi kommer 

att använda i vår uppsats presenterade vi för våra respondenter.
42

 Nyttjandekravet handlar om 

att den information som samlats in endast får användas för forskningsändamål. Vi har 

informerat våra respondenter att materialet inte kommer användas eller lånas ut till 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.
43

 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att ta hänsyn till de medverkandes anonymitet. Vi har varit 

tydliga med våra respondenter att alla uppgifter om enskilda, identifierbara personer kommer 

vara svårt för utomstående att komma åt. De uppgifterna är sparade där det behövs lösenord 

som endast vi som skrivit uppsatsen vet om. Det sista kravet som vi har använt oss av är 
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samtyckeskravet. Intervjupersonerna garanteras att vi inte kommer gå ut med ålder eller 

vilken skola det gäller. Alla namnen som används i uppsatsen är fiktiva. 

 

 

5.5 Bearbetning och analys  

 

Under transkriberingar av fyra intervjuer har båda varit med och hjälpt till att få ner texten på 

pappret. En har suttit vid datorn och den andra suttit med telefonen och skött kontrollen över 

uppspelningen. Det gjorde att vi kunde höra bättre eftersom det var fyra öron som lyssnade på 

samma intervju, istället för två. Men p.g.a. tidsbrist så delade vi upp de sista fem intervjuerna 

så att var och en transkriberade sina intervjuer. Transkriberingen gick lite långsammare men i 

långa loppet så hann vi med fler intervjuer på kortare tid eftersom vi delade upp dem mellan 

varandra.  

 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant, vilket gjorde att vi hade ett material vi enklare kunde vända 

oss till när vi skulle citera lärarna. Det hjälpte oss att ha intervjuerna på papper, även om det 

var en tidskrävande process. Det hade troligtvis varit omständigt att lyssna igenom varje 

intervju när vi sökte citat. 

 

I analysdelen har vi använt oss av samma metod som Esaiasson förespråkar när det gäller 

samtalsintervjuer och analysmaterial. Det gäller att lägga ihop pusslet som man har framför 

sig och få fram ett resultat som har en röd tråd i sig och att man värderar sina källor, alltså 

respondenter, rätt, och att man använder det som är väsentligt.
44

  

 

       

5.6 Validitets-och reliabilitetskriterier 

 

Reliabiliteten kan enligt Staffan Stukát förklaras som kvaliteten på våra mätinstrument.
45

 I 

denna uppsats behandlar alltså reliabilitetskriterierna vår intervjumetod. Flera saker kan spela 

in på reliabiliteten. Exempelvis är feltolkning av både svar och frågor, externa störande 

moment och dagsformen för både oss och våra respondenter under våra intervjuer risker vi 
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var tvungna att ha i åtanke. Vi tacklade detta problem så gott vi kunde genom att göra en 

pilotintervju, visa våra frågor för vår handledare innan vi påbörjade intervjuerna samt genom 

det att vi utförde fyra respektive fem intervjuer var och kontrollerade att svaren vi fick stämde 

in på frågorna vi ställde från två olika håll. Vi är även medvetna om vår förförståelse för 

ämnet och våra fördomar kring hur en främlingsfientlig person beter sig och är. Detta försökte 

vi hålla så långt borta som möjligt från våra intervjuer genom att undvika värderande och 

tendentiösa frågor. Vi frågade till exempel inte om Sverigedemokraterna explicit utan lät 

lärarna berätta om den erfarenhet de hade, om de hade någon. Det går troligtvis aldrig att 

undvika sin förförståelse helt, men det är viktigt att man är medveten om den och försöker 

hålla sig så neutral som möjligt vid utformandet av frågor samt vid själva intervjusituationen. 

 

Validiteten beskriver Stukát som ett mycket mer mångtydigt begrepp, men skulle kunna 

förklaras som bedömningen av hur bra ett mätinstrument mäter det man vill mäta.
46

 Man kan 

alltså tolka reliabiliteten som en förutsättning för validiteten, men validiteten innefattar mer. 

Validiteten i vårt arbete berör främst de intervjupersoner vi valt ut. Är de rätt källor att gå till 

för att besvara våra frågeställningar? Kanske ger de oss inte helt sanningsenliga svar, utan ger 

de svar de tror att vi vill höra eller möjligen försöker de dölja ett potentiellt problem skolan 

har. Vi försökte utforma frågorna i intervjuguiden för det syfte vi ämnar besvara i uppsatsen 

och vi anser att lärarna vi valt ut är de mest relevanta subjekten att utfråga för att besvara just 

vår frågeställning. 

 

Vi uppskattar reliabiliteten i vår studie som relativt hög. Detta på grund av att vi ställde 

samma frågor till varje lärare samtidigt som vi tillät dem att svara fritt. Vi fick både god 

kunskap om lärarens bakgrund och vilka metoder de använder. Validiteten är för oss svårare 

att uppskatta, då studien inte är särskilt täckande utan enbart innehåller nio respondenter. 

Detta berör förvisso inte denna studies syfte negativt, dock kan man från vårt resultat inte 

generalisera i större utsträckning. 

 

5.7 Begreppsdefinition  

 

Rasism och främlingsfientlighet är två begrepp som i folkmun kan innebära i princip samma 

sak. I de teorier som finns inom området behöver det inte vara fallet och därför förklarar vi 
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här i detta kapitel vad vi menar med användningen av dessa två begrepp. Detta för att visa hur 

vi hanterar dessa två begrepp samt didaktikbegreppet i relation till professionalismen för att 

förklara hur de två kan hänga samman.  

 

5.7.1 Rasism  

 

Enligt SOUs rapport från 1989 kan rasismen beskrivas som ”en föreställning om det egna 

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

folkgrupper som gör det motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda vidare innebär det 

att en folkgrupp som betraktar sig som en mervärdig ” ras” anser sig rätt att förtrycka, utnyttja 

eller kontrollera de andra eller tvinga dem att leva åtskilda från andra folkgrupper. ”
47

  Om 

man istället ser till Nationalencyclopedins (NE:s) definition så är begreppet rasism betydligt 

mer mångfacetterat. I Sydafrika betyder rasism något helt annat där rasåtskillnadspolitiken, 

apartheid, fungerade som ett politiskt verktyg för att kunna förtrycka den  svarta befolkningen 

och färgade ordet till en betydelse som håller än idag. 
48

 Vi ser här att rasism är ett mångtydigt 

begrepp som skiljer sig beroende på tid och plats.  

5.7.2 Främlingsfientlighet  

 

Främlingsfientlighet definieras av Emma Arneback i hennes studie som: ”Fientlighet som 

riktas gentemot den/det som upplevs som främmande utifrån kulturella och/eller rasbiologiska 

uppdelningar”. Hon menar att begreppet rasism i en svensk kontext har en allt för snäv 

definition som baseras på rasbiologi, vilket gör det svårt att applicera på sociala grunder.
49

 Vi 

håller delvis med om detta, och väljer att främst använda oss av begreppet 

främlingsfientlighet i vårt arbete och våra intervjuer, där vi avser att i analysform nyttja 

Arnebacks definition av begreppet. I och med att vi i detta arbete inte försöker förklara 

orsaker till främlingsfientlighet utan snarare lärares reaktion och respons på främlingsfientliga 

uttrycksformer känner vi att ordet rasism skulle bli allt för brett att försöka utgå ifrån. 
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5.7.3 Kränkning 

 

Enligt Osbeck m.fl. är kränkning eller kränkande behandling ett mångtydigt begrepp som ofta 

ses som en mer ändamålsenlig term för att beskriva mobbning då det inte anspelar på 

specifika definitioner som mobbningsbegreppet ofta gör. En kränkning är vidare i behov av en 

förklaring på vad det är som kränks, t.ex. sexualitet, kön, etnicitet, etc.
50

 Enligt NE:s 

definition av begreppet kräver en kränkning, om den är bevisad: ”krav på upprättelse i form 

av ekonomisk kompensation, vidtagande av preventiva åtgärder, bestraffning av 

skyldiga…”.
51

 

En kränkning och dess konsekvenser kan alltså variera, men i denna uppsats använder vi 

begreppet för att beskriva en situation där någon förnedrar eller negativt särbehandlar någon 

på grund av dennes etnicitet. 

 

5.7 Reflektion över metoden 

 

Vi hade redan innan vi påbörjade våra sökningar av lärare att intervjua misstänkt att det kunde 

bli svårt att få tillräckligt många lärare att gå med på att bli intervjuade. Denna misstanke 

grundade sig på att lärare ofta har en tidsbrist, speciellt i slutet av en termin, men även på att 

vissa kanske såg på en intervju som ett förhör. Den förstnämnda farhågan var den som för oss 

visade sig förverkligas. En del lärare vi frågade sa att de helt enkelt inte hade tid vilket gjorde 

att vi fick fråga fler lärare än vad vi från början trodde. Det skapade för oss en viss stress, då 

processen att gå runt på skolor och fråga lärare på lärare blev mycket mer tidskrävande än vad 

vi förväntat oss. 

 

Att vi valde att spela in intervjuerna visade sig vara fördelaktigt för oss som nybörjare då vi 

utan det troligtvis hade missat en del detaljer i svaren vi fick. När vi utförde och spelade in vår 

pilotintervju fick vi även möjligheten att lyssna noggrant och förbättra vår intervjuteknik. 

Esaiasson m.fl. beskriver att en bra samtalsintervju har korta frågor och långa svar och inte 
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tvärtom.
52

  Vi fick chansen att testa och verifiera att vår intervjuguide uppföljde dessa kriterier 

via pilotintervjun. 

 

När det gäller intervjuareffekter menar Esaiasson m.fl. att de kan uppstå, men att man inte ska 

överdriva risken med dem.
53

  Det är svårt för oss att säga något säkert om detta, men i och 

med vår unga ålder kan det finnas en risk att svaren vi fick var mer avslappnade och mindre 

tillrättalagda eller raka, än om vi vore 20 år äldre och hade professurer. Vi kände själva att 

våra respondenter pratade väldigt fritt med oss, med ett mindre strikt språk än vad vi kan 

tänka oss att de kan ha med andra. Huruvida detta är negativt, positivt eller över huvud taget 

möjligt att värdera är det väldigt svårt för oss att yttra oss om. Vi är i vilket fall nöjda med 

resultatet av intervjuerna. 

 

6. Resultat 

 

Den första delen av resultatkapitlet är bakgrundsinformation och lite av vad lärarna hade för 

tankar kring styrdokumenten. Efter denna del presenteras historie- och 

samhällskunskapslärare under sex rubriker som följer. Den första delen fokuserar på de 

definitioner där vi presenterar vad lärarna har för egna uppfattningar av begreppet 

främlingsfientlighet. Situationer lyfts fram i den andra delen, där redovisar vi händelser som 

lärarna har varit med om i klassrummet där främlingsfientliga uttryck har förekommit. Den 

tredje delen handlar om bemötande, där beskriver vi vilka didaktiska metoder som lärarna 

använde för att lösa de situationer som uppstod. Skolornas beredskap diskuteras i den fjärde 

delen av resultatet, där visar vi vilken metod skolan arbetar med för att motarbeta kränkande 

behandling i form av begreppet främlingsfientlighet. Den femte delen i resultatet fokuserar på 

förebyggande och handlar om hur lärarna inom sina arbetsområden arbetar för att förebygga 

kränkande behandling. Den sista delen är hantering, där vi redovisar hur lärarna hanterar 

eleverna individuellt när det har uppstå en situation som är främlingsfientlig eller kränkande.  

6.1 Lärarnas och skolornas bakgrund 
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Vi besökte sammanlagt fyra gymnasieskolor som ligger i en stor stad i Sverige. Av dessa 

skolor vill vi mena att två av dem har en större spridning vad gäller etnicitet, medan två av 

dem kan anses som mer homogena på den punkten. Två av skolorna har enbart teoretiska 

linjer medan de två andra även erbjuder yrkesförberedande studier. Man skulle således kunna 

påstå att de två skolorna som har enbart teoretiska linjer präglas av en högre socioekonomisk 

klass. Det är dock inget vi känner att vi kan konstatera eller något som vi uppmärksammade 

vid intervjuerna av lärare. 

Fyra av nio lärare anser sig undervisa främst i klasser som har en tydlig mångkulturell prägel, 

fast några av de andra menar att det beror lite på vilken linje och klass man talar om. Ingen av 

samhällskunskapslärarna ansåg att det fanns någon skillnad vad gällde mängden eller 

karaktären av främlingsfientliga uttalanden när det kommer till årskurs på skolan medan 

historielärarna hade mer åsikter om det. Två av dem, från olika skolor, ansåg att årskursen kan 

spela roll. Den ena menade att man i ettan var mer benägen att använda ord som kan uppfattas 

som stötande eftersom man inte lärt sig hur man förväntas bete sig på skolan i fråga medan 

den andre läraren ansåg att man var mer frispråkig och trygg i trean och kanske mer 

tillbakadragen och försiktig i ettan. 

 

Anders har jobbat 28 år som lärare och har erfarenhet från högstadiet men mestadels från 

gymnasiet. Han undervisar i samhällskunskap, historia och religion. På samma skola jobbar 

Åsa, hon har jobbat som lärare i 10 år. Hennes ämnen är samhällskunskap, historia och några 

andra kurser som handlar om internationella relationer. Nästa lärare är Johanna som har 

jobbat i två år som lärare. Hon undervisar i samhällskunskap, historia och företagsekonomi. 

Både Åsa och Johanna har bara jobbat på gymnasiet under sina karriärer i skolan. Elin har 

jobbat i 34 år inom läraryrket, hon har både haft sin tjänst på grundskolan, högstadiet och 

gymnasiet. Hennes ämnen är svenska, religion, samhällskunskap och  speciallärare inom barn 

och fritid. Laleh har jobbat i tre som lärare och har hela tiden jobbat på gymnasiet. Hennes 

ämnen är nationalekonomi, samhällskunskap och engelska. Sara har jobbat som lärare i 23 år 

och har jobbat på både grundskola och gymnasiet. Hon undervisar i historia, samhällskunskap 

och geografi. Rodan har varit yrkesverksam som lärare i två år och har arbetat en termin på 

högstadiet och resten på gymnasiet. Han är lärare i historia och religion men undervisar även i 

pedagogik. Petri har arbetat som lärare i 17 år och berättade att han jobbat mestadels på 

gymnasiet men att han har haft några högstadieklasser parallellt samt att han arbetat på 

Komvux. Han är lärare i historia, religion och geografi. Han har även en kurs som heter etik 

och människans livsvillkor. Mats har varit i läraryrket i sju år. Fem av dem var på skolan han 
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är på nu och de två tidigare var på andra stadier som obehörig. Han har således inte bara varit 

på gymnasiet utan även mellan- och högstadiet. Hans ämnen är historia och idrott men har 

även en kurs i hälsopedagogik. 

 

6.2 Samhällskunskapslärare 

 

Lärarnas definition av främlingsfientlighet 

 

Vi ville att lärarna skulle definiera främlingsfientlighet i intervjuerna för att förstå hur de som 

lärare och personer ser på begreppet. I två av intervjuerna fick vi en liknande definition. Det 

var i intervjuerna med Anders och Åsa som de definierade på samma sätt. Anders uttrycker 

följande: 

 

”Man är främmande mot dom man inte känner till, eller så är man rädd. Det kan vara sunt 

att vara rädd, men att vara rädd är inte synonymt med att vara fientlig. Det är svår t… 

Främlingsfientlighet innehåller aggression, det är skadligt och osunt.” 

 

I intervjun med Anders uttrycker han att man måste skilja på främlingsfientlighet och rasism, 

för rasism är mer rasrelaterat och ett bredare begrepp. Men läraren vill även understryka i 

begreppsdefinitionen att rädsla inte behöver vara något negativt. Att vara rädd för det 

främmande är inte synonymt med att vara fientlig. Men det är när du blir fientlig som du få 

problem, för fientlighet innehåller aggressivitet och är skadligt och osunt i samhället. När du 

är rädd för det främmande så gäller det att inte tvinga personer till något de inte vill, ta 

exempel med en maträtt, blir du tvingad att äta något som du inte vill så kan de uppstå en 

fientlighet mot den maträtten eller personen som tvingar dig. För även om du är rädd så kan 

det finnas en nyfikenhet där som gör att du vill utforska, men man ska inte bli påtvingad. 

 

Andra definitioner som nämndes av två andra lärare, Johanna och Elin, var att 

främlingsfientlighet innebar att man gjorde en indelning i huvudet av olika raser, att några är 

bättre än andra pga religion och hudfärg. Även att det handlar om ett vi och dom känsla. Vi 

som är här är bättre människor än dom som är där. Att olika människor konstruerar olika 

föreställningar och värden mellan en vi och dom känsla. 
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Främlingsfientliga situationer 

 

Av samhällskunskapslärarna så hade alla stött på en främlingsfientlig situation i klassrummet 

av något slag. Den varierade pga. av olika erfarenheter och år inom yrket, så en del av lärarna 

hade flera olika situationer. Men de vanligaste situationerna som uppkom var att någon elev 

uttryckte sig främlingsfientligt i form av att man sa att invandrarna kommer och tar våra jobb 

eller tar ens tjejer. Det förekom även när läraren hade undervisning om olika samhällsfrågor 

eller religion och då uppstod det en okunskap i klassrummet som gjorde att det uppstod 

främlingsfientliga kommentarer. Anders tog upp exempel som: 

 

”Eleverna kunde uttrycka: Khalim är okej i klassen för han känner vi, det är dom andra som 

kommer till vårt land och skapar brottslighet och förstör samhället ... Det man känner till, det 

känner man sig trygg med. Det är det abstrakta fenomenet som är hotfullt.” 

 

Men en av de fem lärare Åsa, som vi intervjuade diskuterade ett annat problem som har börjat 

öka under senare tid i skolan. Det finns stora problem mellan invandrargrupper som har 

främlingsfientliga åsikter om varandra. Vilken nationalitet eller etnicitet som elever har, gör 

att det finns en rang och status bland ursprunget. Det är inte många som diskuterar det här 

problemet eftersom lärare bara ser främlingsfientlighet mellan “invandrare” och “svenskar”, 

men det finns problem som måste diskuteras inom de etniska grupperna och framförallt 

mellan grupperingarna.   

 

Det framkom i intervjuerna att flera lärare hade fått in arbeten som var främlingsfientliga. Ett 

exempel var när en elev lurade läraren att han eller hon skulle skriva om invandring och 

arbetspolitik. Men det slutade med att eleven skrev ett arbete om vad invandrare kostade för 

samhället. I texten fanns fördomar och källor som inte var trovärdiga och som hade använts 

på fel sätt. När de här främlingsfientliga situationerna uppstod i klassrummet så har 3 av 5 

lärare uttryckt att det kom från en yrkesförberedande klass, även från andra klasser men de 

flesta situationerna var från någon form av praktisk utbildning.  

 

Lärarnas bemötande 

 

En av lärarna Johanna, uttryckte att det gäller att bemöta främlingsfientligheten sakligt och 

läsa på så du kan besvara påståenden på en gång. Det svåra är då att veta vad som kommer 
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upp men Johanna sa att det viktiga inför ämnen som kan skapa diskussioner är att läsa på 

extra om information som kan ge svar på främlingsfientliga påstående. Hon ansåg att lära ut 

korrekt fakta var viktigt för att som pedagog kunna ge en trovärdig bild.  

 

”Det gäller att bemöta eleverna sakligt och läsa på. Det gäller även att vara påläst i detta 

sammanhang. Även om det inte uppstår främlingsfientlighet så gäller det att prata och 

diskutera detta.” 

 

Elin som är lärare på samma skola använde en annan metod. Hon sa att om det var för grovt 

så var hon som pedagog tvungen att bemöta det på plats, vad som helst fick inte uttryckas 

i klassrumme. Hon såg även till att avsluta diskussionen där och då och inte ta upp det förrän 

lektionen var slut. Sen skulle hon prata med den eller de eleverna som uttryckt sig 

främlingsfientligt. Hon uttryckte sig följaktligen: 

 

”Att man först lägger locket på sedan öppnar man det senare.”  

 

Här fanns en stor skillnad mot en annan lärare på skolan, Laleh. Hon menar: 

 

”Om någon använder t.ex. ordet blatte på ett fientligt sätt i klassrummet stoppar jag lektionen 

och skriver upp ordet på tavlan för att sedan kunna diskutera det ur de tre utgångspunkter jag 

ofta använder: en politisk, en social och en ekonomisk. Jag tvingar klassen att definiera 

begreppet och diskuterar i det i helklass.”  

 

En annan samhällskunskapslärare, Anders, som arbetade på en mer mångkulturell skola gav 

en annan syn på hur bemötandet av främlingsfientligheten skulle se ut. Det berodde på 

situation till situation för honom och att det gäller att inte moralisera. Mer att vara förstående 

för åsikterna som finns i klassrummet. Anders berättade i sin intervju att om du hade en god 

relation till dina elever så kunde du känna av stämningen och på olika sätt i undervisningen ge 

exempel som kunde ge svar på tal på de främlingsfientliga åsikterna så kanske tidigare hade 

uttrycks. Ett exempel var en klass där hälften var främlingsfientliga och relationen till klassen 

var god för läraren. Till slut uppstod en situation där eleverna kände sig kränkta p.g.a. av att 

andra elever såg ner på dem för att de läste en viss utbildning, då kunde läraren använda detta 

exempel för att visa på hur de uttrycker sig mot invandrare. De elever som var längst till 

höger var svårt att övertala men de som låg och snuddade på högerextrema åsikter men som 
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ändå inte var övertygade, de fick läraren med sig och ökade en förståelse hos dessa elever. 

Anders uttryckte i intervjun att eleverna måste få lufta sig och prata.  

 

”Om du moraliserar och föreläser så kan ett starkare hat skapas, det gäller att bemöta och 

lyssna för det är först då som du får kontakten och att eleverna litar på dig som lärare.  

Annars känner de sig otrygga och vill inte prata eller så växer en starkare 

främlingsfientlighet eftersom ingen vill lyssna på dem, även om åsikterna inte är bra.”  

 

Anders menar att om du hittar den mänskliga kopplingen kan du nå de främlingsfientliga 

åsikterna, det gäller att vara påläst och snappa upp tillfällen i undervisningen där en 

diskussion kan vara framgångsrik rent åsiktsmässigt.  

 

En av de fem som vi intervjuade uttryckte även att acceptansen för vad som gäller runt 

begreppet främlingsfientlighet kan vara högre om du tillexempel diskuterar invandring eller 

historiska händelser som har en koppling till främlingsfientlighet. Så länge ingen kränks i 

klassen så är ribban högre eftersom man diskuterar djupare och bredare än om det är ett ämne 

där dessa frågor egentligen inte berörs, men ändå tas upp i klassrummet av elever. Men det 

gäller att vara beredd på synpunkter som lärare för eleverna försöker testa en och se vart 

gränsen går, så vara beredd och sen få dem att tänka lite mer nyanserat.   

 

Skolornas beredskap för arbete mot främlingsfientlighet 

 

På en av de två skolorna som vi intervjuade på så fanns det en speciell plan för hur skolan 

skulle hantera främlingsfientlighet. I den står det att eleverna har varit delaktiga i 

framtagandet av planen, även klassråd, utbildningsråd och skolråd har varit med på processen. 

För att främja insatser så har skolan skapat temadagar mot rasism och främlingsfientlighet, 

målet med dessa temadagar är att medvetandegöra eleverna om den förintelse som pågick 

under andra världskriget och låta eleverna reflektera över samhället idag. Ett andra steg är 

kartläggning, att skolans värdegrundsgrupp ska arbeta för att kartlägga elevers vardag och se 

om någon kränkande behandling finns. Tredje delen är att förebygga åtgärder för att öka 

tryggheten bland eleverna. Sista delen handlar om rutiner för akuta situationer. Det handlar då 

om hur rapporteringen ska se ut om det sker någon kränkande behandling som skadar 

eleverna, då finns det en plan steg för steg hur skolan ska gå tillväga.  
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På den andra skolan fanns inte en lika utarbetad plan för skolan och främlingsfientlighet. Där 

jobbar lärarna i värdegrundsbegreppet i arbetsdokumenten. Men det har aldrig varit ett sådant 

stort problem, det skulle vara väldigt svårt att vara nynazist eller uttrycka sig fientligt 

eftersom det finns så många olika nationaliteter på den skolan. Om det skulle ske någon 

händelse så skulle skolans mobbningsplan gå in och strukturera upp den händelsen. I en av 

intervjuerna på denna skola så uttrycker Anders  

 

”…det blir problem om värderingsövningarna belyser att någon elev är Sverigedemokrat, det 

gäller därför att vara vaksam och läsa av situationen.” 

 

Vidare menar Anders att lärare och skola inte bör vilja frysa ut de som uttrycker 

främlingsfientliga åsikter eller bara röstar på Sverigedemokraterna, alla behöver inte vara 

främlingsfientliga för att rösta på Sverigedemokraterna, det blir för generaliserande. I dessa 

värdegrundsövningar som kan vara bra att använda när man jobbar med begrepp så får de inte 

blottlägga olika politiska åsikter. Det kan skapas en utfrysning av åsikter vilket om det gäller 

Sverigedemokraterna så blir det kontraproduktivt, att ge dem vatten på sin kvarn och att de 

blir offer. Det gäller istället att integrera alla åsikter och ge dem en chans att förklara, sen kan 

övningarna göra att man förändrar sin åsikt.      

 

Förebyggande arbete        

 

I det förebyggande syftet så svarade Anders att han jobbar med att fånga fågeln i flykt, att om 

ett intressant ämne dyker upp så gäller det att utnyttja tillfället och ta vara på diskussionen. 

När eleverna inte är beredda och det inte står att vi ska prata politik eller främlingsfientlighet, 

det är då det blir bäst utrycker Anders. Om de är beredda innan lektionen så går eleverna in i 

en politisk korrekt roll eftersom de vet vad som får sägas, men då kanske inte lärarna får de 

verkliga åsikterna. Men om läraren går bakvägen och börjar prata om ekonomi och sedan 

kommer in på förutsättningar för olika människor, det är då det blir intressant och eleverna lär 

sig något. Om det behövs i klassen så har Anders en temakurs om främlingsfientlighet. Men 

den använder han i klasser som har en tendens till olika åsikter som kan skapa problem i 

framtiden.    

 

På en annan skola i den stad vi gjorde våra intervjuer så säger Elin att hon är med och jobbar 
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fram olika temadagar på skolan, vilket gör att hon jobbar flitigt med ett förebyggande syfte. 

Temadagarna kan handla bland annat om förintelsen eller förtydliga viktiga samhällsfrågor 

som berör eleverna i vardagen. Men Elin säger även att hon jobbar med sina kollegor för att 

få en bättre stämning på skolan; därför arrangerar hon även temadagar med arbetslaget där de 

lyssnar på föreläsningar och ser på en temafilm, det kan bland annat handla om hedersmod 

eller något liknande. På samma skola jobbar Johanna, och hon jobbar i klassrummet med att ta 

upp aktuella frågor som står i tidningen eller som sänds på nyheterna. Gärna även lokala 

frågor som eleverna har sett på stan eller som de läser i den lokala tidningen. Enligt Johanna 

är det:  

 

”… viktigt att ha öppen redovisning i samhällskunskapen så att om de händer något så ska 

jag kunna ta upp det direkt i klassrummet.”  

 

Av alla de fem intervjuer som vi gjorde i samhällskunskapen så var det ingen som jobbade 

med att välja bort något ämne för att inte få upp begreppet främlingsfientlighet i klassrummet, 

tvärtom så ville alla fem lärare att allt skulle komma upp till ytan och att man skulle kunna 

diskutera de olika ämnena i klassrummet även om de var känsliga. Det var mer den här 

känslan i intervjuerna att ju mer intressant och känsligt ämne desto mer ville lärarna diskutera 

och hålla i dessa lektioner.    

 

Hantering av problem 

 

I hanteringen av elever som kränker andra elever så har lärarna svarat lite olika. Åsa som 

jobbar på en multikulturell skola använder diskussion som sitt verktyg, har det hänt i 

klassrummet så har hon diskuterat med både den kränkta och den som kränker.  

 

”Oftast så sker det i korridoren och där är lärarna mer osynliga för vad som händer. Då 

kommer informationen oftast från något annat håll, att någon kompis uttrycker det i 

förbifarten eller liknande.” 

 

Åsa menar att det då gäller att kolla vad som har hänt och reda ut det, oftast pratar man med 

den kränkta först och kollar läget. Om då den kränkta eleven vill att jag pratar med som 

kränkte gör hon det, men oftast vill inte eleverna det och då får man respektera det. Anders 

som jobbar på samma skola menar att hanteringen av eleverna handlar om att styra 
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diskussionen så den aldrig blir kränkande. Om någon elev pratar kategorisk eller dömande så 

gäller det att gå in och försvara, Anders pratar om att det gäller att försvara elever som är i 

underläge oberoende vilken diskussion det är. Det är så han tycker att man ska hantera 

kränkande elever och andra som kränker.  

 

På den andra skolan som vi intervjuade på så svarade Elin att hon följer den nya 

handlingsplan som skolan har där det är mentorer, programrektorer och rektor som tar över 

elever som kränker och beslutar vad som ska göras. Den andra läraren på skolan Johanna, hon 

jobbar med diskussion i klassrummet, hon har blivit arg flera gånger pga av att någon elev 

uttrycker sig främlingsfientligt. Det har inte funkat så bra att hantera det så, det blir en bättre 

effekt om hon tar diskussionen lugnt och sansat och istället tar den senare eller tar den efter 

lektionen med den elev som kränkte. Om hon reagerar direkt så blir känslorna för starka, det 

är bättre att få lite perspektiv på hela situationen och istället sätta sig ner och ha ett lugnt 

samtal med eleven, fråga varför hon/han sa så och vad det bottnar sig i.      

 

Syn på kursplaner 

 

När det gäller kursplanerna är samhällskunskapslärarna mer positivt inställda till hur de kan 

hjälpa i arbetet mot främlingsfientlighet än vad historielärarna är. Alla använde sig av 

kursplanen när det gällde utformningen av undervisningen och Åsa förklarade att den kanske 

inte ger mig så mycket om just främlingsfientlighet, men att den främjar ett demokratiskt 

förhållningssätt vilket kan hjälpa i arbetet mot främlingsfientlighet. 

                          

6.3 Historielärare 

 

Lärarnas definition av främlingsfientlighet 

 

Definitionen av begreppet främlingsfientlighet skilde sig relativt mycket mellan de fyra 

historielärare som intervjuades. För Mats var främlingsfientlighet: 

 

”… en produkt av rädsla, oro och oförståelse inför nya kulturer och människor som inte var 

som en själv.” 

 



33 
 

Det var inte enbart invandrare som löd under denna definition för honom, även folk som kom 

från andra delar av Sverige samt handikappade tog han upp som exempel av folk som kunde 

bli utsatta för denna oförståelse. Petri tyckte att främlingsfientlighet skymtades när man 

slängde ur sig kommentarer och generaliseringar om hela folkgrupper som kan uppfattas som 

stötande. Det handlade framför allt om generaliseringar för honom, men även skällsord som 

kanske inte av alla uppfattas som rasistiska utan snarare komiska, där vissa kan ta illa upp. 

Saras definition av främlingsfientlighet bottnade i att man inte tyckte att alla människor var 

lika mycket värda.  

 

”Främlingsfientlighet är en stor fiende för mig eftersom mitt uppdrag som lärare är att sprida 

budskapet att alla människor är lika mycket värda.”  

 

Hon tyckte även att Sverigedemokraterna kommer upp när hon tänker på det idag, eftersom 

att det är så aktuellt. För Rodan var främlingsfientlighet när man kraftigt ifrågasätter eller 

klankar ner på vad någon tycker eller är, att man skrattar åt det eller har en viss hånfullhet 

gentemot det. När tonen i samtal inte är frågande, utan dömande. 

 

Främlingsfientliga situationer 

 

Tre av fyra av historielärarna kände att de hade varit med om explicit främlingsfientlighet i 

sina klassrum någon gång under karriären. Majoriteten av händelser var icke-återkommande 

kommentarer, ord som slängdes ut men som egentligen kanske inte var så “seriösa”. Petri 

kände att det var länge sen han stötte på riktigt extrem främlingsfientlighet. Det som oftast 

kommer upp för honom är kommentarer. 

 

 “... man kanske använder uttryck som är så, amen… din jävla turk eller nåt sånt och tycker 

att det är okej. Precis så som man använder din jävla bög, fast kanske så att man inte förstår 

att det kan uppfattas rasistiskt.” 

 

Han hade ett exempel som inträffade några år tidigare på ett annat gymnasium där han 

jobbade. Under en religionslektion där de diskuterade islam var det två elever som hetsade 

varandra och uttryckte att invandrare kommer till Sverige för att ta våra jobb. Han hade då 

blivit väldigt provocerad vilket ledde till att de blev arga tillbaka. Mats tyckte inte att han 

hade uppmärksammat någon främlingsfientlighet, särskilt inte på sista tiden. Han menade att 
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om han gick igenom år för år och klass för klass så skulle säkert något komma upp, men att 

det i hans färska minne inte fanns något. Han betonade dock att han tyckte att han själv kunde 

vara dålig på att snappa upp sådana kommentarer. Rodan är likt Petri även religionslärare och 

det var där han uppmärksammade de största tendenserna till främlingsfientlighet, även han 

inom ämnet islam. Han menade att han verkligen försöker lyfta fram Islam för att motverka 

de fördomar som finns och att kristendom inte alls är lika utsatt då det klassas som svenskt på 

något vis. Historieämnet var inte alls lika utsatt enligt Rodan. Han tror att det beror på att det 

inte alls är lika värderat som tro. Sara hade stött på främlingsfientlighet relativt ofta, särskilt 

en bit tillbaka i tiden. När hon jobbade på högstadiet för ungefär femton år sen berättade hon 

att det fanns många elever som bodde en bit utanför staden hon jobbade i och att dessa ofta 

hade tendenser till främlingsfientlighet som hon misstänkte kom från föräldrarna. Hon fick 

därmed bilden av att främlingsfientlighet blir vanligare “ju längre ut på landet du kommer”. 

Dessa föräldrar var enligt henne tillhörande den gruppen som känner sig mest hotad av 

nykomlingar när det kommer till jobb. Hon hade även uppmärksammat främlingsfientlighet 

när hon jobbade på ett gymnasium där hon hade elever på ett yrkesprogram. Ett mer specifikt 

exempel var mer närliggande i tiden. Hon hade en elev i en kurs som hette Människan socialt 

och kulturellt. Denna elev hade starka sympatier till Sverigedemokraterna och hade även en 

relativt högt uppsatt position i SDU. Han hade under hennes lektioner konstant uttryckt sig 

främlingsfientligt.  

 

“... han sa ju hela tiden, vi måste göra som fransmännen, vi måste kasta ut invandrarna för vi 

måste göra Sverige svenskt.” 

 

Hon menade att denna situation löste sig i många fall utan att hon ens behövde ingripa, då de 

resterande eleverna i klassen ofta attackerade honom när han uttryckte sig som han gjorde, 

men att det ändå var väldigt jobbigt då hon inte riktigt visste hur hon skulle reagera när hon 

visste att han var omöjlig att “vända”. Detta var enligt henne ett extremt speciellt exempel, då 

främlingsfientligheten som hon oftast bevittnar är väldigt sublim, medan denna var så väldigt 

uppenbar. 

 

Lärarnas bemötande 

 

När det gäller bemötandet, eller agerandet, när situationer som dessa uppstår eller skulle 

kunna uppstå har vi även här fått skilda svar från de olika respondenterna. Om Mats skulle 
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möta en sådan situation skulle han prata med eleven enskilt. Han tror att han skulle vänta lite 

och inte ta det direkt när det händer, utan låta det smälta lite. När han hade eleven enskilt 

skulle han fråga saker som: Vad menar du när du säger som du gör? Vad ligger bakom det? 

Om situationen var extrem skulle han troligtvis ta upp det i helklass också, detta för att visa 

resten av gruppen att det inte är okej. Han tydliggör återigen att det inte har hänt honom, 

således är dessa åtgärder rent teoretiska för honom. Sara talar väldigt mycket om att det gäller 

att vara professionell. Hon tycker att när hon var ny lärare agerade väldigt fel när situationer 

som dessa uppstod. Hon blev känslosam och lät sina egna åsikter färga bemötandet av elever 

som hade främlingsfientliga åsikter. Hon har efter dessa upplevelser arbetat mycket med sig 

själv när det kommer till att vara professionell i sådana situationer. Med professionell menar 

hon att behålla lugnet och bekämpa främlingsfientlighet och andra icke-demokratiska 

förhållningssätt med vetenskap och kunnighet. Hon tycker till skillnad från Mats att man bör 

markera direkt i klassrummet att det inte är okej. Hon menar också att det är skillnad hur hon 

skulle göra på högstadiet och gymnasiet. På högstadiet skulle hon nog bryta hela lektionen för 

att ta itu med vad som sagts, medan hon på gymnasiet troligtvis skulle säga till men diskutera 

enskilt med eleverna det rörde sig om efter lektionen. Petri har tampats med samma problem 

som Sara vad gäller professionalitet. Han har tidigare blivit väldigt provocerad och arg, vilket 

enligt honom har lett till ännu mer negativ stämning. Han försöker idag hålla sig lugn och 

sansad istället för att knäppa folk på näsan. Han försöker diskutera det så fort det uppstår, men 

menar även han att han kan tänka sig ta elever efter lektionen om situationen kräver det. 

Rodan talar även han om kunskap när det gäller bemötandet av elever som uttrycker 

främlingsfientliga tendenser. Han menar att det är viktigt att ta diskussionen när det uppstår 

situationer av rasistisk karaktär. Rodan menar att: 

 

”… det är viktigt att man som lärare visar sin fascination för ämnet, oberoende om det är 

religion, historia eller samhällskunskap och förmedlar den respekt man själv känner är så 

viktig.” 

 

Han tycker aldrig att man bara ska släppa saker och gå vidare, men han menar att det viktiga 

ligger i hur man själv förmedlar sitt intresse och sina värderingar på ett bra sätt. 

 

Skolornas beredskap för arbete mot främlingsfientlighet 

 

Vi ställde frågan om skolan och dess arbete mot främlingsfientlighet. Vi var intresserade av 
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att få reda på om det som diskuterades och bestämdes på skolan var till hjälp för lärarna när 

situationer uppstod, men även i förebyggande syfte. Rodan berättade hur de på deras skola 

hade bemött Eid al-fitr med ett visst arbete. Elever som firade fick vara lediga och 

diskussioner kring varför de fick vara det uppstod. Han menar att skolan han jobbar på 

försöker få in mer högtider i skolan, där förståelsen är i centrum för utveckling.  

 

”Till exempel kan dom äta speciell mat gemensamt i skolan och lära varandra hur man 

hälsar och bemöter varandra en sån speciell dag.”  

 

Vad gäller skolplaner finns det en likabehandlingsplan som enligt Rodan fungerar väl. Även 

diskussioner i arbetslagen kring värdegrunden känner han inte att det finns någon brist på. 

Mats är kortfattad när det gäller skolans arbete, men menar att likabehandlingsplanen som 

finns på skolan är tydligt stipulerad vad gäller åtgärder som ska tas när något inträffar och att 

de flesta elever han träffar ofta nog skulle hålla med om det. Sara var inte helt säker på hur 

hon skulle svara på denna fråga, då hon menade att främlingsfientlighet i princip aldrig 

inträffade på skolan hon arbetade på, i alla fall inte vad hon uppmärksammade under hennes 

lektioner eller i korridorer. Diskussionerna i arbetslag var alltså minimala på grund av att det 

inte riktigt behövdes, men hon pekade på att likabehandlingsplanen som fanns på skolan var 

väldigt bra. Petri var även han kortfattad när det gällde skolans arbete mot 

främlingsfientlighet. Han sa att det fanns en fungerande likabehandlingsplan men han trodde 

inte att det fanns något arbete centrerat mot just rasism eller främlingsfientlighet. Detta 

beroende på att det helt enkelt inte behövdes på skolan han var på. 

 

Förebyggande arbete 

 

Vi frågade lärarna på vilket sätt de jobbade förebyggande mot främlingsfientlighet inom sina 

respektive ämnesområden. Historielärarna hade olika sätt de arbetade på. Saras första tanke 

när hon fick frågan var att hon såg det som en viktig del i historieämnet att diskutera 

kulturblandning, vilket också är något hon jobbar aktivt med.  

 

”Samhällen utvecklats mest när man blandat idéer och detta framför hon till eleverna ofta i 

sin undervisning. Samma sak gäller biologi, om man inte blandar blir det ju katastrof.” 
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Generellt tycker hon att historieämnet är väldigt lätt att jobba med när det gäller just 

främlingsfientlighet, utöver det som nämnts jobbar hon även med nationalism, imperialism 

och andra världskriget som förebyggande verktyg. Mats jobbar även han med mycket med 

nationalism och påpekar att han ofta använder det som en negativ del av vårt samhälle. Han 

brukar berätta för eleverna att nation är ett skapat begrepp och att det finns 

förtryckarmekanismer i nationalismen som kanske inte alltid är helt synliga. Han har även 

arbetat med romernas historia där huvuduppdraget är att diskutera hur det kan kännas att vara 

ovälkommen i vårt land. Rodan var osäker på om han jobbade förebyggande men sa att han 

hoppades att han gjorde det. Han försöker plocka in flera perspektiv av historian han lär ut, 

för att få eleverna att ha förståelse för vad människan har gjort och gör mot varandra. Han 

hade inte tidigare tänkt på att det är förebyggande arbete han utför men nu när han får frågan 

känner han att hans arbete med imperialismen samt andra världskriget och förintelsen kan ses 

som ett slags förebyggande arbete där eleverna förhoppningsvis förstår vad som händer när 

främlingsfientlighet blir industriell. Han tror dock inte att han konkret ställer sig frågan: När 

ska jag arbeta mot främlingsfientlighet?  

Petri tycker att han arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet inom historian när han 

betonar migration.  

 

”Inga samhällen är statiska utan att folk rör på sig hela tiden och inte alltid med vilja… 

kulturer förändras liksom ständigt.” 

 

 När det gäller arbetet med förintelsen anser Petri att det är viktigt att bredda bilden av att det 

inte är så enkelt som bara nazism och rasism och att det som hände i Tyskland inte bara finns 

där, utan att tankarna frodas friskt i resten av världen också. Han tycker att det är viktigt att 

förklara att misstänksamheten mot andra kulturer finns på många platser i världen också. Inte 

för att relativisera på det viset att det som hände i Nazityskland tonas ner, utan för att kunna 

sätta in det i ett sammanhang. 

 

Hantering av problem 

 

När det gäller hanterandet av elever som kränker och blir kränka frågade vi lärarna hur det 

kunde se ut om en sådan situation uppstod och vilka åtgärder de och skolan tog. Detta var för 

de flesta av lärarna den svåraste frågan att svara på, mest för att det berodde så otroligt 

mycket på situationen och kontexten. Rodan menade att om det bara var enstaka kommentarer 
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så tyckte han att det oftast räckte att ta upp det i klassrummet. Om det var återkommande 

behövdes ofta enskilda samtal med eleven som kränkte där han frågade varför eleven sa som 

han eller hon sa och vad det kunde bero på. När det gäller elever som kunde bli kränkta av 

kommentarer menade han att det berodde på vad de ville skulle hända. Han stämde av med 

dem och försökte förstå. Att lyssna var väldigt viktigt. Han tog som exempel elever som 

kanske hade anhöriga i Syrien under konflikterna där. 

 

”En kommentar av en annan elev som kanske inte alls uppfattas av andra som förolämpande 

kan förstöra denne elevs vecka eller månad helt.” 

 

Det är svårt att uppfatta allting så det gäller enligt Rodan att vara lyhörd och känna sina 

elever. Mats berättade att han skulle ta upp det i arbetslaget så att det kommer ner på 

protokoll. Är det något som sker upprepade gånger tar de vidare problemet till elevhälsan. 

Mats är heller inte rädd för att polisanmäla ifall situationen kräver det. Vad gäller kränka 

elever är Mats osäker på vad han skulle göra då det aldrig har hänt honom, men han hänvisar 

till likabehandlingsplanen och säger att han litar på att han kan få hjälp där. Han menar att en 

av hans styrkor som lärare är att uppmärksamma om något tynger eleverna och att han skulle 

prata med dem innan det blev allt för allvarligt.  

 

Jag drar mig inte för att anmäla om det är något som upprepar sig eller ifall det är riktigt 

grovt. Dock tror jag att jag och skolan brister på den punkten då det kan vara svårt att 

bedöma vad som ska anmälas och ej, men det är ju vår skyldighet. 

 

 Han gav ett exempel på när några elever la upp en stötande bild på Instagram som berörde 

några andra elever på skolan. Detta ansåg han såpass grovt att han anmälde. Händelsen 

slutade med att de elever som lagt upp bilderna kallades in till rektorn, och rektorn ansåg att 

det räckte där. När det gäller de elever som kan bli kränkta säger Petri att vissa elever kan 

känna sig kränkta över väldigt mycket och att det gäller att fråga eleven på vilket sätt den 

känner sig kränkt. Han tror att det gäller att prata med dem och ställa rätt frågor för att kunna 

försöka sätta sig in i elevens situation och handla därefter. Enligt Petri är det eleven som 

känner sig kränkt som har tolkningsföreträde och att man måste ta allt på allvar. 

Sara hänvisar till likabehandlingsplanen på skolan och menar att det finns planer i den för hur 

man bör agera. Hon skulle ha samtal med parterna som är involverade men tror också att det 

är viktigt att markera i klassrummet. När det gäller elever som kan bli kränkta tycker hon att 
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det viktigaste är att vara kapabel till att lyssna då det enligt henne alltid finns något de vill 

berätta. Man får anpassa situationen efter vad eleven vill ska hända när det gäller föräldra- 

och rektorskontakt och anmälan. Hon tror att det finns en plan även för hur man ska behandla 

de som blivit kränkta, men hon är inte säker. 

 

Syn på kursplaner 

 

Sara var negativ till kursplaner och menade att de kunde vara mer direkta och konkreta med 

tanke på att främlingsfientliga partier bredde ut sig i Europa. Rodan tyckte att de hjälpte i 

undervisningen men att de var allt för eurocentriska. Petri ansåg att de förespråkade insikt och 

förståelse och att han fick god hjälp av dem i sin undervisning. Mats ansåg att de var bra 

formulerade, även om  han sällan använder sig av dem på grund av tidsbrist. 

7. Analys 

 

I analyskapitlet går vi djupare in på vårt resultat och knyter samman lärarnas svar med vår 

teoretiska grund. Vi svarar på frågeställningarna var för sig och sammanfattar resonemanget i 

slutet av kapitlet. 

 

7.1 Bemötande och förebyggande 

 

De strategier som samhällskunskap- och historielärarna använde när de skulle bemöta 

främlingsfientlighet var olika metoder men alla grundade sig i att ha en diskussion med 

eleverna enskilt eller i helklass. En av samhällskunskapslärarna, Johanna och en av 

historielärarna, Rodan, tyckte att kunskap var den viktigaste egenskapen för att bemöta 

begreppet. Att vara påläst i ämnet gav möjlighet till en diskussion där man som pedagog 

kunde ta diskussionen direkt med eleven eller eleverna. Om kunskapen redan fanns innan 

lektionen och det uppstod en situation som var kränkande eller främlingsfientlig så skulle 

pedagogen bemöta uttrycket med kunskap. Detta ger en trygghet i den didaktiska förmågan att 

lära ut. Pedagogen känner att hon/han kan gå in i diskussioner och vara trygg med det som 
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sägs, en kunskap som stämmer och inte är falsifierad eller generaliserad ligger till grund för 

bemötandet. 

 

Anders, en av samhällskunskapslärarna, berättade i sin intervju om att det viktigaste för en 

lärare som stöter på främlingsfientlighet är att läsa av situationen ur en didaktisk 

utgångsvinkel; att förstå vad den här klassen behöver för att lära sig något utifrån den 

diskussion som har skapats. Är det humor, är det allvar eller är det bara ren fakta? Anders 

menar att pedagogen inte får börja moralisera i klassrummet. Då kan du tappa elever eller få 

dem emot dig, vilket ingen vinner på. Anders menar att man måste lyssna på eleverna även 

om de uttrycker åsikter som är främlingsfientliga. Man kan sen närma sig som pedagog för att 

få dem att förstå vad det är de säger och ge en bild av hur du som lärare ser på det. 

 

Elin och Mats betonar det enskilda samtalet som en första åtgärd. Att ge ett samlat intryck i 

klassen för att efter lektionstillfället prata med eleven eller eleverna som var involverade. De 

menar att situationen bör få vila lite, för att man i så hög grad som möjligt ska få en viss 

distans till vad som hände. Detta skulle göra diskussionen mer sansad vilket gör att man får ut 

mer av den då varken pedagogen eller eleven/eleverna är lika känsloladdade. 

 

Sara och Petri är inne på både Anders och Elin/Mats tankar om hur man ska bemöta elever. 

De talar om en professionell hållning i klassrummet, där känslor och upprymdhet inte bör få 

ta plats i diskussionen. Det gäller att läsa av situationen och förstå vad klassen behöver. Petri 

ger exempel på att han brusat upp och blivit provocerad vilket gav dåliga konsekvenser. Han 

menar att han idag tar diskussioner med mycket mer lugn. 

 

Laleh har en egen strategi för att bemöta främlingsfientlighet. När något kritiskt sker i 

klassrummet avbryter hon lektionen och fokuserar på incidenten. Eleverna får utgå från tre 

perspektiv: det ekonomiska, det sociala och det politiska. Utifrån de tre synsätten vill Laleh 

öka förståelsen hos eleverna för det som sagts. Detta arbetssätt skiljer sig mycket från tidigare 

lärare, då hon direkt agerar istället för att låta det kylas ner. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta lärare propagerar för en professionell distans samt 

ett didaktiskt förhållningssätt när det gäller bemötandet av främlingsfientlighet. Att inte brusa 

upp i klassrummet utan ge ett samlat intryck, ta in situationen och läsa av den. De menar att 
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man bör agera utifrån sig själva och sin egen lärartrygghet och att man ska ge ett intryck som 

handlar om kunskap, samtal och trygghet som gör att ingen blir kränkt eller känner sig 

moraliserad av läraren. 

 

Det förebyggande arbetet presenterar vi här uppdelat med historie- och 

samhällskunskapslärare. Vad gäller historielärarna kunde vi se att de med olika ämnen 

arbetade förebyggande mot just främlingsfientlighet. Två av dem var medvetna om att de 

gjorde det aktivt, medan de andra två var tvungna att tänka efter och antog att de gjorde det, 

men utan att de egentligen tänkte på det. Sara och Petri var medvetna om sitt förebyggande 

arbete och Sara ansåg att det var ett av hennes viktigaste uppdrag som lärare, då det var en del 

av demokratiseringsprocessen.  Hennes sätt att arbeta på var baserat på blandning av kulturer 

och folk. Hon sammankopplade de kulturella blandningar vi ser i samhället med biologiska 

blandningar och menade att det skulle bli katastrof om vi inte blandade. Hon ville få eleverna 

att förstå det vitala i att kulturer möts och delar erfarenheter och på det sättet undvika att 

främlingsfientliga tendenser föds. Petri liknar Sara i sitt ämnesval då han talar om migration 

där kulturer möts och blandas. Han påpekar även att inga samhällen är statiska och att 

utveckling sker när förändring kommer in i bilden. Vidare berättar han för sina elever att vi 

möts och utbyter kunskaper och erfarenheter när vi migrerar och även att många som migrerar 

inte gör det av fri vilja utan ofta tvingas till det på grund av krig och andra jobbiga 

omständigheter. Mats och Rodan var mindre medvetna om sitt förebyggande arbete mot 

främlingsfientlighet. De berättade ändå att de antog att de jobbade förebyggande. Mats 

menade att han arbetade med nationalism som utgångspunkt där han ofta beskriver de 

negativa konsekvenserna med det. Han tar upp förtryckarkonsekvenser som kan kopplas 

samman till nationalism som ideologi. Rodan var mest osäker på om han arbetade 

förebyggande mot främlingsfientlighet men hoppades att han gjorde det i form av förståelse 

för vad människor har gjort och gör mot varandra. Vi kan alltså se att alla historielärare hade 

metoder för ett förebyggande arbete, dock var två av dem mer medvetna om det, och 

planerade mer kring det. 

 

I samhällskunskapläranas förebyggande arbete är det två arbetssätt som är tydligt 

återkommande i lärarnas svar.  Anders och Elin tog upp temadagar eller temalektioner där 

begreppet främlingsfientlighet grundligt diskuterades. I ett exempel som Anders hade så var 

det en klass som hade flera främlingsfientliga åsikter och då blev det en punktmarkering som 

gjorde att de fick en speciell temakurs om främlingsfientlighet. I dessa temadagar så kan 
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skolan välja att fokusera på olika ämnen, oftast handlade det dock om förintelsen eller andra 

krigssituationer där etnicitet har varit en av orsakerna till varför krigen uppstod. Fokus läggs 

då på att redovisa genom kunskap vilka skillnader som kunde ha gjorts vilket gör att det blir 

en större tyngd och förståelse till ämnet via ett nyanserat arbetssätt. Den andra metoden för 

förebyggande arbete som tas upp av samhällskunskapslärarna presenteras av Åsa och 

Johanna. De menar att det är viktigt inom samhällkunskapsämnet att hålla sig konstant 

uppdateras om vad som händer i samhället och världen. Står det något i morgontidningen som 

de anser är viktigt att ta upp så bör de kunna anpassa lektionerna efter det och ägna en viss tid 

åt diskussioner kring det. Detta kan givetvis förankras i alla delar av samhällskunskapsämnet, 

men är extra viktigt när det gäller främlingsfientliga diskussioner. Den sista metoden präglas 

alltså av att förmågan att hålla sig uppdaterad och möjlighet till att anpassa sig till vad som 

sker. 

 

7.2 Lärares professionalism 

 

Vi ska nu gå över till att analysera hur lärarnas intervjuer ger uttryck för olika definitioner av 

professionalism. 

 

Bergs två definitioner av professionalism grundade sig i tre stycken olika professionsbegrepp 

vilka är autonomi, kåranda och kunskapsbas. Dessa tre begrepp såg olika ut i de två olika 

definitioner han presenterade, den begränsade professionalismen och den utvidgade 

professionalismen.
54

   

 

Vad gäller kunskapsbasen ansåg två av lärarna, Rodan och Johanna, att ämneskunskaperna 

var det viktigaste att bemästra för att på bästa sätt kunna bemöta främlingsfientlighet. Detta 

pekar mot en mer begränsad professionalism, samtidigt så säger de båda att goda 

ämneskunskapare skapar en trygghet i klassrummet vilket är basen för en didaktisk 

skicklighet. De betonar även att ämneskunskapen är den mest avgörande faktorn vad gäller 

det förebyggandet arbetet mot främlingsfientlighet, för att man med korrekt fakta och 

vetenskap kan vända elever som är på vilovägar.  Dessa två lärare lutar mot den begränsade 

definitionen av kunskapsbasen och autonomin. De menar att ämneskunskaperna är de 
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viktigaste samt att det är läraren själv som styr undervisningen som kan hjälpa eleverna på rätt 

väg. 

Anders är den enda läraren som tar upp de didaktiska kunskaperna som den mest centrala 

biten i arbetet mot främlingsfientlighet. Hans uppfattning av vad de didaktiska kunskaperna 

innebär är att man som pedagog ska kunna läsa av situationen och förstå vad den kräver för att 

kunna ge klassen vad den behöver utifrån situationen som uppstått. Han menar även att man 

inte får moralisera utan istället hålla sig saklig och inte göra sig ovän med eleverna, då hat 

föder hat. Detta kan kopplas till Frelins
55

 diskussion om didaktik och vad handlingar kan 

innebära för framtiden; om Anders agerar på ett sätt kan det få vissa konsekvenser för eleven 

eller eleverna i fråga men agerar han på ett annat sätt kan det drabba andra elever i klassen. 

Det kan vara svårt att placera någon av lärarna i en utvidgad professionalism i detta avseende 

då den till stor del avser samarbetet på skolan, men Anders kan inte placeras i den begränsade 

heller. Han talar om flexibilitet i klassrummet och att man bör låta elevernas tankar bli 

delaktiga i diskussionen, även om de är främlingsfientliga. I den meningen kan man 

ifrågasätta hans autonomi när eleverna får så pass stort utrymme i tveksamma diskussioner. 

Samtidigt är det hans val att göra och vi vet inte om detta är något som diskuteras i arbetslaget 

eller på skolan i stort. 

Sara och Petri tar båda upp professionalitet som begrepp. Enligt dem är det viktigt att förhålla 

sig professionellt vad gäller bemötandet av elever som uttrycker sig främlingsfientligt. För 

dem innebär professionalitet saklighet och att man håller sig borta från egna känslor och 

åsikter. Även om man alltid ska förespråka en demokratisk värdegrund får man enligt dem 

inte brusa upp och bli arg, utan hålla sig lugn då situationen enbart blir värre vid ilska från 

båda hållen. Laleh är den enda läraren som i denna mening låter känslor ta över, då hon direkt 

stoppar lektionen för att gå igenom vad som sagts med hjälp av sina tre perspektiv. Enligt 

Sara och Petri är detta alltså en oprofessionell hållning till problemet. Vad gäller den 

begränsade definitionen kan man se att Laleh förhåller sig till de flesta kriterierna där. Hon är 

självständig och menar själv att ämneskunskapen är viktig för förståelsen. Om definitionen av 

professionalism innebär att man inte ska låta känslor ta över är inte Laleh professionell i 

samma mening. 

Sammantaget kan vi se att de flesta lärare förespråkar ett lugnt och sansat bemötande av 

främlingsfientlighet, och att många av lärarna uppfyller en del av kraven för Bergs definition 
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av begränsad professionalism. Särskilt det autonoma, där läraren själv har makten att förändra 

genom sin egen didaktiska kunskap.
56

 

 

Om man ser till den utvidgade professionalismen som Berg talar om är det mer väsentligt att 

se till hur lärarna arbetar med läroplaner och den lokala skolans arbete mot 

främlingsfientlighet och kränkningar i stort.  

Egentligen var det enbart en av lärarna som gav ett konkret exempel på ett samarbete där fler 

lärare var involverade. Rodan berättade hur skolan han arbetade på arbetade gemensamt för 

att stärka gemenskapen och förståelsen för andra kulturer genom specifikt arbete under bland 

annat högtider och andra speciella dagar. I den meningen uttrycker han en utvidgad 

professionalism i en större utsträckning än de andra gör. Både Sara och Petri ansåg att det 

knappt behövdes något arbete mot främlingsfientlighet på skolan då det aldrig uppstod något, 

och om det gjorde det var eleverna väldigt snabba på att fördöma det. Ett självständigt 

ekosystem bland eleverna emot kränkningar målas upp av dessa två lärare, där det enligt dem 

inte behövs något större samarbete bland personalen. 

Samhällskunskapslärarna kom från två olika skolor och en av skolorna hade en utarbetad plan 

mot främlingsfientlighet. I denna plan har både lärare och elever varit med och utformat den 

och bidragit till vad som är relevant för ett trivsamt och ett fungerande klimat. Exempel på 

vad den har bidragit med är t.ex. temadagar mot rasism samt en kartläggning som skolans 

värdegrundsgrupp arbetar med, där de försöker uppmärksamma om främlingsfientlighet 

existerar för eleverna på skolan. Den andra skolan som representerar samhällskunskapslärare i 

vår studie hade ingen specifikt utarbetad plan för att gemensamt motarbeta 

främlingsfientlighet, utan varje lärare gick snarare till likabehandlingsplanen och 

värdegrunden när och om något uppstod. 

Vi kan alltså se att enbart tre av nio lärare uttrycker en explicit tanke om ett samarbete som 

finns på skolan för att främja förståelsen och motarbeta främlingsfientligheten. De resterande 

ser det mer som ett individuellt ansvar hos lärarna själva. En intressant iakttagelse finns att 

hämta på en av skolorna, där Mats och Rodan arbetar. Rodan är den i studien som främst 

uttrycker att han känner att det finns en diskussion och ett samarbete på skolan i ämnet, 

medan Mats inte alls nämner något om det. Mats pekar på likabehandlingsplanen och säger att 

den troligtvis skulle hjälpa honom om något uppstod. Vad detta beror på går bara att 

spekulera i, kanske har Mats missuppfattat några intervjufrågor, eller bara haft en annorlunda 
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dagsform vid intervjun som gjorde att han inte tänkte på det. Kanske ligger något annat 

bakom denna intressanta tudelning av syn på samarbete på samma skola. 

 

En annan del av den utvidgade professionalismen kan ses i arbetet med läroplaner, som enligt 

Berg är en del av den utvidgade professionalismen.
57

  De flesta samhällskunskapslärare 

förhöll sig ofta och mycket till kursplanerna och ansåg att de var relevanta samt hjälpsamma. 

Historielärarna hade inte alls samma bild av sin kursplan när det gällde ett förebyggande 

ämnesarbete mot främlingsfientlighet. Endast en av dem, Petri, var positivt inställd och ansåg 

att den gav honom stöd i ämnesval då den förespråkade insikt och förståelse. De andra ansåg 

att den var eurocentrisk och behövde mer konkret stoff om rasism och främlingsfientlighet 

men pekade även på en tidsbrist där kursplanen kom sist vad hjälpte lektionsplanering, då det 

fanns så många andra faktorer att ta in. 

 

När det gäller Bergs definitionsuppdelning kan vi se att den begränsade professionaliteten är 

den som passar in bäst på våra respondenter. Den autonoma delen är nästan uteslutande 

begränsad medan kunskapsbiten är mer delad, även om den väger mer mot den begränsade 

definitionen. Vad gäller kårandan är den mycket svårare att svara på, då våra frågor inte helt 

behandlade den parten. Uppfattningen vi fått är att samarbetet på skolan ändå fungerar, och att 

kårandan i generella drag kan ses som utvidgad mer än begränsad. Detta är dock ingenting 

helt konkret utan snarare något vi läser ut mellan raderna. En lärare kan alltså förhålla sig till 

både den begränsade och den utvidgade professionalismen, även om samarbetet på skolan 

kring just främlingsfientlighet tycks saknas hos många hos lärarna. Samhällskunskapslärarna 

var positivt inställda till kursplanen och hjälpen den gav i utformningen av lektioner och 

arbetet mot främlingsfientlighet, medan historielärarna ansåg att den inte var till särskilt stort 

stöd. Man kan i den aspekten se en begränsad professionalism vad gäller ämneskunskaperna 

hos historielärarna och en mer utvidgad hos samhällskunskapslärarna. 

 

Om man bortser från Bergs definition av professionalism ser vi att många av lärarna tycker att 

man inte bör brusa upp eller låta känslor ta över sättet man bemöter främlingsfientlighet på. 

Två av lärarna definierar själva professionalitet som att man bemöter eleverna med sin 

didaktiska kunskap och inte egna känslor. Majoriteten av lärarna tycks trots allt förhålla sig 

till den begränsade autonoma delen av professionalism, vilket innebär att de själva tar ansvar 
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för hur främlingsfientligheten bemöts, tolereras och hanteras inom klassrummets väggar. 

Ekholm skriver om en dold kunskap lärare besitter, vilket inte direkt kan jämföras med 

didaktiska kunskaper, men som ändå är mycket relevant när man talar om lärares 

professionalism. Den innefattar kunskap och erfarenhet kring hur elever lär sig bäst och hur 

man bäst når dem. 
58

Detta är inget man explicit lär sig under lärarutbildningen eller något som 

finns nedtecknat i en kanon för hur man som lärare ska bete sig i klassrummet. Var kommer 

då denna kunskap som Ekholm talar om, och hur kan den räknas in i kvoten för lärares 

professionalisering? Många lärares berättelser behandlar just denna dolda kunskap, även om 

de inte talar om den rent uttryckligt. Vi vet inte säkert vad denna kunskap kommer ifrån och 

vad den egentligen betyder för lärarnas professionalism, dock indikerar den på att det finns en 

tydlig sorts autonomi, kunskapsutveckling och etiska val hos lärare som de själva har makt 

över vilket i sin tur oundvikligen leder till producering av egen kunskap och regler i 

klassrummet, som enligt den sociologiska benämningen är delar av kraven på ett yrkes 

professionalisering.
59

 

Ekholms diskussion kring det moderna lärarskapet är något som tas upp av två 

samhällskunskapslärare.
60

 Det moderna lärarskapet som har blivit ett krav i dagens 

informationssamhälle grundas i att läraren är beroende av att uppdatera sina didaktiska och 

ämnesspecifika kunskaper.
61

 Åsa och Johanna tog båda upp det viktiga i att hålla sig 

uppdaterad och vara anpassningsbar som det mest centrala för ett förebyggande arbete. Detta 

tyder på att en didaktisk närvaro kring det moderna lärarskapet kan finnas hos två av lärarna, 

och detta utan att vi ställde en direkt fråga kring ämnet. 

8. Diskussion 

 

Vi har i denna studie sett att bemötandet av främlingsfientlighet samt de förebyggande 

arbetsmetoderna kan se olika ut hos lärare. Vissa lärare menade att kunskap inom sitt ämne är 

den viktigaste delen för att kunna tackla problem som uppstod, medan andra ansåg att 

didaktiken vägde tyngre. Enskilda samtal efter lektionen var ett återkommande arbetssätt för 

de flesta och vissa valde även att ta upp det i helklass. Två av lärarna tyckte att det var viktigt 

att behålla en professionell hållning och inte låta sig provoceras och bli arg. Det förebyggande 
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arbetet såg olika ut. Samhällskunskapslärarna kände alla att de arbetade förebyggande i sitt 

ämne. Två olika metoder togs upp: teman och förmågan att hålla sig uppdaterad. 

Historielärarna var mer avvikande i sina uppfattningar av det förebyggande arbetet. Två av 

dem var medvetna om ett aktivt förebyggande arbete medan de resterande två antog att de 

gjorde det, men berättade att de inte hade reflekterat särskilt mycket över det.  

 

Vi kan i det stora hela se en stark autonomi hos lärarna i vår studie, som närmast förhåller sig 

till Bergs begränsade professionalism. Lärarna tar själva ansvar över vad som görs och sägs 

när en diskussion kommer upp och ingen tar upp att de behöver hjälp från arbetslaget eller 

andra yrkesaktiva. Detta indikerar på att lärarna i vår studie förhåller sig till en del av 

kriterierna för den sociologiska definitionen av yrkesprofessionalism, något som Carlgren och 

Marton menar är tveksamt.
62

 Denna autonomi grundar sig i det som Ekholm
63

 kallar dold 

kunskap. Vi frågar oss själva: var kommer denna dolda kunskap från och hur ska man göra för 

att beröra den? Det är ett väldigt abstrakt begrepp Ekholm talar om men vi vill mena att den 

konkretiseras i exemplet av denna uppsats. Lärare talar alla om denna dolda kunskap på olika 

sätt och på olika nivåer. Mats verkade ha det svårare än de andra i studien att uppmärksamma 

främlingsfientlighet, och lutade sig mer till likabehandlingsplanen för stöd. Detta betyder inte 

att han besitter en sämre dold kunskap än de andra. Han talar istället om att han är bra på att 

se elever och hur de mår. Man skulle därmed kunna konkludera att den dolda kunskapen kan 

se olika ut beroende på läraren. Denna dolda kunskap är enligt oss svår att ta på, vilket gör det 

allt mer centralt att ta reda på var den kommer ifrån. Är det något varje lärare som individ bär 

med sig? Detta skulle kunna innebära att vissa människor bär på en etisk och didaktisk 

kunskap som är svår att lära ut, men som kan utvecklas genom erfarenhet. Eller, är det en 

undermedveten lärdom vi får med oss under vår utbildning, alltså ett steg i ledet på den 

didaktiska kunskapen vi får med oss på lärarutbildningen? De didaktiska valen lärare gör kan 

vara baserade på personlighet men även på vad han eller hon fått med sig under sin 

utbildning. Att exempelvis ignorera ett beteende är ett aktivt val som kan få konsekvenser i 

utlärningen i framtiden. Om läraren avbryter och tar en diskussion kan det få andra 

konsekvenser. I båda fallen kan man se de didaktiska valen som bestämmande för utloppet. 

Detta gör att vi vill säga att didaktiken är nära kopplad till en lärares professionalism. I denna 

studie var det enbart en av nio lärare som explicit uttryckte didaktik som en viktig faktor, 
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dock kan vi se att de resterande lärarna utförde didaktiska val i sina klassrum och även när 

främlingsfientliga situationer uppstod. Lärarna var alltså medvetna om sina val, men kanske 

inte om att de faller under det didaktiska vetenskapsfältet. 

 

Vi har i denna uppsats diskuterat många olika definitioner och innebörder av ordet 

professionalism och vad det innebär för läraryrket i relation till arbetet med 

främlingsfientlighet. Vi har fortfarande inget svar på den stora frågan som aktualiseras av 

många forskare: I hur hög utsträckning är lärare professionella? Lärares professionalism 

innefattar bland annat en stark autonomi, en lång utbildning, ansvar för elever, etiska val, att 

fostra demokratiska medborgare och en förmåga att hålla sig uppdaterad, både didaktiskt och 

ämnesinriktat. Om man jämför med t.ex. en fotbollsspelare blir denne professionell i folkmun 

när han spelar på en elitnivå och får betalt för det han gör. Om en liknande definition skulle 

stämma in på en lärare skulle troligtvis diskussionen kring lärares professionalitet se 

annorlunda ut. Detta gör det väldigt svårt att definiera lärarprofessionalism, inte bara på grund 

av de många olika och svårtydliga definitioner av begreppet, utan även på grund av att 

läraryrket är så pass mångfacetterat. En lärare föreläser inte bara, han eller hon har även krav 

på sig att hålla sig uppdaterad, ett ansvar för elever och ett ansvar för att tolka och utforma 

bedömningskriterier, för att nämna några av ansvarsområdena. Det skulle troligtvis behövas 

en mer precist och direkt definierad innebörd av lärarprofessionalism om man någon gång vill 

sätta ner foten och svara på frågan: är lärare professionella, och i så fall, i hur hög 

utsträckning? 

9. Konklusion 

 

Vår undersökning visar på att lärare är medvetna om att främlingsfientlighet existerar, vissa 

mer än andra. De flesta arbetar även förebyggande mot just främlingsfientlighet, medan de 

som inte direkt fokuserar på främlingsfientlighet ändå är medvetna om det demokratiska 

uppdrag vi som lärare har i samhället. Det som oroar oss efter att vi utfört våra intervjuer och 

skrivit detta arbete är avsaknaden av direkt formulerade åtgärdsplaner och förebyggande 

arbete. Vi har fått känslan av att många lärare är lämnade ensamma i sitt arbete mot rasism 

och främlingsfientlighet, utan någon konkret utbildning kring det utöver sitt sunda förnuft. På 

alla skolor där vi intervjuat lärare finns det en likabehandlingsplan som lärarna säger fungerar, 

men som de flesta av dem inte anser vara konkreta vad gäller arbetet kring 
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främlingsfientlighet. När vi inledde detta uppsatsarbete var vi delade i våra åsikter om hur 

man skulle hantera en situation där främlingsfientlighet uppstod. En av oss hade en något naiv 

inställning till hur han skulle agera när en situation uppstod: han tänkte ha en nolltolerans och 

direkt bryta lektionen om något uppstod. Han har efter detta arbete helt tänkt om vad gäller 

bemötandet av främlingsfientlighet och inser att det är en mer komplex frågeställning än vad 

han trodde, som kräver större kunskap och förståelse. I denna aspekt menar vi båda att 

lärarens profession spelar en väldigt stor roll i hur resultatet av dessa situationer kan komma 

att bli. Hur man hanterar känsliga situationer som dessa bör enligt oss vara en stor del av en 

lärares utbildning, då de kan komma att få stora konsekvenser beroende på hur man hanterar 

dem. Bemötandet och det förebyggande arbetet av främlingsfientlighet är enligt oss alltså en 

avsaknad i dagens lärares professionalitet. Med det menar vi den professionalitet som ges ut 

och den som diskuteras på skolor. Vi tycker att mer stöd på både utbildningar och på 

arbetsplatser bör formas och vi hoppas även att framtida forskning kommer att gräva djupare i 

detta med hopp för en förändring i det avseendet. 
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Bilaga 

Intervjumatris till examensarbete 

 

 

Bakgrund 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

 

Har du hela tiden jobbat på gymnasiet under din lärarkarriär? 

 

Vilka klasser undervisar du i och vilka ämnen har du? 

 

Hur ser klasserna ut? Mångkulturella? 

 

 

Huvuddel   

Vad innebär främlingsfientlighet för dig? 

 

Har du stött på främlingsfientlighet i klassrummet, isf vilken situation var det? 

 

Är det mer vanligt i någon speciell årskurs på skolan? 

 

Om det uppstår en främlingsfientlig situation, hur gör du då? 

 

Har skolan någon speciell plan mot främlingsfientlighet i klassrummet? funkar det på skolan? 

 

Arbetar du förebyggande mot främlingsfientlighet inom ditt ämnesområde?hur? 

 

Undviker du vissa arbetsmetoder för att inte få främlingsfientliga situationer i klassrummet? 

 

Tror du att man kan undvika främlingsfientlighet genom val av ämne i undervisningen? 

 

 

Hanterandet av främlingsfientlighet 
 

Hur hanterar du de elever som kränker? 

 

Hur hanterar du de kränkta eleverna? 

 

Vilken grad förhåller du dig till styrdokumenten när det gäller främlingsfientlighet? 

 

 

 

 

 

 


