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Intresset av att studera den institutionaliserade diskrimineringen, det symboliska våldet 
och de mekanismer som skapar inne- och utestängningsmekanismer på grundskolan 
härstammar från erfarenheter under mina år som student och lärare i Sverige. Forskning 
inom ämnet visar på att skolan är en sorteringsarena där symboliskt våld upptar en stor 
plats. Skolan som den är idag är långtifrån att vara en arena ”för alla” utan vissa 
personer lider av exkluderande praktiker medan andra njuter av inkluderande praktiker. 
Jag har använt mig av self-reportmetoden för att undersöka förekomsten av det 
symboliska våldet ur ett elevperspektiv, samt för att undersöka vad skolchefer gör för att 
hantera problemet och på så sätt återge alla samma möjligheter i ett medvetande av ”en 
skola för alla”. Studiens aktionsradie är grundskolan. Elevernas berättelser pekar på 
brister i lärarnas yrkesetik och visar att det symboliska våldet tar sig uttryck i 
förhållningssättet hos vissa lärare. Eleverna berättar om olika former av diskriminering 
såsom i betygssättning, bemötande i klassen i samband med sent ankomst och 
användandet av mobiltelefoner. Eleverna vittnar om bestraffning av olika typer. Detta 
sker vid bråk mellan dem och elever av annat etniskt ursprung eller vid betygssättning. 
Eleverna gör en tydlig koppling mellan bemötandet de möter hos lärarna och deras 
kultur och/eller etniska bakgrunder. Främlingsfientlighet och fördomar menar eleverna 
är stark hos några lärare. Dessa elever känner sig maktlösa och stigmatiserade. 
Utanförskapet hanteras genom att söka stöd hos de kamrater de har i skolan. Det 
eleverna berättar matchar teorierna om skolan som en arena för symboliskt våld, och i 
detta fall gentemot elever med annan bakgrund än den svenska. Skolcheferna medverkar 
i studien med hjälp av samma undersökningsmetod som för eleverna. De berättar hur de 
hanterar situationen samt redogör för sina erfarenheter som syftar till en dekonstruktion 
av den institutionella diskrimineringen. Skolcheferna satsar på värdegrundsarbete, 
utbildning av både personal och elever, integrering av modersmålundervisning i 
reguljära undervisningar och arbete med likabehandlingsplaner bland annat. 
Skolcheferna gör det de kan inom ramen för vad staten har bestämt men för att hantera 
problemet krävs lite mera: en Lex Sarah eller en inblandning av fackföreningen är några 
punkter jag föreslår. Denna studie kan uppfattas som en ögonöppnare för lärarstudenter, 
lärare och skolpersonal på alla nivåer, skolchefer, rektorer och statstjänstemän som 
arbetar med diverse skolfrågor. För lärarutbildare som beslutar om innehållet i en 
lärarutbildning, är studien också något att reflektera över.
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My interest to study institutionalized discrimination, symbolic violence and the 
mechanisms that create pull-in and push-out mechanisms in primary schools arose from 
lived experiences both as a student and as a teacher in Sweden. Research on this subject 
shows that school is a sieve, a place where symbolic violence is alive. School as it is 
today is far from being an arena “for equal opportunities” since some pupils suffer the 
effects of push-out mechanisms while others enjoy those of pull-in mechanisms. I have 
used self-report as an investigative method to probe into the occurrence of symbolic 
violence as experienced by pupils. School directors efforts to curb such practices and 
foster equal opportunities within the context of “equal opportunities for everyone” have 
been looked into.  Pupils’ experiences as narrated in this study by the pupils themselves, 
is indicative of weaknesses in portraying the code of ethics teachers are expected to 
adhere to. This symbolic violence is shown in the way these kids are treated in school 
by some teachers.  These pupils tell about different forms of discrimination such as in 
awarding scores, teachers reaction with respect to late coming and the use of mobile 
phones in class. They relate stories of varying forms of punishment. Punishment is 
unleashed in case there is a squabble between them and ethnic Swedes or when scores 
are to be awarded. These kids make a clear connection between the way they are treated 
and their cultural background as well as their ethnic origins. Xenophobia and prejudice 
are believed to be part of the reasons for such treatment in school. These kids feel 
powerless and stigmatized. Alienation is struggled with by seeking solace amongst the 
friends they have in school. What they recount to me creates a synchrony with the 
theories of school as an arena for symbolic violence afore mentioned, and in this case, 
pupils of non-Swedish heritage. School directors have also been interviewed using the 
same self-report method as for the pupils. They give an account of their experiences in 
connection to deconstructing institutionalized discrimination. Such efforts by these 
school directors are geared towards working with fundamental values, educating both 
pupils and teachers in interaction techniques, incorporating mother tongue teaching into 
regular classroom teaching as well as working with equal treatment directive amongst 
other things.  A Lex Sarah option or an involvement of the workers union has been 
advanced as possible solutions. This study can be seen as an eye-opener for students of 
pedagogy, teachers and school employees at all levels, school directors, principals and 
government officials dealing with school issues of all sorts. For those who plan courses 
in teacher education, much can be learnt from this thesis.
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Del 1. Bakgrund

1.1. Inledningen

Under den tid jag arbetade som lärare i Sverige, lyssnade jag mycket på elever som 
klagade på att de har blivit diskriminerade och detta hade gjort dem missnöjda. 
Missnöjet blev stort på grund av sättet på vilket andra elever har blivit bemötta. Jag har 
inte kunnat göra så mycket eftersom jag inte hade befogenhet som varken 
klassföreståndare, kurator eller rektor. Jag har själv upplevt att förväntningarna från 
lärarnas sida på mina framgångar i vissa etapper av mina studier har varit låga. Jag har 
hela tiden velat förstå detta mönster hos en del av lärarna. Mina språkstudier har lärt 
mig lyssna på människor men att inte lita på det som sägs till fullo. Budskapet ligger 
ofta i det paralingvistiska såsom ansiktsuttryck, kroppsspråket, händerna och ibland 
omständigheterna. Dessa uttryck ger ofta en klar bild av det som förmedlas, vilket gör 
att jag har kunnat förstå hur dessa lärare tänker när deras blickar, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk avslöjar att mina kunskaper inte hade samma vikt som kunskaper från 
individer med passande hudfärg. Drivkraften bakom denna uppsats är en brinnande törst
att utveckla ett passande arbetssätt för att handskas med diskriminering och symboliskt 
våld på grundskolan. Först ska jag undersöka hur diskriminering kommer till uttryck i 
skolorna och sedan studeras hur skolchefer arbetar för att bromsa den. Yrkesetiken, 
värdegrunden och likabehandlingsplaner menar att varje individ ska ges det
människovärde han/hon förtjänar, oavsett vem man är. I kapitel två av regeringsformen 
(Sveriges Riksdag, 2008) fastslås att ingen ska diskrimineras utan att varje individ ska 
behandlas enligt det människovärde som varje person oberoende av omständigheter, 
förtjänar.

Bourdieu & Passeron (1990) framställer skolan i stort som en arena för ”symbolisk 
våld”, en plats där de starka (personalen), medvetet eller omedvetet ”psykiskt 
misshandlar” de svaga (eleverna) med stor elegans och skicklighet, utan att detta 
faktiska handlande kan kallas för brottslig gärning. Istället beskrivs det som 
tjänsteutövning. De fem härskartekniker som Berit Ås (Ås 2004) har utvecklat kan 
fungera som verktyg i händerna på en del lärare och skolpersonal för att utöva makt 
över eleverna. Vidare kan skolan betraktas som en sorteringsarena. Slutdestinationen, 
det vill säga var eleven hamnar senare i arbetslivet, kan härigenom redan vara 
förutbestämd, det vill säga i linje med de teorier som utvecklades av Basil Bernstein, 
Pierre Bourdieu, Emile Durkheim med flera. Skolinspektionen (2009) pekar på 
allvarliga trakasserier och kränkningar inom utbildningsarenor runt Skövdetrakten samt 
enorma brister i likabehandlingsarbete och likabehandlingsplaner. Värdegrundsarbetet
behöver förbättras avsevärt enligt rapporten. Utbildningsväsendet verkar vara 
konstruerat runt ett chassi av strukturellt och institutionaliserat ”vi och de – tänkande”, 
ett modus operandi som gör att de elever som inte matchar normen, förhindras från att 
ta del av den riktiga essensen bakom utbildningen (SOU 2005:69). Detta kanske 
förklarar bilden i denna rapport, som möjligtvis återspeglar hur det är över hela landet. 
Hur ser bilden ut nu i dagens Sverige? Är skolan konstruerad runt ett chassi av 
strukturerat diskriminering? Upplever eleverna att skolan är konstruerad på det sättet? 
Svaret på dessa frågor är affirmativt, utifrån viss nationellt och internationellt forskning
som jag har gått genom (Se sidorna 10 till 21).
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1.2. Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att utifrån redovisade teoretiska utgångspunkter synliggöra det 
symboliska våldet som elever med annan kulturell bakgrund har mött i den svenska 
grundskolan. Det betyder att jag kritiskt granskar frågor som gäller inkludering och 
exkludering i skolan. För att erhålla skilda perspektiv, har både elever och ansvariga 
skolchefer involverats i studien. 

Min uppsats får kategoriseras som ett bidrag inom kritisk pedagogik. Jag menar att den 
inte ska uppfattas som ett försök att svartmåla läraryrket utan den genomförs i samma 
anda som tidigare studie på ämnet, det vill säga för att utveckla läraryrket. 

Frågeställningar som rör elever:

 Hur upplever elever med annan kulturell bakgrund lärares/skolpersonalens 
bemötande i grundskolan som helhet?

Frågeställningar till skolledare:

 Vilka problem angående diskriminering upplever skolchefer?
 Vilka insatser görs för att motverka diskriminering inom den svenska skolan?
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Definitioner

Här definieras en rad termer. En förståelse av dessa ord såsom jag har definierat dem
här förväntas underlätta en helhetsuppfattning av denna studie.

Symboliska våldet

Enligt Bengtsson (2006), är det symboliska våldet såsom Bourdieu menar i Den 
manliga Dominansen (1999) följande:

… ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent 
symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare bestämt, via 
misskännande, erkännande och i extremfallet känslor.” www.uppmana.nu)

Palme (2006) menar att det symboliska våldet är oftast osynlig i sig. Bengtsson (2006) 
påpekar att 

Det kan också användas i likhet med begreppet rasifiering, alltså hur personer med 
invandrarbakgrund kategoriseras som underlägsna majoritetssamhället.
(www.uppmana.nu)

(Se vidare sidan 6 om symboliskt våld.)
Begreppet symboliskt våld hos Bourdieu kan också knytas till ett annat centralt begrepp 
hos honom, idén om det sociala kapitalet. I min uppsats handlar det om graden av tillit 
som finns mellan en grupp av människor samt den sociala position som personer har. 
Det betyder att det symboliska våldet ”stigmatiserar” och formar en grupps status och 
möjligheter att fungera i ett samhälle. (För betydelsen av social kapital, se rubriken 
USA-Sverige på sidan 19.)

Institutionaliserad diskriminering

Enligt The Stephen Lawrence Inquiry, en rapport från England är diskriminering 

the collective failure of an organisation to provide an appropriate and professional service 
to people because of their colour, culture, or ethnic origin. It can be seen or detected in 
processes, attitudes and behaviour which amount to discrimination through unwitting 
prejudice, ignorance, thoughtlessness and racist stereotyping which disadvantage 
minority ethnic people. (Macpherson of Cluny, 1999, 6.34)

Här görs det gällande att en organisation brister i sin behandling av individer på grund 
av hudfärg, kultur eller etniskt ursprung. Detta kan förekomma på grund av hat, 
okunskap, attityder, eller stereotypering baserat på ras på så sätt att dessa personer 
missgynnas. 

Rasism och narcissism 

Rasism handlar om teorin som tillskriver specifika raser negativa egenskaper. Detta ska 
skiljas från diskriminering som är ett faktisk negativt handlande gentemot en individ (i 
förhållande till hur personen skulle ha behandlats) på grund av personens etnicitet, 
tillhörighet i en samhällsgrupp, status eller härkomst. 
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Narcissismen handlar om självgodhet det vill säga att anse sig vara den rådande normen, 
den vackraste och representera det bästa av mänskligheten. Det handlar om att sätta sig 
själv på en piedestal. Läroplanen (LpO94, s. 3) betonar västerländsk humanism och 
individens frihet som innebär att varje individ måste kunna stå på egna ben och klara sig 
själv. Detta kan kontrasteras mot den starka gemenskap som finns i många andra 
kulturer såsom bland bantufolket både i västafrikanska länder som Kamerun och 
Nigeria men också i Östra och Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Min tolkning är att 
läroplanerna ger uttryck för kulturell blindhet (jfr. med Lahdenperä, P. (2008b)) vilket 
är liktydligt med narcissism. 

Lärarnas yrkesetik 

Enligt Orlenius (2001) utgör yrkesetik 

en codex för yrkesutövarna som de själva har sanktionerat och ställer upp på, dvs. 
principer för yrkesutövarnas förhållningssätt och vad som är specifikt för yrkesrollen. 
Denna gemensamma värdebas ska ligga till grund för moraliska ställningstaganden i 
yrkesutövningen. (Orlenius 2001, S. 123) 

Lärarna har då kommit överens om att respektera en del principer av moralisk karaktär i 
yrket. Bland dessa principer som är av värde för denna studie är den som sätter eleven i 
centrum, det vill säga stödjer eleven på alla möjliga sätt och framför allt inte 
diskriminerar någon på grund av etnicitet, social eller kulturell bakgrund. Vid 
utvärdering, bedömning och betygssättning, förväntas läraren gestalta rättviseetik. 
Dessutom ska han/hon bemöta alla elever med respekt och inte kränka någon. Läraren 
ska avstå från ”handlingar i skola och i samhälle som kan skada eleverna” (a.a. S. 121). 

Elevskyddslagen och likabehandlingsplanen.

Staten har från och med den 1 januari 2009 ersatt barn- och elevskyddslagen med 
diskrimineringslagen (2008:567), som ger ett paraplyskydd till elever, ett skydd som har 
tidigare funnits under flera olika lagar. Ett nytt kapitel i skollagen (kap. 14 a) handlar 
om skyddet från annan kränkande behandling som eleverna kan lida av. Alla skolor 
förväntar ha likabehandlingsplaner och som namnet indikerar ska planerna innehålla 
skolans policy för likabehandling av elever. Planen ska stärka värdegrundsarbete, 
motverka kränkande behandling och diskriminering samt ge varje elev det
människovärde de förtjänar.

Mångfald

Mångfald används för att beteckna pluralismen vilket avser vilka som får lära sig och 
känna sig välkomna i en akademisk arena utan motstånd från skolpersonal och lärarna. 
Mångfald är motsatsen till apartheid inom utbildningsväsendet. Utbildning i ett fritt
samhälle förväntas vara tillgänglig i sin fulländade betydelse, för alla och inte till för en 
specifik grupp i samhället. 

Elever

I denna uppsats syftar elever på unga människor som går i grundskola. De är ofta under 
sexton år.
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Elever med invandrarbakgrund

De är från samhällets minoritetsgrupper, och ofta har de en eller båda föräldrarna av 
utländsk härkomst. De flesta av dem kallas och har kategoriserats som invandrare av 
lärare och forskningsvärlden trots att mer än hälften av dem aldrig har varit utanför 
Sverige. De har aldrig varit invandrare, i ordets verkliga betydelse, i något annat land
utan är födda här i Sverige. Till denna grupp räknas de vars föräldrar kommer från 
Mellanöstern, Asien, Afrika och Latin Amerika. Elever från Balkan, Turkiet och några 
europeiska länder inräknas här också. Sverige har sina minoritetsgrupper såsom samer, 
som också är ett urfolk, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Dessa kan inte 
kallas för invandrare direkt, men den strukturella diskrimineringen drabbar dem likaväl 
som grupperna jag angett ovan. I detta avseende kan de inräknas här. Det kan vara bra 
att påpeka här att de flesta elever med föräldrar från Finland passar in som ”svenska 
elever” ofta på grund av utseende. Utseende blir så att säga avgörande.

Infödda svenska elever

De utgör samhällets majoritetsgrupp med ofta båda föräldrarna födda i Sverige. Ofta 
pratar båda föräldrar åtminstone någon av Sveriges dialekter bra. Även om barnet är 
född utomlands och har bott utomlands har det ingen betydelse i sammanhanget. Bara 
det faktum att föräldrarna är etniska svenskar med ”vit” hudfärg, gör att de faller i denna 
kategori. Elever från övriga Norden inräknas här också. Konstig nog kan det vara bra att 
betona här att ett barn med båda föräldrar ursprungligen från Texas i USA kan falla 
inom ramen för denna kategori bara på grund av hudfärgen ”vit”. Om föräldrarna och 
eleven talar en av landets dialekter utan brytning då sugs de in av systemet och 
mentaliteten, och klassas som en av infödda svenskar. Hudfärgen blir så att säga en 
avgörande faktor men inte den enda komponenten.

Fördom(ar) 

Nationalencyklopedin definierar fördom(ar) som ”negativ attityd mot individer och 
företeelser vilken bygger på vissa lätt identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan 
tillgänglig information blir beaktad” (www.ne.se). www.tyda.se definierar ordet som 
”förutfattad mening”. Båda definitioner gäller i denna studie.

Främlingsfientlighet

Samma källa som ovan (www.ne.se) definierar främlingsfientlighet som 
”avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar” vilket också gäller i studien.

Lex Sarah

Med detta anser jag att lärarna ska kunna anmäla missförhållande som uppkommer i 
skolan på samma sätt som personal verksam inom socialtjänsten gör med stöd av 14 
kap. 2 § i socialtjänstlagen. Lex Sarah myntades efter Sarah Wägnert, då en 23-årig 
undersköterska, som uttalade sig på TV 1977 om vanvård som förekom på hennes 
arbetsplats, ett vårdhem i Solna (www.1177.se). Detta ledde till att en ny lag (Lex 
Sarah) antogs för att andra ska kunna anmäla missförhållanden inom socialtjänsten.
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1.3. Teoretiska utgångspunkter

Symboliskt våld

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog, forskare, författare och teoretiker 
som fick uppmärksamhet i hela världen för sina teorier inom sociologi.  Viktigaste av 
dessa är teorier kring begreppen ”fält”, ”habitus” och ”symboliskt kapital” som han 
myntade. Kopplingen mellan honom och min studie kretsar kring den del av hans teorier 
som ser skolan som en arena för symboliskt våld. När lärarna skickar hem elever med 
utländsk bakgrund vid bråk i skolan eller när eleverna känner att de får lägre betyg på 
grund av deras kulturella bakgrund menar jag att detta är ett uttryck för symboliskt våld.
Symboliskt våld handlar också om att se vissa värden som mer eftersträvansvärda och 
därmed viktiga att överföra till en individ eller grupp. Skolan i Sverige handlar om att 
överföra de västerländska värdena och kristen etik som läroplanerna menar är 
odiskutabla normer som alla ska lära sig i skolan. Det symboliska våldet här tar sig 
uttryck i en osynlig form, det vill säga de värden som utländska elever har kvävs och 
klassas som icke önskvärda normer. Att kategorisera dem som ”invandrarelever” är att 
stigmatisera dem som kulturbärare av det främmande. En vanlig utbildningsinstitution i 
Sverige idag har elever från både samhällets majoritetsgrupper och minoritetsgrupper. 
Lahdenperä (1997) poängterar att skolpersonalen kategoriserar elever som 
”invandrarelever” och ”svenska elever”. Detta ger skolpersonalen möjligheten till 
förtryck och diskriminering. Genom indelningen kan inne-gruppen favoriseras och ute-
gruppen diskrimineras och tillskrivas negativa egenskaperna i förhållande till svenska 
elever (Dahl & Lundgren 2006, de los Reyes, 2001). 

Med kulturellt kapital menar Bourdieu det som ett samhälle anser är den rätta kulturen 
att sträva efter (Palme, 2006). När de referensramar som utländska elever innehar inte 
ges något värde i den svenska skolan och deras historia inte får någon plats i 
undervisningen, menar jag att skolan utövar symboliskt våld mot dem, eftersom deras 
uppfattning av omvärlden kränks och ignoreras om och om igen. Att modersmållärarna 
inte har någon status i skolan påverkar hur dessa elever uppfattar sin kultur och sitt 
språk. Det faktum att dessa elever aldrig har någon förebild som liknar dem och som de 
kan se upp till i skolan, inristar i dem en stämpel av underlägsenhet. Även om det finns 
lärare med utländsk bakgrund i skolan, är min tolkning utifrån erfarenhet, att deras 
kunskaper betraktas av övriga lärare som mindre värda i jämförelse med kunskaper som 
etniskt svenska lärare har. Det sätt på vilket utbildningskapital betraktas används således 
för att utöva symboliskt våld. Att elever med utländsk bakgrund betraktas som ett slags 
problem för lärarna och att omsorgsetik gestaltas av lärarna gentemot dem på ett 
snåltsätt, tyder på symboliskt våld. När SYO-konsulenter fungerar som ”grindvakter” 
och ser till att elever med utomnordiska bakgrunder hämnar inom utbildningar/yrke som 
är mindre teoretiska, (Lena Sawyer i SOU 2006:40), hävdar jag, är det ett sätt att vägra 
dem det sociala kapitalet och därmed ett sätt att utöva symbolisk våld på dem.

Innestängningspraktiker

Innestängningen, såsom begreppet används i uppsatsen, är synonymt med ”acceptans”. 
Det refererar till den underkastelse som gestaltas av lärarna och skolpersonal gentemot 
de elever som innehar ”svenskhet”. Det kan förekomma att lärarna underlättar så 
mycket som möjligt för specifika elever, så mycket att de klarar sina studier utan 
ansträngning. Innestängningen kan innebära att läraren blundar för en avvikelse som en 
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elev gestaltar; en avvikelse som skulle sanktioneras omedelbart om eleven hade 
invandrarbakgrund. Läraren underlättar så mycket som möjligt för en elev att ta sig 
genom utbildningen utan minsta besvär. Det innebär att så fort ett hinder uppstår, 
kommer läraren in och undanröjer den, blundar för den och låtsas som att den inte 
existerar eller väljer att se handikappen från ett annat perspektiv och berömmer eleven 
för just den defekt och tillskriver samma defekt en annan elev med invandrarbakgrund. 
Detta gör att eleven med svenska föräldrar tillskrivs ”överlägsenhet”, medan den med 
invandrarföräldrar tillskrivs ”underlägsenhet” och stigmatisering. Det som är tillåtet för 
en svenskfödd är inte nödvändigtvis tillåtet för en annan elev av utländsk härkomst. 
Enligt Orlenius & Bigsten (2006) och Orlenius (2001), är tolerans en dygd som ingår i 
etiska principer. I denna uppsats är denna typ av tolerans, riktat mot enbart elever med 
svenska föräldrar, något förkastligt eftersom den strider mot likabehandlings principer 
och de yrkesetiska normer lärarna förväntas gestalta i tjänsten.

Utestängningspraktiker

Med utestängning i denna uppsats menas en osynlig mur, ett hinder eller svårighet som 
makthavarna, beslutfattarna, lärarna och skolpersonal sätter upp framför en student/elev 
i syfte att försvåra eller förhindra för denna att lyckas i studierna. Den är en 
uteslutningsmekanism som makthavaren, läraren och skolpersonalen kan använda sig av 
för att markera vem som utgör inne-gruppen och vem som utgör ute-gruppen. (På gatan 
kallas det för ”käpp i hjulet”.)

Vi behöver kunna förklara verkligheten och företeelser som omringar oss ”på ett 
meningsfullt sätt” för att kunna orientera oss och handla i en given social situation

Utestängningen kan vara att läraren ser till att eleven lämnar grundskolan utan 
fullständiga betyg och skyller misslyckande på eleven med att eleven är i behov av 
sarskilt stöd. En del av lärarna klassificerar sina elever med beteckningen ”ej 
diagnosticerad DAMP” (Westlund 2004). Ibland är det kroppsspråket som avslöjar 
tankarna bakom lärarens agerande. ”Man känner med läraren även om dom inte säger 
någonting att de inte gillar invandrare” (Parszyk 1999, S. 183). 

Det finns svenskar som har förutfattade meningar om och antipatier mot muslimer, 
judar, invandrare, sverigefinnar, samer osv.  (Lahdenperä 2001, S. 118).

Ibland är det kommentarer eller en handling som har till syfte att orsaka ängslan eller 
besvikelse och psykisk smärta hos individen. Företeelsen kan ta många olika skepnader. 
Läraren kan undanhålla viktig information från eleven, skrika åt eleven, beskylla eleven 
för olika negativa saker eller kränka eleven helt öppet. Eleven kan vägras hjälp och 
handledning i samband med skolarbete samtidigt som läraren handleder andra med 
passande hudfärg mycket smidigt. Eleven tvingas så att säga arbeta själv med en 
medelmåtting produktion som resultat. En del inlämnat material som ska användas till 
att göra en bedömning kan ”glömmas” och utelämnas av läraren och vid bedömningen 
får eleven en bedömning som motsvarar ”G” om inte ”IG”, istället för ”VG” eller 
”MVG”. Kravet för att få ”G” kan höjas till orimliga nivåer bara för att bevisa för 
eleven att denna inte duger på samma sätt som infödda svenskar. Dessa elever lider av 
exkludering och utgör ute-gruppen. De har en svårare uppgift när de ska klara sina 
studier jämförd med ”svenska” elever (inne-gruppen).
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När Skånepolisens värdegrundsbärare använde fiktiva namn såsom Neger Niggersson 
och Oskar Neger i sin interna utbildning våren 2008 (Mikkelsen & Wagner, 2009) 
antydde de att det råder en konstruerad apartheid inom poliskåren och att yrket är 
reserverat för enbart vita människor av en specifik samhällsklass. Användandet av dessa 
namn innehåller ett budskap riktat mot inte bara människor med mörkare hud utan mot 
alla som är invandrare och inte vita. Varken utbildningen till eller själva yrket som polis 
är åtkomligt för alla. Båda bör vara åtkomliga för alla eftersom en poliskår med enbart 
vita människor inte återspeglar samhället som det bör vara. Användandet av namnen 
ovan och det faktum att en anmälan gjordes men lades ner inom loppet av sextio 
minuter betyder att reviret är markerat och staketet är byggt runt utbildningen och yrket. 
Detta är exempel på utestängning i en utbildningsmiljö. 

Den strukturella och institutionella diskrimineringen

Inom forskning omkring inkluderande och exkluderande praktiker i skolans värld 
förekommer uttrycket strukturell och institutionell diskriminering. Ofta används båda 
orden som synonymer för att beteckna de praktiker som producerar och reproducerar 
inne- och uteslutande mekanismer, först i skolan och som sedan konkretiseras på 
arbetsmarknaden genom det yrke eleven landar i. Ibland är det markörer såsom hudfärg, 
hårfärg, klädstil, ögonfärg, namnet, födelseorten och brytningen som är avgörande för 
de positioner och livschanser individer tilldelas i samhället (SOU 2006:40, s. 25). de los 
Reyes & Wingborg (2002) hävdar att

Diskrimineringen utgör därmed en grundläggande mekanism i en maktstruktur som 
skapar underordning genom att systematiskt markera och vidmakthålla olikheter mellan 
människor. Detta medför i sin tur att de idéer, föreställningar och värderingar som
möjliggör diskriminerande handlingar genomsyrar samhällets strukturer, institutioner och 
organisationer. (S. 11)

Minoriteter och invandrare har ofta inte den makt som krävs för att göra någonting åt de
”murar” de befinner sig framför. Denna brist på inflytande blir svidande när de 
(makthavarna, etniska svenskar) som förväntas ingripa och normalisera ett smärtande
situation istället är handlingsförlamade. Både makthavarna och beslutsfattarna ser 
absolut ingen anledning till varför de strukturer och institutioner som utöva denna typ 
av ”symbolisk våld” ska förändra sina arbetssätt (Kamali 2005, SOU 2005:69). De 
marginaliserade upplever att de är klämda inuti ett moment 22 (dilemma) när de får en 
sämre behandling än samhällets majoritetsgrupper, detta trots de demokratiska normer,
värderingar och etiska principer som förväntas garantera alla ett paraplyskydd oavsett 
vem individen är. 

Andrafiering och makt

”Andrafiering” är en beteckning som används inom akademisk forskning för att 
beskriva den position som invandrarelever och minoritet befinner sig i förhållande till 
infödda svenskar. De normer som finns i läroplanerna och som förväntas vara de 
rådande principerna i dagens skola är de som svenskelever är uppfostrade inom. Skolan 
har ett dolt ”försvenskningsuppdrag” vis-á-vis dessa elever, och skolan fungerar därmed 
som assimilatorisk gentemot dem från samhällets minoritetsgrupper (Lahdenperä 1999, 
SOU 2006:40 S.50). Skola har då tillskrivit dem rang nummer två (andrafiering) och 
svenska elever rang nummer ett. 
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Makt som styrande verktyg har den norske professorn Berit Ås studerat och hon hävdar 
att det finns fem härskartekniker som används för att förtrycka samhällsgrupper. Dessa 
menar Ås (2004) är: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information,
dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.

Makt uppstår när två individer möts och den ena kan styra den andre på många olika sätt 
beroende på vilken medel han/hon disponerar. Medlet kan vara pengar, kunskap, 
kontakter, möjligheter och så vidare. I skolans värld är det eleven som står i 
beroendeposition i förhållanden till läraren. Läraren har makt över eleven. Denna makt 
som läraren disponerar kan visa sig tydlig när han/hon beslutar om saker som rör eleven 
och när dessa effektueras.
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1.4. Inne- och utestängningspraktiker i skolan – en 
litteraturöversikt

Här presenteras en litteraturöversikt. De specifika diskriminerande praktiker som utövas 
på en mikronivå (skolpersonalens agerande) återspeglar de strukturella 
utestängningsmekanismer (strukturell och institutionaliserad diskriminering) som råder 
på en makronivå.

1.4.1. Nationell forskning

Forskning kring den strukturella diskrimineringen i skolorna har hållit myndigheter och 
forskare sysselsatta på ett konstruktivt sätt de senaste tio åren. Inledningsvis bör det 
först konstateras att alla skolor förväntas upprätta en likabehandlingsplan enligt 
diskrimineringslagen (2008:567, 16§). En sådan plan ska fungera som ett instrument för 
att förebygga diskriminering, trakasserier, mobbning, rasism, främlingsfientlighet, 
kränkning, särbehandling, utfrysning m.m. i skolan. På så sätt kan alla trivas i skolan 
oavsett vem man är. En skola där alla trivs och känner samhörighet med varandra är en 
viktig grundförutsättning för att en god inlärning ska kunna ske. När 
likabehandlingsplaner upprättas tänker alla först och främst på att eleverna ska kunna 
uppträda på ett acceptabelt sätt gentemot varandra. Ett sådant plan blir då ett
socialisationsinstrument. Man förväntar och antar att lärarna och skolpersonalen ska 
gestalta omsorgsetiken mot alla i skolan, eftersom de förväntas styras av yrkesetiska 
riktlinjer och värdegrundsprinciper. Dessutom är de vuxna, och allmänheten förväntar 
att medmänsklighet har bildat en symbios med deras väsen. 

Disciplinering eller ”tala-till-rätta strategi”

Bel Habib (2002) menar att normala elever med invandrarbakgrund klassas som psykisk 
handikappade och placeras i särskolan som en bestraffning/disciplinäråtgärd i skolorna. 
Samtidigt placeras elever med svenska föräldrar i särskolan på grund av ”medicinskt 
dokumenterade funktionshinder (syn/höreselskador, CP-skada m.m.)…” (SOU 2005:56, 
S. 213).  För svenska barn är placeringen baserat på konkreta medicinska 
funktionshinder medan för invandrarbarn handlar det om diffusa diagnoser baserade på 
symtomen eller pedagogiska klassificeringar som koncentrationssvårigheter, tal- och 
språksvårigheter med mera (Bel Habib 2001, SOU 2003:35, S.103). Placeringen av 
invandrarelever som ovan, äger rum i en dubbelt så stor utsträckning som för elever 
med svenska föräldrar. Ajagán-Lester (2001) påpekar att det är bättre att hjälpa dessa 
elever på ett vettigt sätt än att hantera dem som patienter. Lahdenperä (2008b s. 45) 
menar att redan i 1962 års läroplan tog man avstånd från disciplinering som ett sätt att 
hantera elever som hade oönskade beteende eller som varit problematiska. Lärarna 
förväntas använda en ”tala till rätta-strategi” och inte placering på särskolan.
Lahdenperä (2008a) menar att ett interkulturellt förhållningssätt och medvetande behövs 
både bland lärarna och i det ledarskap som dagens skola skriker efter.

Kommunens makt och föräldrarnas socioekonomiska status i samhället

Att kommuner och myndigheter skulle bryta mot skollagen helt medvetet gentemot 
dessa elever med invandrarbakgrund är svårt att föreställa sig även om antalet 
invandrarelever som hamnar på särskolan bara ökar för varje år som går (Bel Habib 
2001, Lundström 2001). Lundströms forskning visar att ökningen beror främst på de 
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strukturer som omringar utrednings- och placeringspraxis av dessa barn med 
invandrarbakgrund. Diagnostester görs utan tolk (om tester görs alls), och testerna är 
utformade för etniskt svenska barn och har inte omarbetats för att matcha 
invandrarelevers referensramar och språk. Placeringen sker ofta utan fastställd diagnos. 
Med tanke på att skolorna behöver finansiering, använder kommunen dessa elever som 
finansieringsmöjligheter och placerar dem på särskolan (Skolverket, 2006). Att detta 
sker tyder på en strukturell diskriminering av barn med invandrarbakgrund menar 
Jahanmahan (2007). Forskning runt placeringen av dessa elever som jag har tagit upp 
kan ses som äldre källor men även färsk forskning visar att placeringen av andra 
generationen invandrare på särskolan fortsätter att öka (Myndigheten för skolutveckling 
2005; Skolverket 2006).

Betyg, bedömning och den akademiska ribban med konsekvenser för val av yrke 

Den akademiska ribban sänks för att gynna dem från majoritetsgrupper och på så sätt 
underlättas avsevärt för dem att ta sig igenom utbildningen och sedan in på högskolan
för att utbilda sig inom det yrke de vill (Parsyzk, 1994, 1999). Samtidigt höjs ribban för 
dem från minoritetsgrupper genom att ibland ställa orimligt, höga krav på dem för att få 
godkända betyg.

Fig 1: ett fåtal svenska elever tycker att de inte behöver anstränga sig för att klara sina 
studier. De är redan normen och att ribban för att få bra betyg är låg ställd vet de 
redan. Bilden är taget från en elevs presentation på www.helgon.se, en Community på 
nätet.

Antalet elever med invandrarbakgrund som hamnar på gymnasiets individuella program 
är betydlig högre jämfört med dem som hamnar på övriga programmen på gymnasiet.
Antalet som hoppar av sina studier är högre (procentuellt) jämfört med etniska svenskar
(Hellsten & Pérez, 1998). De som lyckas komma in på gymnasiet, har sämre betyg i 
jämförelse med etniska svenskar (Skolverket, 2002). Lärarna tillämpar därmed 
betygsinflation för infödda svenskar och samtidigt betygsdeflation för invandrarelever. 
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Lärarna ser ibland till att de duktiga invandrarelever hamnar inom praktiska 
utbildningar och inte i de prestigefulla teoretiska. 

Den värdegrund som ska gestaltas inom utbildningsväsendet har inte utrymme för 
kränkning, diskriminering och utfrysning. Elever upplever emellertid att det råder en 
osynlig och dold rasism i skolan, och detta gäller orättvisor i betygssättning och 
bemötande i olika sammanhang enligt Parszyk (1999). En elev menar: ”Går man i nian
är det svårt att acceptera sämre betyg för att man är invandrare” (Parsyzk 2001 s. 206).  
Enligt den yrkesetik lärarna förväntas gestalta i tjänsten, är detta en skam för den 
moderna svenska pedagogiken enligt min uppfattning. Likabehandlingsplaner kräver att 
lärarna ska bemöta och behandla elever lika oavsett bakgrund.

Negativt bemötande: När SYO-konsulenter och skolpersonal slussar 

Bemötande från studie- och yrkesvägledare har också studerats och bilden av 
situationen talar för att muren framför invandrarelever är hög (Sawyer m.fl., 2003; 
Kamali, 2005; Aram & Bildt, 2004). De som lider av detta mest är elever från Asien, 
Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. (Rönnberg 1999). Utanförskap i skolan anser 
elever i Parszyk (1999), är relaterad till den typen av behandling och attityder de 
upplever från lärarna och skolpersonal.

Enligt Sawyer (SOU 2006:40) bidrar SYO-konsulenterna till att bygga murar framför de 
elever som vill utmana de etniska strukturer som samhället har skapat, genom att styra 
de mot mindre teoretiska utbildningar på gymnasiet. Enligt henne har

… unga män med utländsk bakgrund som har varit intresserade av mer teoretiska studier 
framhållit att de blivit ifrågasatta och ”slussade” till mindre teoretiska studier. (SOU 
2006: 40. S. 190)

Min tolkning av Aram & Bildt (2004) är att vissa lärare inte sparar på krutet när hopp 
och framtidstro hos nyanlända invandrarungdomar ska mosas till noll. Lärarna ansåg att 
de hade för höga ambitioner och att dessa ambitioner aldrig kommer att se dagens ljus. 
Förväntningarna på dessa individer var låga och lärarna menade att de aldrig kommer 
att få arbete inom den akademiska sfären utan kanske inom lågavlönade yrken om de 
hade tur. Ofta känner eleverna den bild som läraren har av dem. Med tiden börjar de 
tänka i samma banor och allt hopp och den ambition de hade försvinner. En pojke med 
invandrarbakgrund säger: 

Hon läraren säger att jag kan bli typ snickare eller någonting sådant – men jag kan inte 
sånt. Vill du bli det själv? sa jag. (Parsyzk 2001, s. 207).

Ofta är dessa elever från minoritetsgrupper immigranter eller från immigrantfamiljer 
med minst en förälder av utländsk härkomst. De är födda i Sverige för de mesta och har 
aldrig varit ”invandrare” (a.a.). Denna grupp utgör de som lider av ”exkludering” medan 
de med båda föräldrar etniska svenskar eller med nordiska utseenden behandlas som 
normala.

Lärar- och skolpersonalens attityder, skuldbelägg och brist på förebilder

Lärarnas attityder gentemot minoritetselever i skolan har synliggjorts i en del rapporter.
SOU 2005:41 (de los Reyes & Kamali, 2005) hävdar att ”Skolpersonalens och lärarnas 
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attityder mot elever med invandrarbakgrund spelar också en viktig roll för dessa elevers 
misslyckande i skolan”. (S. 51)

Enligt Kamali (2005b), genomfördes fokusgruppsstudier i Malmö, Göteborg och 
Stockholm rörande Sveriges marginaliserade och stigmatiserade. Detta skedde inom 
ramen för utredningen om ”Makt, integration och strukturell diskriminering” som 
tillsattes efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004. Utredningen hade i uppdrag att 
identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på 
grund av etnisk och religiös tillhörighet. Mycket som rör skolan togs upp och 
diskuterades av individer med invandrarbakgrund. 

Resultatet tyder på att eleverna i dessa etniskt segregerade skolor uppvisade sämre 
skolresultat är andra skolor. Eleverna går inte ens klart sina program och de som strävar 
att gå klart får IG i sina kärnämnen, menade en deltagande. Lärarna är snabba på att 
polisanmäla saker som händer i skolan om det är en elev med utländsk bakgrund som 
står i fokus. Anmälningar till socialtjänsten är lika frekventa. Lärarna (infödda svenskar)
skuldbelägger alltid invandrarelever vid bråk i skolan. Vid bråk eller missförstånd 
mellan eleverna i skolan skickas de inblandade invandrareleverna hem. Förväntningarna 
på invandrarelevers prestationer är låga jämfört med andra elever. En kvinna som deltog 
i utredningen klagade på att en del barn med språksvårigheter klassas som efterblivna 
och placeras i särskoleklasser utan ordentlig utredning från skolpsykologen. Att det 
fattas lärare av utländsk härkomst i dessa skolor tas upp som ett stort problem eftersom 
barnen inte hade några de kunde se upp till som förebilder i skolan. De med utländsk
bakgrund i skolorna var städerskorna, praktikanter och några assistenter i köket. Andra 
deltagare menar att dessa marginaliserade områden får ofta de sämsta lärarna inom 
kommunen. De som inte passade in och därmed inte kunde vara kvar på sina gamla 
skolor placeras i dessa skolor, eftersom skolorna och de som går där är mindre värda för 
samhället.

Lahdenperä (1997) har studerat de åtgärdsprogram som lärarna upprättade och ”i dessa 
åtgärdsprogram beskriver läraren en elev eller en klass/grupp som på något sätt är 
problematisk för henne/honom eller för andra lärare på skolan”. (Lahdenperä 1997,
s.23).

Många framstående forskare har genomfört studier på just detta tema, till exempel 
Lange, 1998, 1999: Lange & Hedlund, 1998; Osman, 1999 och SOU 2006:40. Dessa 
stödjer de resultat som påvisats ovan. Slutsatsen som jag kan dra då är att det finns ett 
strukturellt förtryck som behöver uppmärksammas mer än vad som hittills har gjorts. 
Ytterligare exempel ges nedan på detta fenomen och problematiseras.

Svenskhet som skolnorm att följa

Lahdenperä (1997) konstaterar att lärarna kategoriserar eleverna i grupper, 
”invandrarelever” och ”normala elever”. När detta görs betecknar lärarna svenska elever 
och ”svenskhet” som normen för minoritetsgrupper att följa. Samtidigt innebär detta att 
invandrarelever porträtteras som avvikande.  På så sätt bidrar skolan till att skapa en 
”vi” och ”de”- skola (León 2001, de los Reyes, P. & Wingborg, M. 2002 S. 37). Följande citat 
exemplifierar detta tydligt. Von Brömssen (2004) menar ”Den Svenska skolan och dess 
undervisning, kan fortfarande definieras som en monokulturell skola byggd på en 
eurocentrisk, manlig, vit och etnisk svensk norm (S. 38).
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Utestängning av modersmål- och yrkeslärarnas samt indirekt påverkan på eleverna

Lilja (2000) har studerat modersmålslärarnas situation i skolorna och bilden talar för att 
dessa lärare som oftast är av invandrarbakgrund, inte betraktas på samma sätt som 
övriga lärare. Statusen av att vara modersmålslärare är låg i ögonen på de övriga. Deras 
undervisningstider ligger ofta utanför skolans vanliga schema, de deltar inte i 
arbetslagsmöten eller konferenser och deras möjligheter till fortbildning är nästan 
obefintliga. Allt detta påverkar negativt barnens uppfattning av det egna språket. Detta 
sätt att peka ut och stänga ut återspeglar samhällets ”vi” och ”de”- föreställningar. 
Frågan om status bland lärarna drabbar också etniska svenskar. Klasskamrater till mig 
som undervisar i yrkesämnen såsom fordonsteknik på gymnasiet anser att de inte har
någon status i ögonen på sina kollegor. De tycker att kollegorna inte betraktar dem som 
akademiker eftersom deras ämnen har mer med händerna att göra än med intellektet och 
pennan. De har ofta inte lärarutbildning men får bättre betalt än sina kollegor. Att ha en 
sådan konstruktion i skolan är någonting som inte kan gå obemärkt av eleverna. Hur 
lärarna mår på grund av utestängningen, påverkar hur eleverna har det i skolan enligt 
min uppfattning.

Klasskamp bakom den institutionaliserade och strukturerade mekanismen

Så här långt kan vi konstatera att det finns ett komplicerat system och mekanismer
etablerade för att hålla specifika individer utanför skolan som arbetsarena. Sverige är ett 
klassamhälle och den akademiska sektorns strävan att behålla status quo är stor. Om 
individer med utländsk bakgrund får IG i kärnämnena i skolan, och de som lyckas 
komma in på gymnasiet lämnar gymnasiet utan att avsluta sina studier, skapas en 
underklass i samhället där dessa personer enbart kan arbeta som pizzabagare om inte 
som lokalvårdare, det vill säga om de inte blir praktikanter och socialbidragstagare livet 
ut. Bilden av verkligheten är dyster och en kvinna i Kamalis fokusgrupp studie uttrycker 
sig enligt nedan

Man skapar en ny underklass för de flesta elever går inte ens klart programmen.
De får IG i sina kärnämnen. (Kvinna i Göteborg) (SOU 2005:69 s, 75)

Vi - och - de - tänkande

Enligt min uppfattning och utifrån det jag har redovisat ovan, vilar utbildningsväsendet
på en vi - och - de konstruktion, en konstruktion där de ”överlägsna” anses inneha 
monopol på intelligens. En man från Göteborg uttrycker sig så här:

En anledning till att det finns så få invandrade lärare och rektorer i skolan är att det inte 
finns några förebilder. Det ingår inte i vår mentala bild att till exempel se en svart person 
som lärare, utan då tänker vi på dansare, musiker eller idrottsmän. (Man i Göteborg)
SOU 2005:69 s. 76

I SOU 2005:69 menar en kvinna:

Jag har alltid frågat rektorn varför det inte finns en enda lärare som är invandrare, bara 
städerskor, praktikanter och assistenter i köket. Jag gav henne en lista på behöriga lärare. 
Förra månaden kom hon tillbaka med ett glädjebesked. Nu fanns fyra nya anställda på 
skolan. Vi gick igenom listan och alla hette Jönsson och Svensson. Då sa jag: ’När ska ni 
acceptera att det är viktigt för barnen vilken förebild de får? De måste kunna tro att det 
finns en framtid.’ De behöver en lärare som heter Abdullah. Är det så att vi är så dumma 
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att vi bara ska arbeta i skolan som städerskor? Herre gud, ge jobbet till invandrarlärare, 
som redan finns här. Det finns ingen vilja. Det är oerhört viktigt att min dotter också har 
en förebild i stället för att hela tiden anklaga invandrarbarnen för att vara 
konfliktbenägna. (Kvinna i Malmö) (SOU 2005:69)

Mentaliteten är att lärare med invandrarbakgrund inte kan vara lika duktiga som 
svenskar. Inom skolan väger majoritetssamhället normer tyngst menar de los Reyes & 
Wingborg (2002). ”Ur detta perspektiv associeras invandrarstatusen automatiskt med ett 
social och kunskapsmässigt underläge” (s.36).

Makten hos majoritetsgruppen stannar hos majoritetsgruppen

Kamali (2006) hävdar att 

Utbildningssystemet utgör ett fält där positioner tilldelas olika grupper och individer som 
i sin tur reproducerar fältet och dess egenskaper, inklusive dess hierarkiska 
sammansättning. (s. 48)

Kamali menar då att lärarna äger det maktmedel som genom utbildningen används för 
att återskapa den status quo som redan finns i samhället nämligen, en vi – och – de -
föreställning. Utbildningsväsendet är konstruerat på så sätt att lärarna kan lätt ta med sig 
fördomar och negativa bilden av minoritetsgrupper in i skolans värld. Dessa fördomar 
leder till diskriminering. Resultatet blir låga utbildningsprestationer bland elever från 
samhällets minoritetsgrupper. Men det är inte bara jantelagen och diskrimineringen som 
är orsaker bakom de låga utbildningsprestationerna från dessa grupper. Forskning tyder 
på att andra orsaker såsom språksvårigheter, och elevernas socioekonomiska 
förhållanden och kulturella bakgrunder kan ligga bakom deras låga prestationer. En del 
forskare menar att bilden där dessa faktorer anses vara orsaken inte är korrekt eftersom 
allt de gör är att maskera den dold exkludering som råder inom skolans värld. Bernstein 
(2003) menar 

How a society selects, classifies, distributes, transmits and evaluates the educational 
knowledge it considers to be public, reflects both the distribution of power and the 
principles of social control. (Bernstein 2003, S. 245)

Ska detta appliceras på svenska förhållanden kan jag generellt hävda att den strukturella 
diskriminering som råder inom skolorna är institutionaliserad genom att makten är kvar 
hos majoriteten, och bland de verktyg som används för att få till stånd utestängningen 
återfinner vi lärarattityder, själva innehållet i det som undervisas och betygssättning. 
Dessutom anses kunskaper från minoritetsgrupper mindre värda i jämförelse med den 
från samhällets majoritetsmedlemmar.

Läroböcker

Studier av skolböcker och dess innehåll bekräftar det narcissistiska synsättet i form av 
självgodhet respektive underlägsenhet hos andra människor och kulturer. Forskning 
visar att de böcker som används i skolorna innehåller material som cementerar bilden av 
andrafiering och underlägsenhet av utvecklingsländer, samtidigt som överlägsenhet, 
glorifiering och berömmelse tillägnas det som är svenskt eller skandinaviskt (Olsson, 
1986). Bilden av Afrika och afrikaner har förvanskats och förvrängts i skolböckerna. 
(Palmberg 1987; Allimadi 2002; Ajagàn-Lester, 2000). Palmberg menar i sin blogg att 
detta finner man i svenska skolböcker:
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1)Synen på afrikaner som biologiskt och social underlägsna (den brutala rasismen)
2) Synen på afrikaner som vildar, som bara slåss med varandra
3) Inställningen att det viktiga i Afrikas historia är mötena med européerna
4) Tolkningen att den vite mannen har bringat civilisationen till Afrika
5) Synen att det intressanta i Afrika är det exotiska
6) En teori om att alla samhällen befinner sig på en och samma utvecklingsstege och 
Afrika finns på de lägre pinnhålen 

Litteraturstudier i samband med uppsatsen blev närmaste chockerande när jag 
konstaterade vad resultatet visar om vad böckerna innehöll 1987, 19998, 2000 och 
2002. Än mer chockad blev jag när jag under min VFU upptäckte att historieböcker på 
den grundskola jag befann mig i, hade samma typ av bilder av Afrika och afrikaner. Det 
fanns bilder av slavar och slavhandel och afrikaner som hade migrerat på grund av svält 
och torka. Om Nelson Mandela, Martin Luther King Jr, Shaka Zulu eller Malcolm X 
står absolut inget. Till och med Kofi Annan, figurerar inte i dessa böcker. Cronqvist 
(2008) menar att historielärarna inte utgår ifrån ett mångkulturellt perspektiv när de ska 
planera lektioner eller undervisa i skolorna. Tankesättet sträcker sig in i religion där 
Islam och muslimer porträtteras i negativa termer. Härenstam (1993), Granberg & 
Thelin (2002), och von Brömssen (2002) beskriver hur andras kulturer avbildas som 
underlägsna den västerländska. Skolans böcker bär på ett innehåll som är anpassad efter 
majoritetssamhällets normer och värderingar. De värderingar och normer som 
minoriteter har skildras som mindre värda.

Bilden som uppenbara sig för mig efter att ha samlat litteraturen ovan och presenterat 
den är att skolan gör sitt bästa för att kväva mångfalden, en radikal tanke som jag håller 
fast vid annars tror inte jag själv på min studie.

Läroplaner som styrinstrument 

Även om mångfalden ges en bra plats i läroplanerna är dessa politiska dokument ändå 
öppna för tolkningar. Läraren gör således sina tolkningar utifrån den påverkan han/hon
har varit utsatt för i sin uppväxt och beslutet som tas färgas av detta. Läroplanen är 
styrinstrument men vad händer när en del skolor struntar i den fullständigt? Det är en 
fråga som Thornberg (2004) också undrar över:

Hur kan vi tala om värdegrundsarbete, om lärare kanske inte alls primärt styrs av 
intentionen att implementera läroplanens värdegrundstexter utan i stället hämtar sina 
värden och ideal från sin egen barndom, egna livserfarenheter eller andra källor? (s.
102)

Forskning visar att konflikter i skolan löses av personalen intuitivt. Lärarna har inte 
någon utbildning för att lösa olika konflikter i skolan så det de faller tillbaka till när 
konflikter uppstår eleverna emellan är ”livserfarenheter” och ”fingertoppkänslan” menar 
Dahl & Lundgren (2006). Dessa forskare poängterar följande efter sina intervjuer med 
lärarna: ”Intressant att notera är, att inte någonsin säger någon lärare på någon skola att 
de arbetar mot rasism eller diskriminering.” (s. 295)
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Etnocentrism och Polarisering i läroplanerna

Runfors (2006) har undersökt polariseringen i Lpo94 och kommit till slutsatsen att en 
del ”samhällskategorier systematiskt gynnas medan andra missgynnas” (S.137) på 
grund av det som sker i skolorna beroende på hur styrdokumenten är utformade. Det
västerländska synsättet presenteras med ”skall” och som ett oförytterligt ideal för alla att 
efterfölja.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats 
av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. ( Lpo94, s. 3).

Kristen tradition och humanism och allt det innebär anses då vara dygder som 
förknippas med västerlandet; och alla förväntas ställa sig bakom dessa odiskutabla 
normer. Om Orienten eller andra delar av världen har dygder och humanism eller inte, 
är inte det väsentligast. Läroplanerna menar att skolan ska ”förmedla” och ”förankra” 
(Lpf 94, s 3; Lpo 94, s 3) svenska värden hos invandrargrupper och med detta är skolans 
försvenskningsuppdrag tydligt. De värden dessa invandrargrupper bär med sig anses då 
vara mindre värda och dessa människor ska assimileras till de ”överlägsnas” värden. 
Med detta anses Sverige vara ett monokulturellt samhälle (Lahdenperä 2001, s. 133). 
Lahdenperä menar att om skolan har för 

uppgift att bl.a. förankra och förmedla svenska värderingar… hos invandrarelever och
deras föräldrar, ligger det nära till hands att dra slutsatsen att dess uppdrag är att 
assimilera elever med invandrarbakgrund och försvenska dem...
(a.a. s. 130)

För att göra detta ska invandrargrupper först betraktas som 

inkompetenta och okunniga med ”felaktiga” värderingar - medan den svenska skolan blir 
betraktad som ”god och kunnig” och med rätt värderingar. (Lahdenperä 1997).
(a.a s. 130)

Lahdenperä fortsätter med sin kritik genom att påpeka att ”Människor kan inte 
påtvingas svenskhet” (a.a. S. 132)

Vi får dock inte glömma att Lpo94 som helhet anser att mångfalden är något som är 
positiv för samhället och att eleverna ska fostras till att öka förståelsen för den samt leva 
med den. Mångfald presenteras som något bra som ska respekteras. Att läsa en sådan 
text är alltid spännande tycker jag, när man märker den politisk korrekthet i retoriken
som den innehåller.

Runfors (2006, S. 140) påpekar att innebörden av begreppet ”Kulturell mångfald” i 
Lpo94 varken är klar eller definierad. Läsaren kan bara gissa och tolka. Det viktigaste 
att lägga märke till här är dikotomin mellan det som är obestridligt och det som är svårt
att definiera. Runfors resonerar så här om hotet mot dessa obestridliga normer: 

Texten tycks nämligen tala till ett annat hot, ett hot i form av läsare som skulle kunna resa 
invändningar mot denna fostran och mot den hållning dagens mångfaldsretorik anbefaller 
(jfr Carlbom, 2003) (SOU 2006:40, s. 141)
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Runfors menar då att texten förespråkar två sinsemellan idéer som är oförenliga. Enligt 
Åsa Bringlöv (1996), menar Runfors att texten tar ställning när en rangordning görs och 

… i Lpo 94 kommer nämligen fostran till ”kulturell mångfald” att underordnas fostran till 
de värden som utnämns till grundläggande. (s.141)

En ”vi och de föreställning” uppenbarar sig när läroplanen tar ställning till vissa normer 
som ska styra hur personer ska vara. Genom att klassa en del normer som mer 
eftersträvansvärda än andra, ger läroplanen förtursrätt åt de indisputabla värdena menar 
Runfors. De indisputabla värdena tillskrivs etniska svenskars normer, det vill säga ”vi”-
normer som ska följas av ”dem”, det vill säga minoritetsgrupperna. Runfors (2006) 
menar att mångfald ges en bild av att vara någonting positiv men samtidigt presenteras 
den som någonting eleverna ska kunna ”ta till vara bara i vissa lägen, nämligen om det 
representerar inslag på ett smörgåsbord…” (S.69). Hon menar att eleverna ska kunna 
förhålla sig till mångfald såsom den presenteras och självklart kunna välja bort det.
Även Pierre (2007) menar att skolan är en politisk organisation som präglas av 
ideologisk, ekonomisk och juridisk styrning. En viktig del av den ideologiska styrning
går ut på att bevara skolan som en monokulturell enhet, enligt min uppfattning.

Som slutvinjett på den nationella forskningen kan det också noteras att 
Sverigedemokraterna kan ha inspirerats i sitt partiprogram av läroplanerna (förutom av 
den tyska nazismen och den Italienska fascismen med Hitler och Mussolini som 
föredömen). Skillnaden mellan läroplanerna och deras partiprogram är att läroplanerna 
är skrivna med ett politisk korrekt språk, just det som Sverigedemokraternas 
partiprogram saknar. Både Sverigedemokraterna och läroplanerna delar samma synsätt 
när det gäller att bevara Sverige som ett monokulturellt land och därmed skolan, enligt 
min tolkning.  Det är helt acceptabelt att ha en åsikt om dessa saker i ett demokratiskt 
land som Sverige så länge debatten kan ske med respekt för individen (diskursetik). Här 
nedan presenteras ett kort citat av Sverigedemokraternas ståndpunkt, såsom det anges på 
deras hemsida:

Sverigedemokraterna (2005)
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1.4.2. Internationell forskning

En akademisk blick utanför vårt avlånga lands gränser visar på att strukturella och 
institutionella diskriminerande praktiker drabbar olika grupper i samhällen på 
varierande sätt. En del forskare anser att socioekonomiska faktorer ligger bakom det 
misslyckande som drabbar minoriteter. Andra menar att dessa faktorer existerar men att 
skylla misslyckande i skolan på enbart dessa faktorer är att kamouflera sanningen. 
Realiteten är den institutionella diskrimineringen som är inlindad i skolans organisation. 
Dessa forskare menar att skolan som organisation behöver förändras radikalt.

Storbritannien

Med stöd av Willis (1977) kan hävdas att skolan kan fungera som en institution för att 
utestänga och förhindra specifika grupper från att förändra de livsmönster och den 
klassen i samhället de är födda i. Detta kunde Paul Willis konstatera efter hans berömda 
studie i vilken han följde en grupp (tolv) arbetarklasspojkar, ”lads”, i mellersta England 
under deras två sista år på gymnasiet och första året när de började arbeta i en fabrik. 
Skolan hade misslyckat totalt med att utbilda dessa killar till tjänstemän. Killarna tyckte 
att oavsett hur mycket de än kämpade i skolan, skulle de inte få något kontorsarbete 
efter studierna utan deras plats i samhället var i fabriken, i konformitet med de råd de 
fick i skolan från SYO-konsulenten. Skolan hade då misslyckats med att erbjuda dessa 
pojkar den utbildning de hade rätt till för att kunna förbättra sina livsvillkor. Paul Willis 
studerade pojkar av vit bakgrund. Liknande studier finns men med fokus på etniska, 
icke vita (Bhattacharyya, Ison, & Blair, 2003; Tikly, Osler, & Hill, 2005). Elever från 
specifika etniska samhällsgrupper råkade ut mer för diskriminerande praktiker i skolan 
(relegering av pojkar och flickor med afrikanskt och karibiskt ursprung) än andra (Osler 
& Hill, 1999). Att regeringen gjorde mycket för att bromsa diskrimineringen räckte inte 
ansåg Osler och Hill, inte förrän specifika åtgärder riktades just mot dessa 
marginaliserade.

USA

Denna utestängningsmekanism har studerats av Lois Weis i USA. Enligt Weis (1988) 
kan utestängningen bero på utbildningsstrukturer men den kan också bero på kulturen. 
Hennes studier har fokus på hur ras, klasstillhörighet och kön kan bidra till exkludering 
från livschanser och möjligheter, detta trots att utbildningssystemet i USA förväntar 
vara till för att hjälpa individer att förbättra deras livssituationer. Hon har studerat hur 
kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden är begränsade även med den utbildning som 
de har. Båda exemplen här ovan, USA och Storbritannien handlar om utestängningen av 
vita människor och med detta menas att utbildningsstrukturer kan fungera exkluderande 
till vilken samhällsklass som helst och inte bara de fattiga och etniska marginaliserade.

USA - Sverige

Lory Janelle Dance, en afro-amerikan, har bedrivit forskning om ämnet och fokuserar
på avsaknaden av socialt kapital i undervisningspraktiker. Dessa beskriver hon som 
”olärande” praktiker (Dance 2006, s. 105) och menar att detta sker samtidigt som elever 
från majoritetsgrupper ”åtnjuter det fullvärdiga medborgarskapets alla privilegier” 
oavsett och det är i USA eller i Sverige. Hon menar att hennes etnografiska studier 
bland elever både i USA och Sverige, avslöjar väl designade och koordinerade insatser 
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från lärarnas sida för att förhindra eleverna av utländsk härkomst meningsfulla ”sociala 
relationer och rättvisa interaktioner i skolan” vilka är avgörande för en bra 
lärandeprocess och framtidstro. Eleverna från minoritetsgrupper har inte tillgång till 

kunskapsfonder, överbryggning till mainstream-nätverk, företrädare, förebilder, 
emotionellt och moraliskt stöd, samt utvärderande råd som är sunda, rättvisa och 
personaliserade (Stanton-Salazar, 2001: 268) (a.a., S. 109)

på samma sätt som de från majoritetsgrupper. Situationen, som beskrivits ovan, är bara 
toppen av isberget eftersom denna avsaknad av produktiva relationer med lärarna och 
skolpersonal reflekterar hur skolstrukturen är utformad; det vill säga den strukturella 
och institutionella utformningen av utbildningsväsendet. Hon menar att institutionella 
diskrimineringen är väl organiserad och återkommande och att lösningen på problemet 
inte ligger hos ungdomar utan i händerna på de ”vuxna och tjänstemän som reglerar, styr 
och undervisar i skolorna;” (Dance 2006, S. 105). Denna sanktionerade diskriminering 
har undersökts utförligt i USA (Roderick 1993, Stanton-Salazar 2001, Boccanfuso 
2005) och resultaten tyder på att mycket behöver göras angående de strukturer som styr 
skolan.

Frankrike - Kanada

Bourdieu & Passeron (1970) är en viktig källa för ytterligare kunskap i ämnet. Med 
fokus på situationen i Frankrike, undersökte de båda författarna skolans strukturella och 
institutionaliserade roll i skapandet av mekanismer för att social och kulturell kapital 
ska vara kvar hos specifika samhällsgrupper. Skolan som samhällsstruktur, menar de är 
en arena för symboliskt våld som bär på illusioner som i skolan inte verkar vara något 
att bry sig om, men som senare har katastrofala effekter när dessa illusioner 
transformeras till konkreta förhållanden för specifika individer. Skolan, menar de,
förefaller vara en neutral institution för att lära ungdomar kunskap. I själva verket är 
skolan en institution konstruerad för att behålla den samhällsordning som råder. Den 
roll som regler, föreskrifter och förordningar för styrningen av skolan har i Frankrike är 
ungefär samma i Kanada, menar forskaren och professorn Carl E. James, som har 
studerat de strukturella effekter av utanförskap i skolorna där. Han fann att ungdomar 
som inte matchar normen har kommit på egna strategier för att bekämpa de 
utestängningsmekanismer de lider av i skolan. Dessa ungdomar med icke vit bakgrund
är offer för stereotypering i skolan och diskrimineras med samma mekanismer och 
språkbruk som polisen använder när de jagar farliga kriminella på gatan (racial 
profiling), (James 2006).

Tyskland - Schweiz

Institutionell diskriminering i skolorna i Tyskland har inte varit ett hett debattämne, inte 
förrän EU stiftade olika direktiv mot diskriminering i skolorna och regeringen antog en 
del lagar mot diskriminering i skolorna (Gomolla 2006). En del forskare har gjort 
akademiska studier runt de mekanismer som ligger bakom den institutionella 
diskrimineringen i skolorna i Tyskland (Gogolin & Neumann 1997; Gomolla & Radtke 
2002; Weber 2003). Dessa studier fokuserar på etnicitet, språk och kulturell bakgrund 
bland annat som faktorer för att identifiera dem som diskrimineras i skolorna och 
huvudorsaken till det ligger i det institutionella. Enligt Gomolla & Radtke (2002), med 
stöd från fältstudier, är de etablerade institutionella strukturerna ansvariga för att lärarna 
hade låga förväntningar på barn till immigranter. Barnen blev bedömda i olika prov på 
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annat sätt (negativt) jämfört med andra barn, de och deras föräldrar fick en specifik typ 
av utbildnings- och yrkesvägledning i skolan, som tyder på att de kommer att hamna i 
praktiska arbeten och inte i teoretiska. Några av dem bedömdes som i behov av särskilt 
stöd, trots att de verkligen inte behövde det, och andra fick läsa ett år extra i onödan för 
att fortsätta till nästa klass; ofta på grund av fördomar eller de gällande 
utbildningsstrukturerna på plats. I Gomolla (2006) undersöks sambandet mellan 
lagstiftning och strukturell diskriminering i Tyskland, Storbritannien och Schweiz. Hon 
menar att ett holistiskt ingripande i problemet runt den strukturella diskrimineringen 
inom etniska skolor verkligen kan fungera, såsom åtgärden QUIMS ("Quality in multi-
ethnic schools") i Zurich, Schweiz.

Som avrundning av den internationella forskningen måste det tilläggas till att även om 
mycket återstår att göra i Sverige för en dekonstruktion av den strukturella 
diskrimineringen som skolväsendet lider av, tycks Sverige vara långtifrån bland de 
sämsta länderna angående de negativa effekterna av den strukturella diskrimineringen. 
Det är alarmerande att enbart 14 % av elever med turkisk bakgrund tar studenten i 
Tyskland (Invandrare och Minoriteter, 2009, s. 26). PISA rapporten (Program for 
International Student Assessment) från 2003, placerade Tyskland bland de tre sämsta I-
länder vad gäller utbildningen av immigranter efter Danmark och Nya Zeeland. 

Den forskning som redovisats i min studie visar exempel på hur det så kallade 
”symboliska våldet” tar sig uttryck nationellt och internationellt. Detta visar sig 
exempelvis genom läroböckernas innehåll, lärarnas attityder gentemot elever med 
immigrantutseende, konfliktlösning i skolorna, betygsättning, lärare -elev relationer och
när förmedling av det sociala kapitalet saknas. Ytterligare syns detta i bland annat på 
hur elever som inte matchar normen hanteras som kriminella. En del hamnar i 
lågavlönade arbeten efter studierna medan andra aldrig lyckas avsluta sina studier.

Med dessa utgångspunkter är nu min avsikt att undersöka elevers erfarenheter från 
grundskolan samt ansvariga skolledares eventuella insatser för att motverka det 
symboliska våldet.
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Del 2. Metod
Här redogörs för vilken undersökningsmetod som har använts för att samla empirin. Här 
presenteras också vad metoden innebär samt fördelar och nackdelar med att använda 
den. 

2.1. Metodval

Åsberg (2001, S. 271) preciserar att metod handlar om ”sättet man går tillväga” för att 
göra någonting och exempel på forskningsmetoder är ”intervju-metod, enkät-metod, 
observationsmetod”. Att prata om kvalitativ och kvantitativ och syfta till metod är fel 
och ska tvärtemot syfta till det fenomen man söker kunskap om. (a.a. S. 273)

Enligt Åsberg är retoriken runt kvalitativ och kvantitativmetoder inget annat än felaktig 
krångel med termer och jag håller med honom. Om dessa beteckningar syftar till 
ansatsen för materialinsamlingen då behöver forskarna komma upp med nya 
beteckningar menar han. Enligt Åsberg kan inte ”kvalitativ” och ”kvantitativ” kallas för 
metoder utan syftar till data som ska samlas, en åsikt som jag delar. Metod menar han 
betyder tillvägagångssättet för att samla data som kan vara kvantitativ (numerisk) eller 
kvalitativ (icke-numerisk).

Fig 2. Åsbergs ritning för att förklara relationen mellan ett fenomen man söker kunskap 
om (som kan vara av kvalitativ eller kvantitativ art) och metoden för att samla data. 
(Åsberg, 2001).

Patel & Davidson (2003, s. 14), menar att en kvalitativ undersökningsmetod 
kännetecknas av datainsamling som fokuserar på ”mjuka” data såsom ett samtal mellan 
forskaren och intervjupersonen eller personer och sedan en analys och tolkning av 
textmaterialet. 

De frågor som har ställts till respondenterna återfinns som bilagor i slutet av studien.

Öhrvall (2009) ser self-report som ”ett forskningsredskap där respondenten skriver en
text utifrån en eller flera frågeställningar”. Self-report kännetecknas av att respondenten 
skriver fritt ner sina erfarenheter/svar runt ett specifikt ämne/fråga utan påverkan eller 
ytterligare frågor just då. Fördelen med denna metod kan vara att forskaren kan komma 
mycket nära det som redovisas eftersom respondenten skriver fritt utifrån tydliga frågor. 
Frågorna ska vara tydliga för att underlätta för respondenter hävdar jag. Det jag vill 
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fånga med detta är medvetandeströmmen av respondentens tankar, en teknik som har 
använts i litteraturen av romanförfattare som Marcel Proust och James Joyce. Nackdelen 
kan vara att respondenten inte är bra på att skriva sina minnen utan är bättre på att 
berätta. Denna svårighet har jag hanterat genom att välja intervjupersoner som är 
utbildade och som har god skrivvana. En annan fördel med denna metod är att 
respondenterna har tillräckligt med tid för att ägna åt skrivande. Mina respondenter fick 
en vecka (max två veckor) på sig att redovisa sina erfarenheter Tiden var enligt mig 
tillräckligt lång för att svara på frågorna. Alla svar skickades till mig via e-post. 
Respondenterna har kunnat skriva när tiden passade dem och sedan skicka sina svar till 
mig elektroniskt. Detta tycker jag är smidigare än att ”springa” efter dem eller kämpa 
för att boka tid. Detta innebär inte att diktafonintervjuer var svåra att göra. Jag valde 
self-reportmetoden för att jag anser att den är bättre och mer lätthanterlig i förhållande 
till syftet i uppsatsen. Dessutom passar metoden bra om man är ensam forskare.

2.2. Urval 

En viktig sak som jag ser det runt urvalet i en studie som denna är att ha med i studien 
både eleverna, det vill säga de som lider av det symboliska våldet i skolan och de 
ansvariga som kan påverka situationen för eleverna i en positiv riktig. De som kan 
påverka situationen kan vara lärare, rektorer eller skolchefer. Jag har valt skolchefer 
som andra sida av samma mynt. Att ha båda grupper i studien skapar en symmetri i det 
som studeras.

I den klass som rektorn hjälpte till och ordnade så att jag kunde träffa eleverna, fanns 
nio elever med annan kulturell bakgrund än den svenska. Av dessa nio har jag fått svar 
från tre. Resterande sex skrev inget och figurerar därför inte i studien. Dessa tre (med 
fiktiva namn) är: 

 Eleven Mardi - 17 år gammal och gillar fotboll.

 Eleven Su - 19 år gammal och gillar smink.

 Eleven Tu - 19 år gammal och gillar att läsa romaner. 

Jag har också personligen träffat elever som jag känner och frågat de om de kunde tänka 
sig hjälpa till med att svara på några frågor som jag hade. Dessa har jag träffat under 
rasten på den skola den ovan nämnda rektorn arbetar. Av dem fick jag ett svar. Eleven 
kallar jag för Maurine.

 Eleven Maurine – 18 år gammal och läser på gymnasiet. Hon vill arbeta som 
sjuksköterska efter högskolestudier.

Jag gick till en annan skola och pratade med en elev som jag känner där och hon 
accepterade att vara med i studien. Denna elev kallar jag för Becky. 

 Eleven Becky - 19 år och läser design på en folkhögskola i Västra Götalands 
regionen. 
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Jag har träffat en annan elev i samma stad och hon var väldigt positiv till att delta i 
studien. Eleven kallar jag för Tau.

 Eleven Tau - är 19 år gammal och läser på gymnasiet. Hon kommer från Kosovo 
och vill läsa till psykolog på universitet.

Ett svar jag fick av en elev av judiskt ursprung på min VFU skola kunde inte jag ha med 
i studien eftersom hennes svar inte var relevant för studien. Hon skrev om rasismen i 
samhället generellt och gav inga exempel på symboliskt våld från lärarnas sida som hon 
upplevt på grundskolan. Hon skrev däremot mycket om mobbning och ensamhet i 
skolan men hennes svar har inte tagits med i studien. Sammanlagt har jag tagit med sex 
svar från elever.

Av de sex skolchefer som fick frågorna, svarade bara tre så tre räknas som bortfall. Av 
de tre som inte svarade, avböjde två att delta i studien efter att har sett frågorna. En
lovade svara men hörde aldrig av sig med svar. 

Det är alltid bra att göra en pilotstudie för att säkerställa att olika fel inte ska uppstå när 
en riktig datainsamling ska starta. Detta lämpar sig bäst när intervjuer ska göras med 
diktafon. Då kan forskaren banda in frågorna när de ställs samt svaren från 
respondenterna. De kan sedan lyssnas in och alla fel korrigeras när den riktiga intervjun 
drar igång. I denna studie har jag inte gjort någon pilotstudie. Jag bedömde det som 
olämpligt och mindre respektfullt att skicka frågor till en respondent och lägga till att 
dessa är till för en pilotstudie för att se om respondenten ska svara och skicka svaret till 
mig. Så någon pilotstudie har inte gjorts. 

Det har varit svårare att få skolchefer från mindre orter att svara på frågorna. De som 
befinner sig i större städer har haft större benägenhet att svara på frågorna.

Skolcheferna har inte valts på grund av speciella anledningar utan jag har kontaktat de 
jag kunde hitta via Internet, det vill säga att de hittades slumpmässigt. Jag strävade efter 
att kontakta skolchefer som ansvarar för stadsdelar med en hög representation av 
invånare av utländsk härkomst och ibland lyckades jag. I studien har alltså sex elever 
och tre skolchefer medverkat.

2.3 Genomförande 

Här beskrivs hur insamlingen av empirin gick till. Respondenterna (skolcheferna) har 
inte varit så svåra att nå via e-post. Det finns kommunhemsidor på Internet där e-
postadresser till specifika tjänstepersoner kan hittas. Så gick det till när en del 
respondenter skulle kontaktas. Jag presenterade mig (via e-post) som lärarstudent och 
berättade att jag höll på med min uppsats och önskade feedback kring området som jag 
vill studera. Jag lade till att frågan kunde skickas in så vi behövde inte boka tid för 
intervju. När respondenten accepterade att vara med i studien, skickade jag ett mejl om 
de fyra huvudkraven som gäller för etiskkorrekt forskning, det vill säga 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Efter denna 
etapp gick jag vidare med utskick av frågorna. Denna metod för att samla in empiri 
kallas av en del metodböcker för self-report metoden, det vill säga att respondenterna 
rapporterar in, skriftligt, till forskaren. En del källor och metodböcker kallar denna
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samlingsätt för ”skrivna berättelser” (infovoice), inte för att den samlade empirin är 
berättelser men att de är i textform och kan läsas och tolkas.

Liknande principer gällde även för eleverna. Eleverna träffade jag dock på olika sätt 
innan deras rapporter kom in via mejl. Som ovan angetts var jag i kontakt med en rektor 
för en gymnasieskola i en medelstor stad i Västra Götalands region. Hon underlättade
kontakten mellan mig och elever med annan bakgrund än den svenska, genom att ordna 
en träff mellan mig och en handfull elever. Hon såg till att en lärare informerade 
eleverna om att en lärarstudent skulle komma för att be dem om hjälp i samband med en 
uppsatsskrivning. Eleverna tyckte att det var spännande så de visste att jag skulle 
komma. Rektorn informerade mig och jag kom till skolan med mina frågor på USB 
minnen. Jag hade ett kvartssamtal med eleverna under vilken jag förklarade för dem 
varför jag var där, förklarade forskningsetiska regler etc. Ämnet var inte nytt för dem
eftersom rektorn hade informerat dem om syftet bakom mitt besök. De tyckte att de 
kunde hjälpa till med att svara på frågorna men inte just då eftersom de hade sina 
lektioner och det skulle ta tid att svara på frågorna. Så vi var överens om att använda 
elektronisk kommunikation. De följde med mig till skolans bibliotek, jag öppnade min
mejl och de fyllde i sina e-postadresser. Jag bifogade sedan filen med frågorna som jag 
hade på mitt USA-minne och skickade frågorna till dem. Två dagar senare fick jag det 
första svaret elektroniskt.

De elever som jag träffade personligen fick frågorna på pappret och där hade jag skrivit 
om de forskningsprinciper som gäller, samt min e-post adress. Så de svarade 
elektroniskt de också.

2.4. Analys  

Här redogörs för hur analysarbetet gick till. Enligt Infovoice, vilket är en publikation 
från Göteborgs universitet, finns det två huvudsakliga vägar att gå när den insamlade
empirin ska analyseras. ”Den ena bygger på teman-ledtrådar och den andre på 
meningsbärande enheter och kategorier” (www.infovoice.se). Tillvägagångssättet som 
är intressant för min studie är att göra tolkningen av empirin utifrån olika tema. Det vill 
säga att jag läser genom materialet och kategoriserar det som är väsentlig för studien
utifrån rubriker som passar de teorier studien bygger på. Denna strategi kallas inom 
forskning för induktiv innehållsanalys – kategorisering eller tematisering av materialet 
görs utifrån empirin (se hemsidan ovan). Denna procedur lämpar sig för att arbeta med 
de texter jag har fått in eftersom delar av det som har skrivits av respondenter inte är 
intressant medan andra delar är det. På så sätt kan jag plocka det som är 
intresseväckande för min studie och utelämna det som inte är viktig. Jag har läst genom 
materialet väldigt noga ett par gånger för att ha en detaljerat förståelse av det 
respondenterna har skrivit. De delar av materialet som är viktiga för studien har flyttats 
till ett nytt Office dokument under olika rubriker beroende på om det jag arbetar med är 
empirin från eleverna eller skolcheferna. Både studiens syfte och frågeställningarna har 
påverkat vilket material som har flyttats. Jag har sedan tolkat, kondenserat och 
tematiserat det tolkade materialet till en ny text som har återflyttats till studien med 
passande rubriker och under rubriker, utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
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2.5. Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om hur sanningsenlig den samlade data är. Jag tycker att eleverna 
har berättat det de anser de upplevde när de gick grundskolan. Jag har kunnat analysera 
materialet utifrån deras olika mejl de skickade till mig. Inget har korrigerats, förändrats 
eller utökats från min sida.  Tillförlitlighet i studien anser jag är stor för att jag inte har 
för avsikt att påverka eleverna till att skriva det de inte vill. Samma sak gäller för de 
skolchefer som har svarat på mina frågor. Någon påverkan har inte skett. Jag tycker att 
ytterligare två faktorer ökar tillförlitlighet i en sådan här studie. Respondenter har 
informerats om att studien görs för att ta en lärarexamen och inte för att säljas i 
vinstsyfte. Detta gör att de inte kan vara intresserade av att påverka innehållet åt ett 
specifikt håll. Dessutom har de blivit informerade om att deras namn inte kommer att 
synas i studien. Detta kan ha fått dem att skriva om det de anser vara sant, det vill säga 
såsom de har upplevt, även om de lärare eleverna beskriver inte gillar att bli blottställda. 
Eleverna kan inte bindas till det de har skrivit eftersom deras namn inte ska förekomma 
i studien. En annan viktig faktor är att de lärare de beskriver samt deras erfarenheter av 
det symboliska våldet inte kan bindas till en specifik lärare eftersom de inte nämns med 
namn, varken i deras mejl till mig eller i studien.

2.6. Forskningsetik

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har legat 
till grund för tillvägagångssättet för denna studie och de principer som vetenskapsrådet 
menar ska styra forskningen har respekterats. Forskningsetik förväntas uppfylla fyra 
huvudkrav for en etisk korrekt forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002). 

1) Informationskravet:

Respondenterna fick all nödvändiga information om studien antingen via telefon, 
personlig kontakt det vill säga muntlig eller via e-post. Det vill säga de informerades om 
studiens syfte, vem jag är, vilken högskola jag är student på och att jag är lärarstudent. 
De informerades också om att studien skulle användas för att nå en lärarexamen 
eftersom jag höll på med min examinerade uppsats.

2) Konfidentialitetskravet:

Alla respondenter utlovades anonymitet, det vill säga varken deras namn eller de 
individer de uttalade sig om skulle kunna identifieras i studien.

3) Samtyckeskravet:

De respondenter som gav mig klartecken att skicka in frågorna fick var sitt mail med 
frågorna bifogade samma dag eller i alla fall samma vecka. För de som var över arton, 
behövdes inte någon kontakt med föräldrar eller förmyndare. En av dem var 17 år 
gammal och då krävdes vårdnadshavarens samtycke för att hon skulle delta i studien. 
Hennes föräldrar godkände medverkan. Alla respondenter var antingen myndighets 
personer eller elever på gymnasiet. Någon påtryckning eller tvång för att de skulle 
medverka i studien har inte förekommit på något sätt.
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4) Nyttjandekravet:

Att studien inte kommer att användas i kommersiella syften förklarade jag för eleverna. 
Jag bifogade även vetenskapsrådets riktlinjer för forskning i mejlet till de olika 
skolcheferna.
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Del 3. Resultat
3.1. Elevernas erfarenheter av det symboliska våldet

De elever som medverkar i studien går på gymnasiet förutom Becky som nu studerar på 
folkhögskolan. Frågorna handlar om den tid då de gick på grundskolan. Det är deras 
erfarenheter av det symboliska våldet på grundskolan som är intressant för denna studie. 
Eleverna är alla mellan 17 och 19 år gamla. Jag har använt mig av meningsbärande 
enheter för att presentera resultatet. 

Här presenteras elevernas uppfattningar av det symboliska våldet där utgångspunkten är 
intervjufrågorna för elever (se dessa under rubriken Bilagor). Det är mycket viktigt i 
denna studie att påpeka och betona att eleverna anser att de generellt sett hade bra lärare 
när de gick på grundskolan. Nästan alla jag intervjuade beskrev bemötandet från 
lärarnas sida som exemplariskt. Eleverna menar ”Jag själv var alltid trevlig, och fick ett 
trevligt bemötande av lärarna tillbaka”., ”Min tid på grundskolan samt högstadiet var 
några roliga år i skolan” eller ”… jag hade även bra lärare” och ”Lärarna var ofta 
snälla…” En annan elev skriver 

Nej, absolut inte. Alla lärare var otroligt snälla och jag behandlades som alla andra barn. 
Ingen särbehandling eller sämre bemötande än de andra (svenska) barnen.

Min uppsats får inte uppfattas som ett försök att svartmåla lärarna och läraryrket. Men 
förutom det goda om lärarna, säger eleverna också att några lärare stack ut i en negativ 
bemärkelse och det är dessa exempel som är särskilt intressanta för studien. 

Upplevelser av underlägsenhet

Mardi påpekar att hon aldrig upplevde att hon behandlades annorlunda. Hennes ena 
kusin behandlades bra också men poängterar att det symboliska våldet drabbade hennes 
andra kusin. Hon beskrev situationen så här 

Min andra kusin behandlades som att hon var helt osynlig för läraren. Alltid när hon 
räckte upp handen för att svara på någon fråga, valde alltid läraren någon annan som fick 
svara. Det verkar nästan som att hennes inställning var att ”utlänningar” inte kan nåt.

Denna beskrivning av att kusinen behandlades som att hon inte kan någonting påminner 
om lärarattityd gentemot elever med annan bakgrund än den svenska såsom i Parzyk 
(1999). Elevens tolkning utifrån händelsen är att elever med annan kulturell bakgrund 
än den svenska inte kan på samma sätt som infödda svenska och då ignoreras kusinen 
av läraren. Tu tar upp användandet av förolämpningar som ett sätt att få eleverna att 
känna sig underlägsna de som matchar normen i skolan. 

… självklart har jag varit med om orättvis behandling. Det förekommer ganska ofta. 
Ibland ställer man sig själv frågan, ska de va så? Ja menar bara för att jag har ett annat 
usrprung, ska väl inte de betyda att folk (svenskar) skall få använda ord som inte är 
tillåtna.
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Fördomar

Utifrån svaren framkommer att fördomar hos vissa lärare är påtagliga och detta upplevs
i deras agerande gentemot eleverna. Tau skriver 

Men när jag börja högstadiet så var det en lärare som jag och flera inte kunde komma 
överens med. Han var emot den ”utländska kulturen” han tyckte att vi inte var lika 
mycket värda om man säger så. Så hans attityd mot mig och flera utländska var väldigt 
aggressiv. Han brukade ha sina favoriter elever, och då blev vi automatiskt dem som fick 
dåligare bedömning i skolan, samt att vi fick mindre respekt från lärarens sida! 

Här anser eleven att de fick dåliga bedömningar på grund av lärarens attityd inför den 
”utländska kulturen”. Lärarens bedömning skulle bli annorlunda om eleven inte hade 
med sig sin prägel av att vara av en främmande kultur. Su skriver”Som jag skrev 
tidigare så behandlas alla olika. Det kan bero på att man har en annan kultur…”. Här 
synliggörs det tydligt att elevens kultur avgör hur eleven bemöts och bedöms i 
skolarbete. Tu påpekar att äldre lärare är de som snabbt drar slutsatser och klassificerar 
alla under samma paraplybeteckning.

jag kan även tycka att de rasistiska fördomarna oftast finns hos de äldre personerna, dom 
har oftast förutfattade meningar om hur vi är. Då dom kanske bara har sett någon bete sig 
dåligt, så hatar dom sen alla.

Fördomar runt elevernas intelligensnivå är någonting som Tu tog upp. 

Man kan märka att vissa lärare pratar på ett annat sätt eller försöker dumförklara oss med 
annan kultur men det finns ingenting att göra åt den saken.

Stigmatisering

Eleverna menar att lärarna var övertygade om att de var ett problem för infödda 
svenskar inte bara i skolan utan även i bostadsområdet där skolan låg. Eleverna med
annan kulturell bakgrund än den svenska stigmatiseras som ett problem och resultatet 
blir att de behandlas som sådana.

En gång har det hänt att jag blivit riktigt arg för att ha blivit rasistiskt behandlad.
Vi hade bråkat med ett annat gäng tjejer. Det var inte vi som hade börjat dom sa blatte 
jävlar för att vi satt och skrattade och var lite högljudda. Då sa en lärare ” det är p.g.a. er 
som alla svenskar har flyttat ifrån Ryd. (Becky).

Bostadsområdet, Ryd, motsvarar, såsom jag ser det Rinkeby i Stockholm eller 
Rosengård i Malmö. Med detta menas att antalet medborgare med en annan kulturell 
bakgrund än den svenska är hög i bostadsområdet jämfört med diverse områden i 
samma stad. Läraren menar, enligt min tolkning, att infödda svenskar inte vill bosätta 
sig i området på grund av invandrare.  Samma elev, Becky, menar följande

Visst den som bråkade med oss dom bråka vi tillbaka med men det var alltid vi som fick 
plocka upp skit som andra hade gjort. Om vi bråkade med svenska tjejer fick vi alltid 
straffas även om det inte var vårt fel.

Här görs det gällande att elever med annan kulturell bakgrund är problemet vid bråk 
oavsett vem som startade bråket. Att attityden skulle leda till bestraffning tyder på att 
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allt inte låg rätt till. Att straffa elever i skolan är förbjudet enligt svensk lag. Tu påpekar 
förekomsten av konstiga åsikter hos lärarna. 

Men sen finns de så klart fler lärare än vad man tror som har sina konstiga åsikter, inget 
jag kan komma på nu.

Diskriminering

Som definieras ovan handlar diskriminering om sämre behandling på grund av olika 
faktorer (se s. 3 ovan). Eleverna menar att diskriminering förekom i skolan. Detta 
bekräftas av uttalande som ” Om vi bråkade med svenska tjejer fick vi alltid straffas 
även om det inte var vårt fel” eller för att citera Maurine, ”Om en utlänning kom försent 
på en lektion så reagera de lite olika, de är lite mjukare mot svenskarna”.

Från elever görs det gällande att deras kulturella bakgrund ligger till grund för 
diskriminering. Att se svensk ut verkar vara ett skydd mot diskriminering (Se 
definitionen av innestängningspraktiker på sidan 6). Tau menar att hudfärgen som 
matchar den passande normen i skolan kan vara ett skydd mot diskriminering men så 
fort läraren är medveten om att eleven har ett främmande kulturell bakgrund, försvinner 
skyddet och bemötande ersätts av aggressivitet. Tau skrev så här

Eftersom jag är uppväxt i Sverige, men ändå har mina rötter i Kosovo så kan jag det 
svenska språket väldigt bra. Så jag tror att lärarna såg mig mer som en av de svenska 
eleverna. Det kan bero på att jag prata språket bra, men även pga. att jag inte ser så 
utländsk ut heller. Attityden var annorlunda, beroende på vilken lärare man hade. Jag 
själv var alltid trevlig, och fick ett trevligt bemötande av lärarna tillbaka. Men när jag 
börja högstadiet så var det en lärare som jag och flera inte kunde komma överens med. 
Han var emot den ”utländska kulturen” han tyckte att vi inte var lika mycket värda om 
man säger så. Så hans attityd mot mig och flera utländska var väldigt aggressiv.

Hur en lärare behandlar en elev avgörs av elevens kulturella bakgrund menar Tau. Ordet 
”favorisera” använder eleverna mycket. Tu menade att 

De gångerna man känner av att man inte är svensk, är faktiskt oftast i skolan. Då lärarna 
har en vana att favorisera (inte alla, men många). 

Su resonerade i samma bana och menar

Dom behöver inte säga rasistiska saker rätt ut utan man kan märka det lite smått när dom 
till exempel favoriserar vissa elever, som är svenskar. 

Både Su och Tu exemplifierar ytterligare erfarenheter av diskriminering. Tu skrev

… det kan bero på att folk med invandrar bakgrund har en vana att vara stökiga på 
lektionerna, då lärarna blir sura och aldrig förlåter personerna. Skillnaden där är att om en 
svensk skulle göra likadant skulle inte läraren bli lika sur, utan fortsätta som precis som 
att inget har hänt.

Och Su fortsätter med:

Det är även väldigt konstigt när vissa svenskar aldrig får skäll när dom sitter med 
mobilen eller pratar, men när en med utländsk bakgrund gör det, då märker dom det 
direkt. 
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Elevernas berättelse tyder på att främlingsfientlighet hos några lärare var ett problem de 
fick brottas med i skolan. Tau skriver:

Lärarna brukade behandla mig rättvist, förutom en speciell lärare som ofta brukade prata 
om utländska, och tryckte oftast ner oss, han visade ingen respekt för oss. Så mitt betyg 
hos honom blev inte ett MVG som jag tyckte jag förtjäna, för jag var ganska duktig på 
det ämnet. Så han gav mig ett VG i slutbetyg, och när jag kolla med andra i klassen så 
hade dem fått MVG och då var det svenskar. Vi hade presterat lika mycket och fått 
ganska lika på proven.

Avsaknad av social kapital, under- och överlägsna elever framför läraren

Det är väldigt allvarlig när en elev märker att läraren anser att han eller hon är 
underlägsen andra elever i skolan. Frågan om habitus kommer in i bilden här, det vill 
säga att läraren ser till att eleven lär sig redan på grundskolan att hennes plats i 
samhället är att vara mindervärdig i jämförelse med andra elever som matchar normen. 
Tau ger exempel på detta (se även s. 30) när hon hävdar att 

Han var emot den ''utländska kulturen'' han tyckte att vi inte var lika mycket värda om 
man säger så. Så hans attityd mot mig och flera utländska var väldigt aggressiv. 
Han brukade ha sina favoriter elever, och då blev vi automatiskt de som fick dåligare 
bedömning i skolan, samt att vi fick mindre respekt från lärarens sida!

En annan elev menar att tiden på grundskolan var bra på grund av antalet elever med 
annan kultur än den svenska. 

Jag tyckte om grundskolan väldigt mycket. Mer än vad jag tycker om gymnasiet. Men det 
beror på allt umgänge. Nästan alla var utlänningar så vi kom mycket bra överens och det 
kändes alltid bra att komma till skolan för man hade alltid någon där. Alla var bästa 
vänner man hade inte bara vänner i sin egen klass utan på hela skolan.

Detta tyder på att tiden på skolan inte var bra för att elever kunde nytta av social kapital 
från lärarna. Så klart fanns bra lärare på skolan men just dessa få som agerade aggressivt 
mot elever med annan kultur än den svenska kan inte anses ha bidragit med 
socialkapital till att göra skolan en trevlig miljö för inlärning där alla trivs och känner 
sig hemtama. Detta kopplat till övriga saker eleverna berättar tyder på att dem berörda 
lärare var rasister. 

Narcissism och hudfärg en viktig faktor

I den svenska skolan tycks vit hudfärg vara den rådande normen enligt forskning som 
redovisats inledningsvis. Det Tau skriver tyder på att det är viktig att tillhöra normen.

Eftersom jag är uppväxt i Sverige, men ändå har mina rötter i Kosovo. Så kan jag det 
svenska språket väldigt bra. Så jag tror att lärarna såg mig mer som en av de svenska 
eleverna. Det kan bero på att jag prata språket bra, men även p,g,a, att jag inte ser så 
utländsk ut heller.

Det är märkligt att detta skydd försvinner när lärarna upptäcker att eleven bara är en 
kopia av normen (se s. 30 ovan). Då ersätts bemötande med aggressivitet. Denna 
beskrivna erfarenhet illustrerar enligt min uppfattning överlägsenhet och självgodhet 
(narcissism) som finns mer eller mindre i skolans värld.  
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Bestraffning istället för en tala-till-rätta-strategi

Som redovisas ovan anser eleverna att de blev bestraffade av lärarna på grund av sin 
kulturella bakgrund. Detta kunde ta sig i uttryck i olika skepnader. Det vanligast var 
användningen av betyg som vapen mot eleverna. Men allt tyder på att andra
bestraffningsmetoder förekom fastän eleven inte är tydliga med dessa. ”Om vi bråkade 
med svenska tjejer fick vi alltid straffas även om det inte var vårt fel” menar en Becky. 
Det framgår inte hur Becky och hennes kompisar blev straffade men det bör noteras här 
att kollektiv bestraffning är förbjuden enligt svenska lag. 

3.2. Skolchefernas hantering av det symboliska våldet

Denna studie kan uppfattas som två sidor av samma mynt det vill säga två delar av en 
helhet. Eleverna har berättat om sina upplevelser av det symboliska våldet i skolan. Jag 
valde att också ta del av skolchefernas erfarenheter och perspektiv på forskningsfrågan. 
Samma metod för datainsamling som användes med eleverna har använts med 
skolcheferna. En tema-ledtrådar ansats använder jag mig av såsom för eleverna ovan för 
att presentera resultatet av dessa insatser mot det symboliska våldet. Först identifierar 
jag de områden som skolcheferna menar är problemområdena det vill säga sektorer i 
verksamheten som hjälper till att producera och reproducera det symboliska våldet. 
Sedan identifierar jag det de anser är insatser för att motverka våldet.

3.2.1 Vilka är problemområdena? 

Skolcheferna har identifierat en rad zoner som kan anses vara problemområden. Jag tar 
upp här nedan de som är viktiga. Skolcheferna betecknas med A, B och C för att 
underlätta skildringen. 

1) Segregering inom verksamheten

Skolchef B menar att problemet kan bestå i segregering inom verksamheten, isolering 
av grupper och individer och även av mobbning. Här sätts fingret på utanförskap.
Skolchefen är medveten om att verksamhetens uppgift är i detta sammanhang att så gott 
som möjligt motarbeta sådana tendenser.

2) Dåligt skolresultat för elever med en annan kulturell bakgrund.

Skolchef A anser att skolan och kommunen inte har lyckats uppnå tillfredställande 
studieresultat för de flerspråkiga barnen i kommunen trots att det inte är någon ny 
situation. Detta gäller speciellt nyinflyttade elever som visar de allra svagaste 
studieresultaten av alla elever. De främsta orsakerna till dessa dåliga resultat kan 
tillskrivas det språkliga handikapp de upplever i en skola där så gott som all 
undervisning sker på svenska och på segregationsmekanismerna. 

3) Bristande organisation, misslyckande i att se flerspråkighet som en resurs

Samma skolchef A menar att en av de viktigaste anledningarna till att stora grupper av 
flerspråkiga elever inte uppnår tillfredsställande studieresultat är att skolan inte har
klarat av att organisera flerspråkig ämnesundervisning parallellt med att eleverna lär sig 
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svenska. Skolan har inte utnyttjat elevernas modersmål som en resurs i 
ämnesundervisningen. Nästan all undervisning, prov med mera sker endast på svenska 
vilket gör att stora grupper av flerspråkiga elever misslyckas i skolan. Skolan 
underkänner de flerspråkiga elevernas kunskaper om de inte kan uttryckas på svenska. 
Dessutom har skolorna placerat ut elever med samma språk i olika grupper i stället för 
att samla dessa i samma grupp för att därmed kunna effektivisera undervisningen och 
öka de språkliga förutsättningarna.

4) Bostadssegregation

Skolchef C ser ett problem i bostadssegregationen. Bostadssegregationen menar 
skolchefen, ligger som grund också för segregationen i skolan, så länge man inte börjar 
tillämpa någon form av bussning. 

5) Det fria valet av skolor med högre status för egna barn

Skolchef A hävdar att det fria valet av skola bidrar till att förvärra
segregationssituationen. Det är primärt de mer resursstarka föräldrarna som väljer 
fristående skolor eller andra kommunala skolor än den närmast liggande. Några av 
kommunens skolor har den besvärliga situationen att de ständigt förlorar de mest 
resursstarka eleverna som annars skulle bidra positivt till lärandet i klassen. Föräldrarna 
menar skolchefen, väljer skolor i mer svenskspråkiga områdena och i områden med 
högre social status.

6) Värdegrundsarbetet 

Alla skolchefer identifierar värdegrundsarbete i kommunen som i behov av
förstärkning. Det måste ständigt hållas vid liv och demokrati måste erövras varje dag 
anser skolchef C. Alla barn och deras föräldrar ska känna sig välkomna och trygga i alla 
skolor inom kommunen. Alla skolchefer tycker att brister i likabehandlingsplanerna
behöver ses över. Skolorna i de berörda kommunerna har fått kritik av skolinspektionen.

3.2.2. Skolchefernas Insatser för att motverka det symboliska våldet:

Skolchefernas insatser för att dekonstruera den institutionella diskrimineringen utgör en 
viktig del av denna studie. De tre skolcheferna redovisar insatser och exemplifierar 
åtgärder som vidtagits för att motverka diskriminering i olika former. Här nedan tar jag 
upp och diskuterar de insatser som är viktiga för att hantera det symboliska våldet. 

1) Utbildning som grunden:

Skolchef B skriver att både personal och elever genomgår en utbildning genom 
stiftelsen Friends. Utbildningens innehåll syftar till att motverka alla slag av mobbning 
och kränkande behandling i skolan. Bland eleverna finns särskilt utsedda 
kamratstödjare, utbildade genom Friends. Deras uppdrag är att vara uppmärksam på om 
någon kamrat utsätts för kränkande behandling och då informera personalen som vidtar 
lämpliga åtgärder. Samma skolchef menar att inom BUN-förvaltningen arbetar två 
genuspedagoger som arbetar vid alla skolor i kommunen. I deras uppdrag ingår också 
att bevaka och motarbeta diskriminering av elever från andra kulturer. Även skolchef B 
satsar på utbildning av personalen i värdegrunden. 
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2) Ett etiskorienterat förhållningssätt

Skolchef C påpekar att skolpersonalen ser integrering av sitt dagliga arbete med 
likabehandling som en naturlig del i det alldagliga arbetet. Skolpersonalen gör detta 
genom att fokusera sitt arbete kring respekt för elevernas egenvärde och 
socialutveckling. Skolorna i kommunen har goda rutiner för sitt arbete med åtgärder vid 
problem och för förebyggande arbete.

3) Likabehandlingsplaner:

Skolchef A skriver att Barn- och utbildningsnämnden i en av skolchefernas kommun har 
upprättat en central likabehandlingsplan för att markera vikten av att skolorna medvetet 
satsar på att garantera att skolorna utgör en trygg arbetsplats utan kränkande inslag. Alla 
skolor har likabehandlingsplaner och planer mot kränkande särbehandling. Ökad
vuxennärvaro minskar risken för kränkande behandling eftersom lärarna enligt 
yrkesetiken förväntas ingripa om de upptäcker kränkning i skolan. Skolchef B skriver 
att likabehandlingsplaner genomgår översyn årligen med speciell fokus på vissa 
områden. Dessutom uppdateras och anpassas de för att matcha riktlinjerna från 
Skolverket. Elever och föräldrar deltar i översynen och på så sätt blir de medvetna om
planens innehåll.

4) Modersmålslärarnas kompetens och modersmål som en del av lösningen

Skolchef A menar att kommunen använder sig av modersmålslärarnas kompetens även i 
ämnena genom att bland annat ha språkverkstad där eleverna kan få hjälp med klassens 
olika teman på sitt modersmål. Skolorna har fått göra parallelläggningar av matematiken 
i två årskurser så att modersmålslärarna i de fyra dominerande språken haft 
undervisning samtidigt. Modersmålsundervisningen omorganiseras från att ha varit en
centralt organiserad verksamhet till att lägga ansvaret på rektor. Genom att överföra de 
flesta modersmålslärarna till rektor och bli en central del av skolans organisation så tror 
skolchefen på en bättre måluppfyllelse och därmed avsevärt förbättrade studieresultat 
för de flerspråkiga eleverna. Dessutom ska modersmålsundervisning användas för att 
stimulera lärande redan från ett års ålder. Skolorna inom kommunen ska tillsammans 
med ämneslärarna lägga upp en flerspråkig ämnesundervisning och genomföra sådan 
undervisning med lärare som har rätt kompetens. Det ska finnas studiehandledning och 
studielösningar med stöd på modersmålet till elever i olika ämnen.

5) Extra medel som stöd i svenska för nyanlända elever

För de nyanlända eleverna har skolorna i denna kommun under skolchef A, sedan 
tidigare, tilldelats extra medel till förberedelsegrupper som har haft möjlighet att ge 
eleverna extra stöd i svenska under det första året. Stödet kommer att utvidgas till att 
omfatta tre år och med utgångspunkt från elevens behov. De flesta elever behöver stöd 
under en längre tid än ett år menar skolchefen. 
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Del 4. Diskussion
Diskussionsavsnittet handlar om en djupanalys av metoden och resultatet. Vilka 
pedagogiska implikationer som resultatet från studien har för en pedagogisk verksamhet 
ska diskuteras. Förslag på fortsatt forskningsområdet ska också diskuteras.

4.1. Metoddiskussion

Jag har använt self-reportmetoden och som har gett bra underlag för analys. Jag har 
anpassat metoden inte bara efter syftet och den typ av empirin som ska fångas in utan 
också efter det faktum att jag genomför studien själv. Om flera personer arbetar med 
samma uppsats, kan uppdelningen ske mellan dem och då blir datainsamlingen inte lika 
krävande som om intervjuer ska göras med hjälp av en diktafon. Tack vare metoden har 
jag kunnat få svar både från elever och från skolchefer. Även om dessa svar är av 
varierande kvalitéer, har jag kunnat fånga exempel på det symboliska våldet (från 
elevernas upplevelser) och hantering av det (från det skolcheferna skriver). 
Användningen av metoden har gett både mig och respondenterna tid att fundera och 
sedan sätta sig in i skrivande. Jag har kunnat läsa och tolka det respondenterna har 
skrivit utan att känna press på mig. Det blir enklare när respondenternas åsikter redan 
finns på papper, jämfört med allt författaren behöver gå igenom och lyssna på inspelade 
material och sedan transkribera de olika svaren. Själva transkriberingen innebär ett 
annat problem, det vill säga dilemman av att transkribera allt eller bara det väsentliga. 
Jag har inte konfronterats med denna svårighet eftersom alla svar skickades till mig i 
textform. Jag behövde bara läsa, klassificera det som är viktig och tolka materialet.

Det som jag upplevde som ett problem med metoden är att en del respondenter lovade 
svara på frågorna men aldrig skickade någon text. Dessutom skulle jag kunna ställa 
följdfrågor till respondenter om jag använde mig av intervjuer. Men såsom mina frågor 
är formulerade, tycker inte jag att avsaknaden av följdfrågor utgör ett problem eftersom 
de svaren som kom in innehöll tillräcklig fakta för att tolka och dra slutsatser.

Det har varit lätt för eleverna att använda metoden också. Metoden lämpade sig bra för 
elever men även för skolchefer, eftersom de inte bara kunde välja när de skulle svara på 
frågorna, utan även ändra på tiden för att dagen ska fungera smidig. De hade frågorna 
elektroniskt och kunde börja skrivande när det passade tidsmässigt, avbryta skrivandet 
och fortsätta när det var lämpligt för att sedan avsluta vid en tredje sittning. Metoden har 
gett mina respondenter tid att skriva, reflektera och utveckla skrivande. Detta skulle inte 
vara möjligt vid en diktafonintervju där elever kanske inte skulle ha mycket tid till 
intervjun eller ha bråttom och slippa vissa väsenligheter för att hinna med sina lektioner, 
raster eller annat. Kanske skulle inte lika många ha ställt upp för en diktafonintervju. 
Med metoden har jag kunnat intervjua personer som befinner sig väldigt långt bort ifrån 
mig. Om jag skulle behöva åka för att träffa dessa skolchefer och intervjua dem, skulle 
två huvudfaktorer utgöra hinder. Det första är tidsaspekten det vill säga en resa från min 
stad till en skolchef och tillbaka skulle kanske ta en hel dag. Dessutom räcker inte 
studiestödet för att göra sådana resor. Användandet av self-reportmetoden gör att dessa 
svårigheter undviks. Att skolcheferna fick olika frågor (se bilagor) har inte påverkat 
studien eftersom innehållet i frågor är samma. 
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4.2. Resultatdiskussion

Här presenteras en resultatdiskussion där studiens resultat belyses i förhållande till de 
teoretiska utgångspunkter som uppsatsen bygger på. Resultatet problematiseras samt 
analyseras mot bakgrund av några forskares ståndpunkter. Sedan avslutar jag med ett 
förslag till vidare forskning. Även här ska jag tematisera diskussionen för att underlätta 
förståelsen.

Den synliga och osynlig pedagogiken – om inkludering och exkludering

När Tau skriver att läraren ”tryckte ofta ner oss” och ”misshandlar” med ett slutbetyg 
som har till syfte att få eleven att förstå att oavsett hur hon presterar, kan hon aldrig nå 
samma nivå som infödda svenskar, börjar man undrar om det inte var dags för läraren 
att söka sig till ett annat yrke. Tau menar att hon inte fick det betyg hon meriterade. 
Samtidigt fick svenska elever MVG trots att de hade skrivit ganska lika på provet. 
Samma elev Tau, fortsätter med att 

Han brukade ha sina favoriter elever, och då blev vi automatiskt de som fick dåligare 
bedömning i skolan, samt att vi fick mindre respekt från lärarens sida!

Lärarnas yrkesetik menar att lärarna ska ”vid utvärdering, bedömning och 
betygssättning vara sakliga och rättvisa” (Lärarboken 2008). Det är sorgligt att detta 
förekommer och även bedrövligare att eleverna kan upptäcka att detta beror på att de 
har en annan kulturell bakgrund. Tau fortsätter med att påpeka att alla behandlades olika 
och att detta kunde bero på att ”man har en annan kultur”. Samma fenomen finner man i
Bhattacharyya, Ison, & Blair (2003), Tikly, Osler, & Hill (2005) alla från Storbritannien 
och Gomolla & Radtke (2002) från Tyskland där elever med annan kulturell bakgrund 
än majoriteten särbehandlas och straffas i skolan med betyg som maktmedel. Bernstein 
& Lundgren (1983) påpekar att en lärare kan använda sig av den synliga pedagogiken 
som den osynliga för att bedöma elever. Den synliga pedagogiken går ut på att ha 
tydliga kriterier för att bedöma elever samt klara procedurer för att utföra detta, medan 
den osynliga pedagogiken handlar om att använda sig av diffusa kriterier för att bedöma 
en elev. Vid användandet av den osynliga pedagogiken kan föräldrarna inte sätta sig in i 
barnets framsteg i skolan utan är ”istället tvungna att acceptera vad läraren kallar 
framsteg” (a.a.). När läraren har sina favoritelever i skolan och använder sig av den 
synliga pedagogiken för att bedöma dem medan elever med annan bakgrund än den 
svenska får sämre bedömning och mindre respekt från läraren samt att läraren använder 
sig av den osynliga pedagogiken för att bedöma dem, tyder detta på att utestängning och 
innestängning existerar i skolans verksamhet (se s. 6-7). De elever som njuter av den 
synliga pedagogiken kan sägas njuta av inkluderande praktiker medan de som blir 
bedömda med hjälp av den osynliga pedagogiken lider effekter av den osynliga 
pedagogiken och exkluderande praktiker. Att systemet bäddar för denna typ av 
varierande bedömning tyder på att systemet ger utrymme för institutionaliserad 
diskriminering.

Diskriminering

Det ovan redovisade kan förstås i ljuset av olaga diskriminering. Det är oacceptabelt att 
denna typ av diskriminering ska förekomma på grundskolan. Betyg och bedömning är 
en av de viktigaste pusselbitarna inte bara i en skolas verksamhet utan i elevens liv. Att 
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använda sig av betyg för att inrista en känsla av underlägsenhet hos eleverna hör inte till 
ett modernt rättssäkert samhälle. Många av dessa elever menar att elever med svensk
bakgrund favoriseras i skolan. Diskrimineringen tar sig uttryck i negativlärarattityd vid 
sen ankomst till lektionerna när invandrarelever får utskällningar medan lärarna ser
mellan fingrarna när en svensk elev kommer försent. Su menar att svenska elever kan 
sitta med sina mobiler och prata utan problem, något som inte är tillåtet om man har en 
annan kulturell bakgrund. Hon exemplifierar diskrimineringen i lärarattityd med att 
skriva:

Dom behöver inte säga rasistiska saker rätt ut utan man kan märka det lite smått när dom 
till exempel favoriserar vissa elever som är svenskar. 

Enligt lärarnas yrkesetik, får lärarna  

inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och 
religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga eller 
prestation (Lärarboken 2008).

Men eleverna menar att verkligheten ser annorlunda ut. Det eleverna säger bekräftas 
också av mina egna erfarenheter. Jag har haft möjligheten att göra olika grupparbeten 
med klasskamrater av skilda bakgrunder. Betygssättningen reflekterade inte 
grupparbeten och gruppsamarbete utan de av oss som inte hade svenska som modersmål 
fick ”G” medan resterade fick ”VG”. Det som dessa elever beskriver låter väldigt 
bekant för mig. Att favorisera inne-gruppen och sänka ribban för att få bra betyg för 
dem talar för innestängningen medan ute-gruppen lider av utestängningen. Dessa 
inkluderande- och exkluderandepraktiker är det som studien handlar om.

Främlingsfientlighet

Tu skriver inte vilka ord som användes som inte är tillåtna men situationen tyder på att 
dessa ord kunde vara ord såsom ”blatte”, ”blattejävel” eller ”svartskalle”. Skolverket 
(2009) menar att repertoaren är vanligt förekommande på skolan för att beteckna elever 
med annan kulturell bakgrund än den svenska. Språkbruk kan vara ett medel för att 
uttrycka den föreställning man bär med sig. Skolverket (2009) anser att denna
begreppsapparat kan uppfattas som främlingsfientlig. Tu kanske menar att även lärare 
använder dessa ”fula ord” för att uttrycka främlingsfientlighet och markerar för eleven 
den underlägsna position läraren anser eleven tillhör (se sid. 28 ovan). Att bära på 
förutfattade meningar kring elever är negativt från lärarnas sida. När en lärare bemöter 
elever utifrån sina föreställningar istället för att vara positiv och objektiv, är detta etiskt 
en skam för lärarkåren.  Fältet är bäddat för rektorns ingripande. Enligt lärarnas 
yrkesetiska riktlinjer förbinder sig lärarna att i sin yrkesutövning ”alltid bemöta eleverna 
med respekt för deras person” (Lärarboken 2008 s.156). 

”Respekt för deras person…” är något som fattas när lärarens ”attityd mot mig och flera 
utländska var väldigt aggressiv” (Tau). Elevens beskrivning av lärarens attityd som 
”väldig aggressiv” påminner om det eleverna i Parsyzk (1999) säger när de menar att 
”Man känner med läraren även om de inte säger någonting att de inte gillar invandrare” 
(Parszyk 1999, s. 183). Att eleven ovan påpekar att de blev straffade ”automatiskt” med 
”dåligare bedömning” och ”mindre respekt från lärarens sida” tyder på att dessa elever 
genomgick svåra tider på grundskolan. Att de fick mindre respekt tyder på att andra fick 
mer respekt om inte full respekt. Denna lärarattityd visar sig igen när elever med annan 
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bakgrund än den svenska straffas vid bråk med svenska elever. Kopplat till tidigare 
forskning, ser man ett mönster där allt tyder på att elever med utländsk bakgrund kunde 
skickas hem vid bråk i skolan, eller beskyllas för saker de inte hade gjort (se sid. 13 & 
30 ovan). Även om de inte startade bråket och inte sökte kontakt med andra elever, bara 
det faktum att de är inblandade i bråket gör de till missdådare i lärarens ögon. Denna 
stigmatisering har tidigare tagits upp under utestängningspraktiker (se s. 5). Lärarna kan 
till och med flytta fokus från skolan till allmänhet när dessa elever ska beskyllas för 
negativa saker. När Becky skriver ”… då sa en lärare - det är p.g.a. er som alla svenskar 
har flyttat ifrån Ryd”, förstår man direkt att främlingsfientligheten har nått en ny 
höjdpunkt. Främlingsfientlighet borde inte vara ett problem som skolan ska oroa sig för. 
Är man utbildad lärare förväntar sig alla att läraren ska uppföra sig och behandla elever 
enligt den yrkesetik som lärarkåren har förbundit sig att följa. Tyvärr förekommer det 
att lärare misskrediterar läraryrket och visar på det sättet att det symboliska våldet 
existerar i skolans praktik. 

Avsaknad av det sociala kapitalet

Becky skriver att tiden i grundskolan var mycket rolig för att hon hade många kompisar. 
När lärarna kommer in i bilden handlar det om diskriminering, särbehandling eller 
bestraffning. Jag menar inte att andra lärare inte erbjöd det positiva sociala kapitalet. För 
att elever ska trivas i skolan och lära sig så mycket som möjligt ska det sociala kapitalet 
från lärarnas sida synas och kännas. Utan detta kommer eleverna att söka sig till 
kompisar och då får de bara hälften av det nödvändiga sociala kapitalet och tryggheten 
de behöver känna som icke myndiga. Den tolkning som jag gör utifrån Beckys skrivelse 
är att det behövdes mer socialtkapital från lärarnas sida. Detta påminner om Stanton-
Salazar (2001) och Buccanfuso (2005) där emotionellt och moraliskt stöd som förväntas 
av lärarna är reserverade åt de elever som matchar majoritetsnormen. Att agera med 
aggressivitet gentemot elever tycker jag är omdömeslöst och kränkande. Lärarnas 
yrkesetik menar att lärarna ska 

alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje 
individ mot skada, kränkning och trakasserier (Lärarboken, 2008)

Lärarna ska inte vara aggressiva mot elever eller kränka dem. En lärare ska agera mot 
kränkningar och inte vara den som kränker, varför jag tycker att en Lex Sarah behöver 
införas för lärare.

Bestraffning i stället för en tala-till-rätta strategi, bestraffning genom att ge sämre 
betyg

Bestraffning förväntas inte förekomma i skolan. Att straffa elever är förbjudet och redan 
i 1962 års läroplan tog man avstånd från disciplinering som ett sätt att hantera elever. 
(se s. 10 ovan). Om betygssättning som ett sätt att straffa elever har redan diskuterats 
ovan. Om bestraffning av elever med annan bakgrund än den svenska har också tagits 
upp ovan också. Alla dessa exempel påminner om att elever med annan bakgrund än 
den svenska skickas hem vid bråk i skolan istället för att tala dem till rätta. Dessa 
exempel tyder också på en andrafiering av elever med annan bakgrund än den svenska,
där de upptar rang nummer två i skolan efter svenska elever. Att bestraffa genom att ge 
sämre betyg är inte försvarbart (se sidorna 11 och 12 ovan). En sådan övning i yrket ska 
ses som moraliskt felaktigt. Det kan ju också ses som utövande av ett psykiskt våld. Att 
blir behandlat med obefogat dålig betyg inristar en underlägsenhets känsla hos eleven. 
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Om denna underlägsenhetskänsla upplevs redan på grundskolan, är risken att detta blir 
en habitus som följer med eleven under resten av livet.

Inne- och utestängning, makt och maktlöshet 

När en lärare agerar aggressivt gentemot elever på grund av deras kulturella bakgrund 
såsom Tau vittnar om och samtidigt favoriserar sina favoritelever, då kan vi prata om 
inne- och utestängning i skolan. För att konkretisera detta använder läraren sig av betyg 
och bedömning. Bernstein (1975) påpekar att betyg indikerar det som räknas som giltig 
kunskap hos eleven. När eleverna med invandrarbakgrund klassificeras som mindre 
kunniga genom att straffas med sämre betyg innebär det att oavsett hur duktiga 
invandrarelever är så kan de inte konkurrera med svenska elever. Su tar upp 
dumförklaring som en strategi lärarna använder sig av för att utöva makt över eleverna,
förutom betyget. 

Man kan märka att vissa lärare pratar på ett annat sätt eller försöker dumförklara oss med 
annan kultur men det finns ingenting att göra åt den saken.

Här syns det som jag betonat ovan, att skolan är en arena där läraren ”psykiskt 
misshandlar” eleven som befinner sig i en svagare position. Detta kan inte kallas för 
brott utan beskrivs som tjänsteutövning. Eleven känner maktlöshet inför det som händer 
henne i skolan. Jag ser detta som inget annat än systematisk förtryck, i samma termer 
som den teori om härskarteknik som Berit Ås har utvecklat. När läraren beskyller 
invandrarungdomar för missdåd vid bråk med svenska ungdomar, är budskapet till 
svenska ungdomar i realiteten att de är överlägsna de andra och att det är acceptabelt att 
trakassera dem. Fältet är då bäddat för att härska utan konsekvenser och detta kan 
relateras till det Berit Ås menar i sina teorier.

Symboliskt våld generellt

Symboliskt våld är ett problem för dagens skola och dess offer lider stort. Studiens syfte 
har varit att föra till ytan och undersöka det symboliska våldet som grundskolans elever 
med annan kulturell bakgrund möter. Om skolchefernas insatser är tillräckliga för att 
hantera omfattningen av det symboliska våldet, kan jag bara spekulera i. De skolchefer 
som ska ta del av min uppsats kan fråga sig själva om dessa insatser räcker. Det beror 
naturligtvis på omfattningen av det symboliska våldet inom det arbetsområdet 
skolchefen är ansvarig för och hur det tar sig uttryck på deras skola. Information om 
detta kan skolchefen bara veta efter en kartläggning vilket är energikrävande. Min 
studie kan förhoppningsvis bidra till att exemplifiera problemet.

Samtidigt får vi inte glömma att det finns många bra lärare som gör exemplariska
insatser på grundskolan och gestaltar yrkesetiska normer. Problemet är dock att skolan 
som helhet inte lever upp till detta. Det drabbar vissa elever och ger också läraryrket 
dåligt rykte.

Studiens resultat är i linje med de teoretiska utgångspunkterna. Eleverna har uttryckt sig 
och exemplifierat såsom ovan beskrivit i teorierna och forskning (se avsnitt under 
teoretisk bakgrund och tidigare forskning). 

Med boktiteln Even in Sweden: Racisms, Racialized Spaces, and the Popular 
Geographical Imagination menar den Amerikanske forskaren och professor, Allan 



40

Pred, att om till och med Sverige som förväntas föregå med gott exempel, håller på med 
denna typ av utestängningen i skolorna och i samhället, då är situation allvarlig och 
mycket behöver göras och detta nu. Boken är 10år gammal men min empiri är några
dagar gammal och då är bokens titel lika aktuell.

Fortsatt forskning

Fortsatt forskning kan handla om inkluderande- och exkluderandepraktiker på 
gymnasiet, högskolan eller universitet. Det kan vara bra att ta reda på om studenter 
också har erfarenheter runt dessa praktiker längre upp i utbildningskedjan. Vilka 
åtgärder som vidtagits för att hantera situationen kan vara inspirationskällor för många 
universitetslektorer men även för andra som har skolan som arbetsplats. Det skulle vara 
intressant att ta del av konkreta åtgärder på fältet med syftet att dekonstruera den 
institutionella diskrimineringen på annan nivå än på grundskolan. Intersektionalitet blir 
ett viktigt ting att fundera över inom skolan. 

Forska på ämnet längre upp i utbildningskedjan kan ha sina negativa sidor. En som vet 
vad det innebär att forska på ämnet är Masoud Kamali. Räkna med att folk kanske 
kommer att blogga negativt om dig eller spotta på dig som man gör på Masoud Kamali 
ibland. Det har hänt att han har tvingats sova på olika adresser för individer vill ge 
honom spö för att uttrycka det milt. Han är hotad (Stenberg 2008), beskrivs i hårda 
termer som ”tok- stolle nummer ett”, ”vanvettet” personifierad (Surkille’s webblog) och 
som en ”obehaglig person” (Alfsson 2008). 

Uppsatsens implikationer för läraryrket

De exempel som har tagits upp ovan vittnar om symboliskt våld i skolan. Generellt sett 
upplever många elever skolan som bra men det finns exempel på elever som vittnar om 
förekomsten av symboliskt våld. Även forskningen som jag har tagit upp vittnar om 
detta. Eleverna och deras vårdnadshavare kan inte alltid sätta fingret på det 
förekommande symboliska våldet eftersom det är osynligt i sig (Palme 2006). Mycket 
sker i det osynliga och drabbar eleven hårt. Jag vill med hjälp av denna studie bidra till 
att förbättra utövande av läraryrket genom att tänka nytt och underlätta för lärarna att 
förstå varför de agerar som de gör, när de bemöter elever oavsett bakgrund men med 
speciellt fokus på eleverna med utomnordisk bakgrund. Jag är inte blind inför det 
faktum att lärarna ibland agerar utan att tänka efter. Om etnocentrism i lärarnas 
agerande i skolan har Lahdenperä problematiserat något som hon betecknar som 
kulturell blindhet (Lahdenperä 2008b). En lärare kan tänka om och agera annorlunda 
om han eller hon vet att agerande kan styras av etnocentrism. Det krävs inte mycket för 
att åstadkomma en förändring. Det handlar om att bli medveten om problemet.
Mångfaldstänkande behöver genomsyra lärarutbildningen, något som forskning menar 
att nyexaminerade lärarna har för lite av i sin utbildning. 

”… de klaga över att de pedagogiska verktyg de fick genom sin lärarutbildning känns 
otillräckliga och inte användbara i de nya, multietniska och mångkulturella 
skolsammanhang” (Lahdenperä 2008b)

Min uppsats kan ses som en uppmaning till lärarutbildare att ta dessa frågor på stort 
allvar och göra blivande lärare medvetna om problemen och hur de bör hantera dem.
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Jag vill få skolcheferna att fundera på hur den strukturella diskrimineringen kan hejdas 
så att samhällets marginaliserade grupper kan uppleva skolan som en arena för alla, där 
alla erbjuds samma möjlighet till utbildning. Jag tycker att skolcheferna kan göra allt för 
att diskussionen runt en skola för alla ska blir verklighet, ”något som visat sig vara mer 
retorik än verklighet” (Von Brömssen 2004, S. 38). Som en avrundning kan jag säga att 
denna studie berör inte bara elever utan även lärare, övriga skolpersonalen, skolchefer, 
lärarutbildare, forskare och politiker som är engagerade i skolfrågor.
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Bilagor:

Bilaga 1.

Frågeställningar till elever

1. Hur upplevde du din tid på grundskolan?

2. Vilken attityd eller bemötande tycker du lärarna hade?

3. Hur tycker du att lärarna behandlade dig jämförd med infödda svenskar vad som 
gäller betyg, kvarsittning, framtidsplaner, din kultur, hemspråk, läxor, rättvisa 
m.m.?

4. Tycker du att personalen hade rasistiska åsikter och hur visades sig detta?



2

Bilaga 2

Mail till första skolchefen:

Hur fungerar dynamismen bakom arbetet med att dekonstruera den institutionella 
diskrimineringen i dagens skola? (dvs. vad gjordes, vad görs och vad kommer att göras 
för mångfalden).(En A4 sida är önskvärd men 2 sidor är max). För att svara du kanske 
vill läsa det som finns här nedan för att sätta dig in i ämnesområdet. Det är 
litteraturdelen av min uppsats. All respondenter är anonyma och studien har inget med 
kommersiella syften att göra utan den är till för att utveckla läraryrke.

Tack för ditt medverkande i min studie.

Litteraturgenomgång (Bifogades)
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Bilaga 3

Mail till skolchefer 2, 3 & 4:

Till (Skolchefen)
2009-10-XX

Hej!
En viktig uppgift för skolan är att motverka olika former av diskriminering. I mitt 
examensarbete i lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde studerar jag denna fråga, 
med särskilt fokus på barn och ungdomar från andra kulturer. Inte minst i samband med 
Skolverkets skolinspektion uppmärksammas ju också dessa frågor, varför de också av 
det skälet är aktuella. Vilka erfarenheter finns och vilka insatser görs? 
Jag har ställt några frågor till en skolchef i en mycket invandrartät kommun i ett 
storstadsområde och fått svar. Min förhoppning är att också kunna få ett exempel från 
en mindre kommun i Skaraborgsregionen. Så min konkreta fråga är om Du som 
skolchef skriftligt skulle kunna besvara följande frågor:
1. Upplever Du som skolchef att det finns problem i den skolverksamhet som Du är 

ansvarig för inom detta område?
I så fall – vari består problemen?

2. Vilka insatser har gjorts inom kommunen som är särskilt viktiga för att motverka 
diskriminering av elever från andra kulturer?

3. Finns en likabehandlingsplan upprättad? Exempel på hur den använts i 
verksamheten?

Svaren behandlas konfidentiellt, vilket betyder att personer/kommuner inte anges utan 
bara via fiktiva namn. Svaren används enbart inom ramen för denna studie.
Vore mycket tacksam för svar senast fredag den 6 november till följande mejladress: 
c.ndiformail.com

Med varm hälsning
Celestine Ndifor

Min handledare är docent Kennert Orlenius, Högskolan i Skövde och han kan nås via: 
kennert.orlenius@his.se


