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Inledning 

 

”Ut med dom bara…” ”Sköter dom sig inte så har dom inget här att göra…” Det här är en del av 

den vardag som man som so-lärare på högstadiet respektive gymnasiet möter ibland. Att mötas 

av denna inställning kan ibland få läraruppdraget att kännas rätt hopplöst, om inte annat väldigt 

tungrott. Ofta upplever vi att elevernas åsikter är färdigpaketerade, gjutna i betong och hart när 

omöjliga att ändra på. Så var hamnar då vårt fokus på? Ämnesuppdraget? Det övergripande 

samhällsansvaret där de demokratiska medborgarna skall formas? Vilka relationer med dessa 

elever vill vi ha – ska de avfärdas som ointellektuella individer eller som obildbara elever?  

 

Vi märker att vi ofta hamnar i situationer där vi inte vet riktigt vad vi ska göra. Ibland reagerar 

man med magen och hamnar då lätt i konflikt och en diskussion som inte leder någon vart utan 

bara resulterar i ett moraliskt och verbalt ställningskrig. Eleven kan inte vika ner sig och inte vi 

heller eftersom ingen vill tappa ansiktet, framförallt inte inför en klass eller grupp elever.  

 

I diskussioner med andra lärare så lyfts liknande problem fram där elevernas intoleranta attityder 

påverkar lektioner så kraftigt att undervisningen ibland undermineras och blir omöjlig att fullfölja. 

Det blir då lätt att som lärare raljera och diskutera kring dessa elever som en homogen grupp och 

där framstår problemet som allra tydligast. Hur bemöter vi då intoleransen? Är det verkligen så 

att vissa elever får intolerans med modersmjölken eller ingår vi i ett undervisningssystem som 

snarare förstärker än förändrar intoleranta åsikter? I dagens skolkritik (exempelvis kritisk teori) 

finns det teorier om att skolans system och uppbyggnad är mer anpassat efter de mer välbärgade 

samhällsklasserna och mer eller mindre bortser från de lägre samhällsklasserna. 

 

Det ultimata resultatet av vår undersökning vore givetvis att få fram ett facit där man elegant 

undviker alla blindskär som gör att undervisningen kan kantra samt ger oss en pedagogisk 

supermedicin som omvänder den intoleranta eleven till en tolerant. Men främst så strävar vi efter 

en förståelse som kan ge grund för en undervisning som motverkar intolerans över en längre 

period och som gör oss uppmärksamma på vilka mekanismer som ligger bakom intoleransen. 

Mattsons och Hermanssons Adlers bok ”Ingen blir nazist över en natt” (2008) berättar om att 

det tar tid att ändra och omforma en elevs åsikter. Därför inser vi att vi aldrig kommer att få 

något korrekt facit men förhoppningsvis en större förståelse som ska underlätta vårt pedagogiska 

arbete, göra oss bättre på att skapa relationer till elever samt i ett längre perspektiv kunna bidra till 
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att förstärka den demokratiska inställningen till avvikande grupper, minoriteter eller människor. 

Vi kommer troligtvis inte att omvända någon – men kanske så ett frö? 

 

Vi är också intresserade av hur kompetensen ser ut på skolor i kommunen. Hur medvetna är 

lärare om dessa problem och hur arbetar man med det på skolorna? Finns det handlingsplaner 

för just detta arbete eller är det tänkt att ske automatiskt på so-ämnestid eller på Livskunskapen? 

 

Är det så i att vi i lärarkåren har skapat en social konstruktion där vi gemensamt avfärdar 

intoleranta elever som ointressanta eftersom de ofta inte gör teoretiska val? Ibland känns det som 

om vi ser ner på deras vardag och verklighet vilket givetvis ökar risken och känslan för 

utanförskap. Eller är det så att vi överreagerar – andra lärare har kanske inte samma upplevelser 

som vi? 
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Bakgrund 

 

Enligt en enkätundersökning som Sveriges Radio gjorde 2008 med 1300 skolledare på högstadiet 

och gymnasiet har var femte skola blivit föremål för främlingsfientlig propaganda och var tredje 

har utsatts för främlingsfientligt klotter (Mattson och Hermansson Adler, 2008). När vi läste detta 

så kände vi att det stämde in med de erfarenheter vi har från våra olika undervisningsmiljöer. Vår 

forskning hämtar dels inspiration från boken ”Ingen blir nazist över en natt – om hur skolan kan 

möta intoleranta elever” (Mattsson och Hermansson Adler, 2008) och dels från vår vardag som 

So-lärare på 7-9-skola respektive gymnasieskola. 

 

Våra tankar började vandra och vi konstaterade att flera so-lärare vi pratat med genom åren har 

beskrivit att de mött intolerans i olika former hos elever. Beroende på faktorer som skolans 

närmiljö, elevunderlag, med mera så såg intoleransen olika ut. Det kan vara i form av 

främlingsfientlighet och homofobi men även fördomar gentemot hemlösa och missbrukare.  

 

Vad är intolerans? 

 

I Intoleransrapporten (2004) kan man läsa att intolerans uttrycker sig i olika former och kan ha 

olika betydelser för olika individer. Dock är det ett uttryck för diskriminering av olika slag, 

trakasserier och kränkningar. Intoleransen riktar sig främst mot minoriteter och kan göra sig 

synlig i former av hot och fysiskt våld vilket i sin tur är ett allvarligt samhällsproblem. Exempel på 

ovanstående definition kan vara antisemitism, islamofobi, homofobi, främlingsfientlighet och en i 

övrigt allmän fobi mot oliktänkande enligt rapporten. 

 

Intoleransrapporten är resultatet av ett samarbete mellan Forum för levande historia och 

Brottsförebyggande rådet (Brå). Forum för levande historia förklarar intolerans som att inte respektera och 

acceptera mänskliga olikheter. Att uttrycka sig negativt och ha negativa uppfattningar om 

människor med exempelvis annan etnisk tillhörighet, religion eller annan sexuell läggning än man 

själv är att vara intolerant. Intoleransen blir ofta tydlig när den riktar sig mot en viss specifik 

grupp exempelvis homosexuella. När regeringen 2001 antog en nationell handlingsplan mot 

intolerans så är det rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering som anges som 

huvudområdena. Handlingsplanen anger skolan som en viktig aktör mot intolerans för att 

förmedla gemensamma demokratiska värderingar. 
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Gruber (2007) problematiserar begreppen tolerans och intolerans genom att konstatera att dels är 

skolans toleransambition hög när det gäller att motverka intolerans hos elever men att begreppet 

tolerans inte är ”en helt oproblematisk dygd” (s. 140). Det finns en risk att den som ska motverka 

intoleransen bygger in ”en maktdimension” (s. 140) i arbetet mot intolerans. I sin undersökning 

menar hon sig se att skolpersonal trots goda intentioner också kan reproducera skillnader när det 

gäller frågan om vem som är den toleranta och vem som är intolerant.  

 

I Bonniers uppslagsverk är ”intolerans” beskrivet som ofördragsamhet och omedgörlighet i 

exempelvis trosfrågor. Slår du upp ordet ”intolerant” i samma verk får du liknande beskrivning 

med tillägget trångsynt, fördömande gentemot andras åsikter eller beteenden. Intolerans i Bra 

Böckers Lexikon är förklarat med oförmåga eller ovilja att acceptera andras egenarter eller åsikter. 

Nationalencyklopedien (NE) beskriver intolerans på liknande sätt. 

 

Övriga fackkällor till betydelsen av intolerans är i stort sett densamma. Skillnaden är den att 

intoleransen tar sig olika uttryck i olika former av forum. Den definition av intolerans som våra 

respondenter använder sig av är i vissa fall inte en direkt översättning från ovanstående 

uppslagsverk eller beskrivet som genomtänkta forskningsrapporter men dock, enligt oss, minst 

lika betydelsefulla och sanna. Vi har i vårt arbete med uppsatsen kommit till den insikten att 

intoleransens arenor finner inga gränser, likväl som den kan visa sitt tydliga ansikte under ett 

pågående möte med nynazister kan den även smyga sig obemärkt in i de bästa av lärarrum där 

toleransens säte förväntas vara och frodas. 

 

Det finns tydliga regler för hur skolor ska hantera intolerans i form av symboler, kläder och 

dylikt. Justitieombudsmannen har klargjort vad som gäller för skolor i sådana fall – man har inte 

rätt att stänga av (grundskolelever) eller konfiskera märken, utan förbud får bara verkställas 

genom uppfostrande och undervisande insatser. Om symbolerna innebär missaktning för elever 

eller personal är skolledningen skyldiga att ingripa enligt Skollagen (1 kap. 2§). Om detta inte 

hjälper bör man överväga polisanmälan. (Lärarförbundet 2000). 

 

Vad säger läroplanen och styrdokumenten om intolerans, värdegrund och det 

demokratiska arbetet i skolan? 

 

Lpo 94 ställer höga krav på både lärare och elever i skolans värld. När det gäller arbetet mot 

intolerans så grundar det sig på demokratiska värderingar som skall fostra eleverna på ett sådant 
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sätt att eleverna lär sig grundläggande värden som ”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde … samt solidaritet med svaga och utsatta ...” 

(Lärarförbundet 2004, s. 9)  

 

Skolan skall också arbeta på ett sådant sätt att ”Skolan skall främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse … Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller 

för annan kränkande behandling.” (s. 9)  

 

Arbetet från skolans sida i dessa ärenden skall aktivt motverkas. Det råder ingen tvekan om att 

detta lyfts fram på ett tydligt sätt, vidare står det att läsa: ”Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (s. 9)   

    

Skolan skall alltså få eleverna att inse de värden som finns i en kulturell mångfald och via denna 

förståelse skall eleverna lära sig att förstå och vidare kunna leva sig in i andras villkor och 

värderingar. När det gäller undervisningen så skall den vara saklig och allsidig vilket därmed 

innebär att barnens föräldrar skall känna sig trygga med att låta sina barn gå till skolan. Om 

intolerans av något slag förekommer ligger det på skolans ansvar att tydligt ta avstånd från dessa 

beteenden.    

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s. 10) 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att 

ta ett personligt ansvar. (s. 11) 

 

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §) …  Skolan skall därvid vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 

samarbete med hemmen. (s. 11)  
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Eleverna skall med skolans arbete utveckla ”... sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. ” (s. 11)  

 

I Lpf 94 står att läsa liknande medel för att uppnå bästa möjliga värdegrundsresultat: 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). (s. 37) 

 

Skolan har även här i uppgift att verka på ett sådant sätt att eleverna kan ”... förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på”. (s. 37) Dessa värden förklaras på följande sätt: 

 

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 ska gestalta och förmedla. (s. 37) 

 

Vidare står att läsa: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 

(s. 37) 

 

Lika tydligt i Lpo 94 som i Lpf 94 är att:  

 

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. (s. 37) 

 

Om elever av någon anledning har problem med att följa eller ta åt sig skolans demokratiska 

arbete skall skolan i sin tur arbeta på följande sätt: 
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Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har 

ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. (s. 38) 

 

Vidare lyfter styrdokumenten fram att:  

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 

elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. (s. 38) 

Sammanfattningsvis kan man säga att styrdokumenten tydliggör den enskilda lärarens uppdrag 

för att motarbeta intoleransens olika former som den gör sig gällande på olika sätt. Framförallt 

kan man konstatera att alla lärare har ett övergripande ansvar för värdegrundsarbete som inte får 

låta intoleransen stå oemotsagd. 

 

Viktiga begrepp 

 

De nyckelord som vi använde oss av vid litteratursökningen i olika kombinationer var: intolerans, 

intolerance, rasism, racism, homophobia, pedagogik, teaching, undervisning, klassrum. 

Intoleransbegreppet har vi redan diskuterat men vi vill även kommentera några andra vanligt 

förekommande begrepp. 

 

Rasism 

Enligt Centrum mot rasisms (CMR) hemsida www.sverigemotrasism.nu så definieras rasism som 

bestående av ett antal antaganden om att: 

- Människor kan delas in i olika grupper/raser. 

- Individers, gruppers eller samhällens rastillhörighet kan sägas utgöra dess väsen 

- Dessa väsen är grunden för skillnader mellan grupper eller individer 

- Skillnaderna kan sedan utgöra grund för bedömning om en grupp eller individ är över- 

eller underlägsen i förhållande till andra 

- Bedömningen utifrån gruppens/individens väsen ger sedan vilken behandling man ska ha 

utifrån detta sätt att kategorisera människor 

 

NE beskriver rasism i korta drag så här: 

- Ett antagande om att det är rimligt att dela upp människor efter deras etniska drag. 
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- Dessa drag kopplas ihop med antaganden om intellektuell och mental kapacitet, att denna 

kapacitet nedärvs och att kollektivet gemensamt delar kapaciteten som antas utgöra 

gruppens kännetecken. 

- Detta gör att man kan kategorisera och hierarkiskt placera människor utifrån ovanstående 

antaganden, samt att enligt hierarkin högre stående grupper har rätt att dominera och 

utnyttja lägre. 

Intressant är att NE gör en tydlig markering när det gäller beskrivningen av rasism. Man menar 

att rasismens antaganden är ideologiskt omdiskuterade och bygger på felaktiga slutsatser samt är 

etiskt och politiskt oacceptabla. 

 

Främlingsfientlighet 

CMR menar att begreppet främlingsfientlighet ofta tangerar begreppet rasism. Man menar att 

begreppet i Sverige har relevans när man definierar främlingar som några som skiljer sig genetiskt 

från svenskar, vilket styrker kopplingen till de rasistiska antagandena. Även NE gör en koppling 

mellan rasism och främlingsfientlighet och menar att när vissa av rasismens antaganden används 

så är det rimligt att prata om främlingsfientlighet. Främlingsfientlighet karakteriseras då av att 

man markerar en ovilja mot människor på grund av åsikter om hur dessa är som kollektiv, inte 

som individer. 

 

Tidigare forskning 

 

Forskningen inom detta område är ganska bred, inte minst internationellt, men den är enligt vår 

mening inte tillräckligt tydlig när det gäller lärare och intolerans. Det finns en rik flora av litteratur 

när det gäller hur man arbetar mot intolerans – men inte lika mycket som beskriver lärares 

upplevelser och erfarenheter av intolerans och eleverna som står för den. Gruber (2007) menar 

att det finns få studier som tar upp frågan om hur lärare förvaltar skolans uppdrag när det gäller 

mångkultur och jämlikhet men även studier som behandlar lärares klassbakgrund och dess 

betydelse för interaktionen med elever och föräldrar. Vi har valt att dela in avsnittet utifrån tre 

perspektiv på tidigare forskning: skola, lärare samt elever och ungdomar. 

 

Skola 

När det gäller forskning kring skolan som samhällsinstitution bör man nämna John Dewey (2004) 

som trycker på skolan som en viktig institution i samhället och som en viktig faktor för 

socialisation av elever in i samhället. Dewey menar vi är ett paradigm i den pedagogiska 
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forskningshistorien då hans forskningsresultat har använts i pedagogisk forskning och utbildning 

i snart hundra år. Hans idéer om att teoretisk pedagogik måste prövas med praktisk pedagogik 

stämmer väl överens med vår syn på behovet av reflekterande pedagogik, det vill säga att man 

som pedagog ständigt granskar och reflekterar över sitt vardagliga pedagogiska arbete. 

 

Två andra forskare som bidrar till förståelse av skolan som socialisationsagent är Bourdieu och 

Passeron (2008). De menar att skolsystem bidrar till att cementera skillnader mellan 

samhällsklasser och att skolan är bärare av en hierarkisk struktur. En annan forskare som dragit 

stor nytta av Bourdieu och Passeron är Silwa Claesson (2007) som använder sig av deras 

forskning kring reproduktion av samhällsklasser. Hon belyser förhållandet mellan teori och 

skolpraktik och lyfter bland annat fram de fenomenografiska och konstruktivistiska teorierna som 

sätt att betrakta elevernas lärande. I dessa teorier om lärande lyfts kritisk teori fram, som en 

förklarande faktor till varför skolan misslyckas att nå vissa elever. Hon skriver att ”skolans 

innehåll och form bäst passar medelklassens barn, men knappast arbetarklassen” samt att ”det 

som är välbekant knappast bjuder lika stort motstånd att lära sig som det som är helt obekant”. 

(Claesson s. 40) Hon menar att medelklassläraren och medelklasseleven talar samma språk och 

förstår varandra – de delar samma begreppsvärld, kroppsspråk med mera. Även David Gillborn 

(1990) knyter an till åsikten att skolan reproducerar skillnader. Han menar att skolans ambition att 

motverka intolerans är viktig och lovvärd men riskerar att motverka sitt syfte eftersom man inte 

är tillräckligt medveten om de maktstrukturer och kopplingar som finns mellan lärare och 

omgivande samhälle. Lärare reflekterar inte i tillräckligt hög grad över sina relationer mellan skola 

och samhälle – att man är en del av något större. 

 

Intoleransrapporten (2004) pekar på sambandet mellan intoleranta åsikter och skolanpassning 

och framgång i skolan. ”Deltagande i sammanhängande nätverk byggda kring sociala institutioner 

som exempelvis skolan … förser individer med resurser som hjälper dem att klara av och bemöta 

olika livssituationer.” (s. 118) Broman (2009) menar dock att skolan i Sverige idag inte har den 

position i elevernas liv som möjliggör en undervisning om den demokratiska gemensamma 

värdegrunden. Skolan betyder helt enkelt för lite för eleverna för att de ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen om demokratins kärna fullt ut. Ämnet uppfattas som krångligt och abstrakt och 

blir därmed svårt att förstå, vilket leder till ointresse. 

 

 

 



 12 

Lärare 

Sabine Grubers avhandling ingick i Tema Etnicitet vid Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Gruber har undersökt hur lärare utifrån föreställningar 

gör skillnad mellan elever. Föreställningarna grundar sig i kulturella och nationella uppfattningar. 

Hon har vidare undersökt hur dessa föreställningar interagerar med faktorer som klass, kön, 

social bakgrund, boende, skolans och lärarnas uppdrag samt annat som påverkar den vardagliga 

miljön i skolor. Hon har under ca ett och ett halvt års tid deltagit i verksamheten på en 

högstadieskola med elever från olika sociala bakgrunder och med stort inslag av mångkulturell 

miljö.  

Hon menar att hon ser en tendens till att lärare kopplar elevernas framgång till deras 

klasstillhörighet. Hon lyfter också fram okunskapen som ett typiskt argument för lärare när det 

gäller att beskriva hur intolerans och fördomar visar sig. 

Hon belyser vidare hur de vanliga arbetssätten mot intolerans bygger på fyra argument: 

1. Brist på kunskap leder till fördomar. 

2. Fördomar beror på intolerans. 

3. Intolerans leder till konflikter. 

4. Kunskap kring kulturella skillnader leder till att konflikter undviks. (s. 154) 

 

Gruber menar att detta synsätt är vanligt bland skolpersonal. Gruber pekar också på att det är det 

traditionella upplysningsarbetet som lärare anser är det grundläggande pedagogiska verktyget mot 

intolerans. Hon talar också om en common-sense-kunskap. Det man gör bygger på det som för 

stunden är praktiskt, accepterat av gruppen och känns naturligt. Det är inte ”skolans vidare 

samhällsprojekt” (s. 127) som står i centrum utan det mer konkreta vardagliga. Hon menar att det 

lärare pratar om och diskuterar på exempelvis studiedagar och temadagar (som berör skolans 

övergripande uppdrag att skapa mångkulturell förståelse) inte alltid når vardagsarbetet. 

 

Hennes resultat pekar på en komplex bild när det gäller vad som gör skillnad – det är en mängd 

faktorer som samspelar på olika nivåer och på olika sätt. Hon menar att lärare kan göra både 

negativa och positiva skillnader på elever – men ändå kvarstår skillnaden – att någon avviker från 

normen. Detta gäller inte bara etnicitet. Novak (2010) menar att elever från de lägre 

samhällsklasserna i högre grad är mindre omtyckta än elever från högre samhällsklasser, detta av 

både lärare och andra elever. Hon menar att de negativa förväntningarna från lärarna är en del i 

att dessa elever inte går vidare till högre utbildning. Novak önskar att lärare blir mer 

klassmedvetna. 
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Gruber (2007) uppmanar också till vidare forskning när det gäller lärares klasstillhörighet och hur 

detta påverkar det vardagliga värdegrundsarbetet. Förhoppningen är att hennes studie kan bli ett 

verktyg för lärares reflektion kring den egna praktiken. Hon beskriver vidare lärarkåren som en 

yrkesgrupp som ”ramats in av starka idéer om tolerans, solidaritet och rättvisa” (s. 145) och att 

man till och med menar sig ha högre tolerans än andra yrkesgrupper. Hon menar även att 

”arbetet som lärare är så tydligt omgärdat av visioner om en mångkulturell tolerans, att det 

närmast ter sig oförsvarbart att agera på ett annat sätt.” (s. 146)  

 

Mattsson och Hermansson Adler (2008) beskriver problemet med intoleranta elever som något 

som hindrar lärarna från att ”fostra eleverna till harmoniska och demokratiska medborgare.”  

(s. 9). Enligt författarna blir då lärarnas uppgift att få in de störande eleverna i ett större 

sammanhang där man inte ska exkludera dem från övriga elever och klassen. Att med isolerande 

åtgärder såsom förflyttning eller utskiljning från gruppen försöka lösa problem leder inte till 

någon lösning. De menar att man istället skall angripa intoleransens idéer och orsaker istället för 

individen, med kunskap inbakat i pedagogiska metoder – ett slags pedagogiskt grundrecept. Det 

är också grundläggande att man separerar individ från åsikt – ”det är med andra ord inte eleverna 

som individer som ska angripas”. (s. 9) 

 

Elever och ungdomar 

Mattsson och Hermansson Adler (2008) har lång erfarenhet av både forskning och konkret 

arbete med intolerans, framförallt i Kungälv, men även på ett nationellt plan. De vill ge en bild av 

vilka mekanismer som skapar främlingsfientliga attityder, hur dessa uttrycks samt hur man 

konkret kan motverka mer öppet rasistiska/nazistiska yttringar. Författarna menar att i den grupp 

av intoleranta elever som ibland ses som homogen kan det finnas en mängd bakomliggande 

faktorer och orsaker. Författarna menar att man kan se intolerans som en utveckling i flera steg, 

där första steget beskrivs som ”chauvinism och patriotism” (s. 22). Steg ett följs sedan av det 

rasistiska steget och sist av det nazistiska. Utmärkande för den första fasen är enligt författarna att 

man aktivt är mot avvikande, invandrare och homosexuella men att denna fas också kan innehålla 

sexism och våldssympatier. När det gäller brist på självkänsla som kategori så menar de att 

intoleranta elever skapar social oro som i sin tur beror på brist på självtillit.  

 

Intoleransrapportens (2004) syfte var att ge en bild av ungdomars åsikter när det gäller intolerans 

i form av islamofobi, antisemitism, homofobi och främlingsfientlighet. Man har även undersökt 
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hur ungdomar utsätts för intolerans samt om det finns kopplingar till brottslighet och om man 

kan se mönster hos intoleranta ungdomar i form av bakgrund och socioekonomiska faktorer. 

För att hitta möjligheter att bekämpa intolerans av olika slag gjorde man en undersökning där 

man frågade 10.600 elever på högstadie- och gymnasienivå om attityder gällande intolerans 

kopplat till olika minoriteter. Syftet var även att kartlägga intolerans bland elever för att bättre 

kunna bekämpa negativa mönster.  

 

Utifrån undersökningens inledande antagande om att graden av intolerans ”inte fördelar sig 

slumpmässigt bland unga individer” (s. 14) så visar rapportens resultat att hög grad av intolerans 

är förknippad med: 

- låg utbildning och social klass hos föräldrar 

- vissa individuella och känslomässiga faktorer som rastlöshet, aggressivitet och 

bristande empati 

- dåliga skolprestationer och skolanpassning. Rapporten menar att unga som är 

intoleranta lätt blir en del av skolans motkultur. 

- vissa typer av problematiska familjeförhållanden som låg vetskap hos föräldrar om 

den unges umgängesvanor 

- stereotypa genusnormer 

- känslor av samhälleligt utanförskap 

- frekvent kamratumgänge kvällstid, ofta i grupp, och även att oftare än 

genomsnittligt träffa ett par år äldre kamrater (s. 14) 

 

Rapportens slutliga antagande blir ”att inte oansenliga andelar av de mest intoleranta ungdomarna 

i vissa avseenden har en tämligen problematisk familjesituation och att den genomsnittligt är mer 

problematisk än bland ungdomar överlag.” (s. 102). ) Intoleransrapporten menar även att, trots 

att det saknas systematiska studier på området, så har det visat sig att olika typer av störningar är 

vanligt förekommande bland grupper av intoleranta. 

 

Ett mönster som rapporten visar är att man inte bara är intolerant mot en grupp utan en generell 

intolerans mot flertalet minoriteter är vanligt förekommande. Vi har använt rapportens resultat 

därför att den omfattar de skolformer vi har erfarenhet av och som vi har använt respondenter 

från. Dessutom är rapporten så pass omfattande att vi anser att den ger en relevant bild av det vi 

undersöker. ”En undersökning av den här omfattningen, komplexiteten och karaktären inom 

dessa ämnesområden är unik i sitt slag, även internationellt.” (s. 5) 
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Gruber (2007) pekar på att hon i sin undersökning ser ett samband mellan vad lärarna antar om 

och förväntar av vissa elever beroende på vilket geografiskt område de bor i. Även relationen till 

föräldrarna påverkas av detta. Mattsson och Hermansson Adler (2008) hävdar också att 

intolerans kan knytas till ”små orter och samhällen som präglas av låg social rörlighet och få 

invandrare”. (s. 11) De ser dock även ett samband mellan ”främlingfientlighet och 

storstadsområden med hög social rörlighet och många invandrare.” (s. 11) 

 

När det gäller forskning kring intolerans hos ungdomar så anser vi vidare att Björgo (1999) har 

betydelse för vilka mönster man kan se hos ungdomar som har hög intolerans. Några av de 

faktorer han lyfter fram är: mer eller mindre ideologisk övertygelse, vrede över social utsatthet, 

man söker skydd i grupp, nyfikenhet, ungdomsrevolt, sökande efter alternativ familj och 

gemenskap och inte minst sökande efter status och identitet. Almgren (1999) har undersökt hur 

intoleransen visar sig hos främlingsfientliga ungdomar i Vålberg i Mellansverige. De faktorer som 

framkom i hennes undersökning var: majoriteten kom från arbetarhem, låg skolframgång, 

ointresse för utbildning, skolk, ungdomsbrottslighet, pessimistisk syn på framtiden samt 

utanförskap. Hon såg också en koppling mellan arbetslösheten på orten, intoleransen och risken 

för att hamna i ett permanent utanförskap. 

 

När det gäller större undersökningar av attityder hos ungdomar kan man nämna Osbeck, Holm 

och Wernersson (2003) som gjorde en kartläggning av intoleranta fenomen och trakasserier. De 

fann att 10% av studiens ungdomar hade utsatts för homofob intolerans samt att intolerans 

kopplad till rasism och främlingsfientlighet visar sig främst i form av klotter i skolmiljö. Även 

Arbetslivsinstitutet genomförde en rikstäckande enkätundersökning (Menckel och Witkowska 

2002) som visade på att fler flickor än pojkar reagerar på intolerans och ser det som ett problem i 

skolan. Studien visade även på en skillnad mellan större och mindre skolor, där eleverna från 

mindre skolor i mindre utsträckning reagerade på intolerant, kränkande beteende. Lange m.fl 

(1997) gjorde en undersökning på uppdrag av Centrum för invandringsforskning som visade att 

50% av eleverna med utländsk bakgrund hade utsatts för intolerant beteende. Något i studiens 

resultat som också är anmärkningsvärt var att dessa elever dessutom var överrepresenterade när 

det gäller frågan om man känt sig utsatt för intolerant beteende av lärare. Studien har också 

uppmärksammats för resultatet när det gäller om elever har kunskap om förintelsen, vilket 

resulterade i den uppmärksammade kampanjen ”Om detta må ni berätta”. 
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Sammanfattningsvis menar vi att vår undersökning ger möjlighet för oss att se hur en grupp so-

lärare berättar, beskriver och diskuterar begreppet intolerans, vilka former det visar sig som, hur 

man hanterar det i klassrummet rent praktiskt. Vi vill också ta reda på var man hittar stöd, vilket 

stöd som finns och om man menar att det finns kompetens på sin skola. Slutligen vill vi också 

veta vilka mönster eller gemensamma drag lärarna i undersökningen ser hos de elever som de 

menar är intoleranta. Finns det tydliga gemensamma uppfattning eller skiljer det sig bland lärarna 

i undersökningen? Hur ställer sig dessa gemensamma drag mot det som framkommer i tidigare 

forskning? 
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Syfte och frågeställningar 

 

Vi är intresserade av vilka olika typer av intolerans som lärare möter. Vi vill också se om lärarnas 

beskrivningar av de intoleranta eleverna uppvisar likheter och om man kan se några gemensamma 

mönster och strukturer. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur en grupp so-lärares erfarenheter och upplevelser av 

intolerans ser ut. Vi önskar att arbetet med uppsatsen ska ge oss en större förståelse och 

förberedelse för kommande elevmöten och undervisningssituationer, för att uppnå såväl en högre 

måluppfyllelse som att fullfölja de uppdrag vi ålagts. 

 

Följande frågeställningar utgjorde stommen i vår undersökning: 

 

- Vilka former av intolerans möter man i det vardagliga arbetet som so-lärare? 

 

- Hur bemöter so-lärare intolerans konkret i sin undervisning? 

 

- Vilket stöd och vilken kompetens finns på lärarens skola för arbetet mot intolerans? 

 

- Hur beskriver studiens lärare de elever som de menar visar intolerans? 
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Metod 

 

Val av metod 

 

Vår studie är kvalitativ och fenomenologisk då vi är ute efter respondenternas enskilda unika 

upplevelser och tolkningar av situationer och verklighet. På så sätt kan vi kvalitativt få reda på 

enskilda lärares uppfattningar om intolerans. Att undersöka, tolka och hitta olika perspektiv och 

gemensamma mönster kännetecknar fenomenologin. (Bryman 2002) Vidare leder vår studie in i 

den hermeneutiska ansatsen då det handlar om att tolka den data vi samlar in. (Stensmo 2002)     

 

Vi är medvetna om att denna metod som rör sig inom fenomenologins och hermeneutikens värld 

kan ifrågasättas då teori och empiri handlar om tolkningar och inte rena fakta. Detta betyder för 

oss som forskare att vi måste vara medvetna om vår egen kontext och subjektivitet samt 

kommunicera detta i uppsatsen. (Alvesson och Sköldberg 2008) 

 

Kritiken mot den kvalitativa forskningen kommer ofta från de kvantitativa forskarna då de anser 

att till skillnad från den kvantitativa forskningen blir den kvalitativa forskningen mer subjektiv 

och därmed svår att bevisa. De kvalitativa resultaten anses bygga på osystematiska uppfattningar 

om vad som är viktigt och betydelsefullt och riktar sig för mycket åt forskarens egen inriktning 

och intressen. (Bryman 2002) 

 

Datainsamlingsinstrument 

 

Vår datainsamling kommer att ske via intervjuer. Uppsatsens ansats kommer att ha en induktiv 

forskningsmetod vilket innebär att vi samlar in data där resultatet och slutsatsen sedan ska kunna 

leda oss till ett försök att beskriva en förklaringsmodell kring hur lärare beskriver intolerans 

utifrån gemensamma kategorier.  

 

När det gäller att genomföra kvalitativa intervjuer är det viktigt att vara förtrogen med de frågor 

som ingår i intervjuerna samt att om intervjuarna är fler än en så krävs det samstämmighet och att 

intervjuarna är väl insatta i det frågebatteri som skall användas under intervjun. På detta sätt 

minskar risken för att fel frågor ställs. Respondenterna bör också få en klar bild över varför just 

de skall intervjuas, utav vilka och vad det är som ligger till grund för den önskvärda intervjun. 

Missförstånd mellan intervjuare och respondent undviks bäst genom tydlig information om 
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studiens mål, mening och vidare presentation av oss som intervjuare. På detta sätt ökar chanserna 

att en tillitsfull relation kan uppstå till respondenterna och de blir villiga att ställa upp. (Bryman 

2002) 

 

Den intervjumetod vi har valt är den semi-strukturerade där man utgår från ett antal teman som 

ska beröras genom att man konstruerar en intervjuguide. (Se bilaga 1) Intervjuguiden för den 

semi-strukturerade intervjun öppnar upp för respondenternas tankar på ett kvalitativt sätt då man 

inte behöver följa en viss ordning av frågor utan mer kan ge möjlighet till användandet av öppna 

frågor. Detta ger respondenten möjlighet att besvara frågorna med stor frihet på sitt sätt samt ger 

intervjuaren en större grad av flexibilitet i sina kommentarer. (Bryman 2002) 

 

Vilka är fördelarna med att spela in intervjuer? Vi ser vi följande fördelar: 

- Det ger möjlighet att gå tillbaka och registrera det som inte är uppenbart – exempelvis mer 

omedvetna inslag.  

- Att kunna analysera intervjuer upprepade gånger skapar en noggrannare analys och möjliggör 

sekundär analys. 

- Genom en noggrann bandupptagning ges även intervjuaren möjlighet att reflektera över sin roll 

i intervjusituationen. (Bryman 2002) 

 

Urval 

 

Vi har valt respondenter från två 7-9-skolor och en gymnasieskola i Jönköpings kommun. Fyra 

lärare från två grundskolor och två lärare från en gymnasieskola. Detta har att göra med att vi 

själva jobbar i båda dessa miljöer och har goda kunskaper om skolornas organisation och miljö 

som underlättar för undersökningen. Vi är helt enkelt so-lärare som intervjuar so-lärare. Vi har 

valt ut skolor som har en majoritet av elever med svensk bakgrund och lärare som undervisar i ett 

eller flera so-ämnen. En annan faktor som påverkat valet av skolor är att vi sett att relevant 

forskning gör samma åldersurval (exempelvis Intoleransrapporten 2004) 

 

Vi har ett bra nätverk bland lärare som gett oss möjlighet att fråga lärare med olika kön, ålder och 

tjänstgöringstid även om vi bara hade tänkt oss 6-7 respondenter. Vi förväntade oss att lärarna 

var väl insatta i skolans verklighet och verksamhet när det gäller intolerans och liknande 

företeelser. Vi har valt dessa lärare för att vi upplevde att de kunde tillföra vår undersökning 
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värdefulla insikter och erfarenheter. Vi trodde oss också veta att de var kunniga i skolans 

värdegrund, nationella och lokala mål samt läroplaner, alltså ett positivt urval. (Bryman 2002) 

 

Genomförande 

 

Vi har genomfört sex intervjuer på tre olika skolor med en genomsnittlig intervjutid på ca 40 min. 

Intervjuerna skedde i fem fall på respondentens arbetsplats och i ett fall på en av våra skolor. 

Intervjuerna har skett i samklang med de råd som finns i litteraturen (Bryman 2002, s. 306). Vi 

använde oss av vår intervjuguide och spelade in intervjun digitalt. Vi lyckades i samtliga fall få 

genomföra intervjuerna i lugn och avslappnad miljö. Vi hade i förväg informerat respondenterna 

om att intervjun kommer att beröra deras erfarenheter av intolerans. Vi valde att inte meddela 

frågeställningarna i förväg för att på så sätt få en så spontan och direkt respons som möjligt. Vi 

ville inte ha för genomtänkta svar som skulle kunna vara tillrättalagda eller anpassade, utan vi var 

ute efter det spontana och omedelbara. Under intervjun tog en av oss anteckningar för att 

registrera sådant som kanske inte kommer med auditivt, exempelvis kroppsspråk, medan den 

andre följde upp de tematiska frågeställningarna med utgångspunkt i någon eller några av de 

frågekategorier som kan användas och som vi hade med i intervjuguiden. (Kvale och Brinkmann 

2009) Efter varje intervju satte vi oss ner och gick igenom de känslor, intryck och iakttagelser 

som vi gjort under intervjutillfället.  

 

Första intervjun utformades som en pilotintervju men vi bedömde att den gav så pass mycket 

resultat av god kvalitet att vi kunde ta med den i undersökningen.  

 

Analys av data 

 

Transkriberingen av intervjuerna gick till så att vi gjorde en utskrift där vi uteslöt upprepningar, 

utvikningar som inte höll sig till ämnet, suckar och liknande. Sedan läste vi gemensamt igenom 

transkriberingen och lyssnade på intervjun en gång till för att på så sätt så långt som möjligt 

repetera intervjun och situationen. (Kvale och Brinkmann 2009) 

 

När det gäller transkriberingen så ska man inte ta lätt på transkriberingsuppgiften. Det är en 

fördel om de som ska skriva ut intervjuerna har samma slags utbildning och erfarenhet som 

intervjuarna. Detta minskar risken för att missförstånd och feltolkningar ska smyga sig in i 
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datamaterialet. Utskriftsarbetet måste alltså ske med stort ansvar och noggrannhet. (Bryman 

2002) 

Analysen av data började redan vid transkriberingen för att få med alla dimensioner i 

överföringen från ljud till text. (Kvale och Brinkmann 2009) Tidigt började vi tolka texten och 

leta efter mönster, gemensamma perspektiv och kategorier. I flera fall gick vi tillbaks till 

ljudinspelningen för att kontrollera att vi uppfattat respondenten på ett korrekt sätt. Sedan följde 

en noggrannare undersökning av respondenternas svar där vi utgick från de kategorier som vi 

hade urskiljt och där vi placerade in respondenternas utsagor utifrån en tolkning om var de hörde 

hemma. Under hela analysfasen utgick vi ifrån att hitta gemensamma drag hos respondenterna 

men samtidigt vara uppmärksamma på utsagor som stuckit ut i data. Vi har också haft en 

tolkningsfas där utgångspunkten var att jämföra respondenternas svar med utgångspunkt i deras 

skolmiljö. 

 

Etik 

 

Vi har utgått från de etiska riktlinjer som dras upp av Kvale och Brinkmann (2009): 

- ”Informerat samtycke” (s. 87). Vi har informerat respondenterna om syftet med vår intervju, 

hur den kommer att gå till och i vilket sammanhang den kommer att ingå. De har också 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunnat avbryta intervjun. 

- ”Konfidentialitet” (s. 88). Respondenterna garanterades anonymitet, och att det så långt som 

möjligt ska vara omöjligt att avgöra var de arbetar samt kön, ålder och tid i yrket.  

- ”Konsekvenser” (s. 89). Vi har varit medvetna om att våra respondenter öppnat sig för oss i 

olika utsträckning och vi har då valt att efter bästa förmåga utelämna utsagor som kunnat 

innebära negativa konsekvenser för respondenterna. Vi har försökt att såväl hålla en professionell 

distans till respondenten samtidigt som vi velat skapa en bra atmosfär där respondenten kunnat 

känna sig trygg.  

- ”Forskarens roll” (s. 90). Vi har i vårt intervjuarbete försökt lyfta fram det kvalitativa och inte 

försökt leda, påverka eller snärja respondenten. Vår roll var riktad mot att få ett så kvalitativt 

forskningsresultat som möjligt och inte att framhäva egna åsikter. Vi har strävat efter transparens 

i vårt förhållningssätt, det vill säga att vi har försökt att göra intervjuerna och analysen på ett ärligt 

och öppet sätt. 
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Pålitlighet/Giltighet/Trovärdighet/Relevans 

 

Vi menar att pålitligheten i vår undersökning har stärkts av att vi varit noga med att hålla oss till 

intervjuguiden för att undvika ledande frågor och att vi i samtliga intervjuer låtit respondenten få 

möjlighet att göra sammanfattningar och avslutande kommentarer. Vi har också varit medvetna 

om vår egen roll och påverkan på intervjusituationen. (Kvale och Brinkmann 2009) När det gäller 

trovärdighet och giltighet menar vi att vi genom att vi är väl insatta i den miljö som 

respondenterna befinner sig i kan göra de tolkningar som vi gjort, samt att undersökningen följt 

de riktlinjer som forskningen kräver för att resultatet ska kunna uppfattas som trovärdigt och 

därmed relevant. Trots att vi endast intervjuat sex lärare så menar vi att resultatet är så pass 

samstämmigt med den forskning vi tidigare diskuterat så att man kan säga att resultatet är 

relevant. 
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Resultat 

 

Här nedan redovisar vi resultatet från vår undersökning i form av intervjuer. Vi har valt att 

sammanställa resultatet utifrån frågorna i vår intervjuguide. Sammanställningen utgörs av en 

fenomenologisk kategorisering av källmaterialet. Lärarna kallas A, B, C, D, E och F. I 

sammanställningen används dessa som referens. 

 

Vilka former av intolerans möter man i det vardagliga arbetet som so-lärare? 

Vår sammanfattning av om det finns gemensamma beskrivningar av hur intolerans visar sig 

resulterade i följande kategorier. 

 

1. Att inte acceptera olikhet.  

Intolerans uppträder som ett beteende där man har svårt att ta in och acceptera andras behov, 

åsikter och olikheter (A) eller att det kan visa sig som svårigheter att acceptera andras sätt att leva 

och man lyfter fram sitt eget beteende som normen. (B) Man visar upp fördomar om andra 

kulturer, exempelvis som ifrågasättande av andra religiösa traditioner och kulturer. Man menar att 

det inte finns utrymme i det svenska samhället för exempelvis muslimskt sätt att leva. (B) Andra 

erfarenheter av intolerans kan vara invandrarfientlighet, fobier kring sexualitet, bögar och flator, 

människor som är olika på något sätt.  

En lärare beskriver det som att intoleranta elever har otroligt mycket förutfattade meningar. Man 

har redan från början bestämt sig för vad som är fel på andra människor. De har ofta en mycket 

liten tolerans mot andra människor, det är inte mycket som får ”diffa” för att man skall vara 

utanför eller falla utanför ramarna. Eleverna kan uttrycka sig som att: 

 

Är man muslim och missköter sig har man inte rätt att vara här för det får inte vi göra hos 

dem. De får inte gå i sina kulturella kläder och de får inte bygga sina gudstjänstlokaler här. 

Det skall inte synas att de finns här. (E) 

 

Man är rädd för det som är avvikande och det gör att man blir intolerant. Det behöver inte bara 

handla om religion utan även om människor som tänker annorlunda än vad man själv gör. (E) 

 

Alla lärare i undersökningen menar att intolerans visar sig i oförmågan att acceptera det 

avvikande. Som avvikande beteende anges annan religion eller etnicitet och homosexualitet. 
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Elevens egna sätt att leva och bete sig är normen, det som avviker har man ofta förutfattade 

meningar om. 

 

2. Brist på empati.  

Intoleransen märks här genom att man inte kan eller vill ta hänsyn till eller sätta sig in i de olika 

livsvillkor som andra människor lever under. Man menar att deras livssituation är deras problem: 

 

Intolerans visar sig också genom att eleverna tycker att om vissa inte lever under 

demokratiska spelregler eller i en motsvarande svensk levnadsmiljö så får de skylla sig själva, 

det är inte vårt fel och det behöver inte vi ta ansvar för.  

Pratar man om tidigare orsaker som den vite mannen orsakat, imperialism med mera så 

menar eleverna att vi var smartare än dom och det är bara att gilla läget. (E)   

 

3. Okunskap.  

Flera lärare säger att intoleransen visar sig som okunskap – man förstår inte att man handlar 

impulsivt, uttrycker sig ologiskt eller går över gränsen. Man har heller ingen kunskap kring varför 

saker är som de är. Sakerna är bara. Man har också dålig kunskap om vad symboler och liknande 

faktiskt betyder. De förstår heller inte likheten och skillnaden mellan Islam och Kristendom och 

kan inte förklara det geografiskt. (E) En lärare menar att okunskap är grunden för intolerans, 

man tänker inte igenom sina handlingar eller åsikter, ”man reagerar intuitivt”. Elevernas åsikter 

vädras i former av vi och dom och påverkas starkt av gruppen man befinner sig i. Gruppen avgör 

vad som är norm och avvikande. Detta kommer inte minst fram i hur man pratar om invandrare, 

där man även gör skillnad mellan olika invandrargrupper. (C) 

 

4. Brist på självkänsla.  

Några beskriver intolerans som att eleven måste hävda sig för att bättra på sin självkänsla. Detta 

visar sig genom att man ifrågasätter, inte lyssnar på andra eller på läraren – hela tiden sätter sig 

själv före andra. Intolerans mot homosexuella och främlingar: 

 

…bottnar i okunskap som grundar sig i dålig självbild och självkänsla i kombination med att 

man är självupptagen. Intoleranta elever har samtidigt ett behov att få sina egna behov och 

åsikter bekräftade. Intoleranta elever är också väldigt otåliga då de ofta vill veta vad som skall 

hända eller vad som skall göras innan läraren har hunnit förklara färdigt. Eleverna har således 

svårt att samla sina tankar. (A) 
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En lärare menar att det alltid finns en klick med mer eller mindre intoleranta som vill höras och 

synas. (B) En lärare beskriver intolerant beteende som:      

…elever som opponerar sig och mot det man gör, det man läser, det som försiggår i ett 

klassrum. Elever som stör mig, stör andra, beter sig jobbigt. Elever som är barnsliga, tror att 

de är roliga och kläcker kommentarer som blir genanta. Störande element helt enkelt. Det 

finns elever som inte säger något, blir som musslor, gör inget på lektionerna, läser inte till 

prov. Elever som ifrågasätter allt man gör, varför använder du rödpenna, eller den gröna. En 

del vet inte vad deras intoleranta beteende innebär. 

En annan menar att den intoleranta eleven har ”ett genuint ointresse för att gå i skolan. Man har 

inget material med sig till skolan, man har ingen koll och man bryr sig inte.” (F) Svaret på 

uppföljningsfrågan om hur läraren upplever rasism och främlingsfientlighet hos elever blir  ”jag 

känner inte igen det här med invandrargrejen, men ibland stöter jag på det.” (F) 

 

Hur bemöter man intolerans konkret i sin undervisning? 

Vi har uppfattat lärarnas svar som att de i huvudsak behandlar intolerans med hjälp av följande 

strategier. 

1. Struktur 

Flera beskriver hur viktigt det är att ha en tydlig och genomtänkt struktur på sin undervisning. 

Strukturen måste vara organiserad över en längre tid, ha tydliga gränser och kännas bekväm för 

eleverna, inte minst de som har någon form av funktionsstörning.  

En lärare ger en utförlig beskrivning av hur viktig strukturen är i ett större perspektiv: 

 

När eleverna kommer in i salen är det viktigt att jag är där och att det står tydligt på tavlan 

vad de skall göra. Och alla papper som de får skall vara väldigt tydliga för att förhindra 

förvirring och missförstånd. De skall absolut inte ha för många papper. Det är väldigt viktigt 

att man på en tavla eller på en powerpoint hela tiden berättar för eleverna vad som kommer 

att hända och vara tydlig med att frågor får ställas i slutet. Genom att låta eleverna få ställa 

frågor så bemöter man även elevernas förförståelse. Om inte intoleranta elever får prata ut 

kan de förstöra en hel lektion. Intoleranta elever kan få en viss tid i början för att prata av sig. 

Det är också viktigt att alltid ha ett positivt bemötande, vara vänlig men bestämd, oavsett vad 

de har för diagnoser. Gör eleverna inte som man säger handlar det mycket om ignorering och 

utsläckning som pedagogiska verktyg, så kanske de intoleranta eleverna till slut då förstår att 
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nu är vi här, inte där. Men detta gör man endast när eleverna blir för hispiga. Det är också 

viktigt att berömma intoleranta elever även om det blir mycket fel. Slutligen lär sig eleverna 

den viktiga strukturen och man får en relation med eleven. Utifrån relationen kan man sedan 

jobba långsiktigt med och mot intoleransen. (A) 

 

En annan lärare menar att strukturen handlar om att eleven vet vilka gränser som gäller och att 

man som lärare har möjligheter att upprätthålla ordningen och därmed strukturen genom indirekt 

bestraffning/utskiljning. Om läraren upplever något kränkande mot sig själv så tar man det efter 

lektionen – strukturen får inte rubbas av en enskild uppgörelse med en elev som går ut över 

ordningen och de andra eleverna. ”Blir jag kallad för något så låtsas jag som ingenting och ber 

sedan eleven stanna kvar när lektionen är slut. Det är en grej mellan eleven och mig.” (D) Ett 

annat exempel som tas upp är att läraren en gång fått tillåtelse att göra vad som krävs av en elevs 

förälder vilket innebar att eleven fick sitta enskilt i ett angränsande klassrum för att pedagogiskt 

hantera intoleransen. Läraren menar att man måste sätta gränser: 

 

Rent realistiskt, rent krasst, de som inte stör andra elever eller mig är mycket lättare att 

handskas med än någon som är intolerant och utåtagerande.  

Beroende på humör, är du trött reagerar du tidigt. Skall du överleva som lärare så måste du 

sätta klara och tydliga gränser. Men man måste först försöka prata dem tillrätta men funkar 

inte det så får eleven ta sina böcker och gå ut, skolan är ingen lekskola, i skolan skall man lära 

sig saker och man måste ta hänsyn till de övriga eleverna som skall lära sig något.    

De som har fått sitta enskilt har känt sig utanför och det visade sig vara ganska nyttigt, de 

fick komma tillbaka till gruppen när de lärt sin läxa. En fick sitta enskilt i en månad och han 

var en helt annan elev, han fick en näsbränna helt enkelt som var väldigt nyttigt för honom. 

(D) 

 

2. Relationer.  

De flesta av lärarna betonar flera gånger hur viktig relationen till eleverna är för arbetet mot 

intolerans. Relationen har betydelse för hur trovärdig du är som lärare. Anser eleven att du som 

lärare är trovärdig har du också större möjlighet att påverka eleven till att omvärdera sina åsikter. 

Relationen kan bygga på att man uppmärksammar diagnoser som kan visa sig som intolerans men 

som kanske måste bemötas med en viss förståelse då det kanske kan handla om svårhanterliga 

impulser hos eleven. (A) En lärare menar att det är viktigt för relationen att eleven förstår att man 

som lärare gillar eleven som person även om man ogillar visad intolerans. (B) Man måste som 
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lärare vara trovärdig i överförandet av värdegrunden. ”Genom en bra relation till eleverna kan jag 

föra in ett logiskt resonemang. Att få eleverna att inse det logiska felslutet i uttrycket ”jävla 

invandrare” (C)  

 

En annan lärare menar att det ofta handlar om rastlösa idrottsintresserade killar och då kan man 

möta dem genom att göra det lite tävlingsmetodiskt. Men detta fungerar inte alltid och ”då kan 

man ju slänga ut dem en stund”. När de kommer tillbaka är de sällan arga utan förstår vad som 

hänt och då har man skapat en relation, det är viktigt att eleverna förstår att man inte är arg på 

dem. Då förstår de att det handlar om beteende och inte personligheten. Bättre relation skapar 

bättre problemlösning. Man måste vara ärlig och en bra förebild. (F) 

 

3. Långsiktigt arbete.  

Flera av lärarna betonar också vikten av att tänka långsiktigt när det gäller bemötande av 

intolerans. Man beskriver det som att om man uppmärksammar intolerans i år ett så kan man 

följa upp det flera terminer senare eftersom man har eleverna under så pass lång tid. (E) En lärare 

beskriver det som att man ”måste så ett frö”.(C) En annan som att eleverna måste hitta någon 

slags helhet, ett sammanhang. ”Då blir det lättare att hänga med, är man inte med blir man 

ointresserad.” Strukturen måste innehålla trygghet redan i sjuan för de har det sällan i hemmet. 

(F) 

 

4. Diskussion.  

Samtliga lärare betonar vikten av diskussion. Om man möter intolerans hos eleverna så är det 

viktigt att det lyfts upp, att man reagerar och agerar. Man måste låta eleverna få vädra sina åsikter, 

eftersom åsikterna grundar sig på deras erfarenheter och uppväxt. Det är deras rättighet att få bli 

hörda. “Den enkla vägen är att skicka hem dem, medan den pedagogiska bör vara att resonera 

med eleverna.” (C)  

 

Andra menar att man måste problematisera, kräva svar och aldrig sluta diskutera. Som en lärare 

beskriver det bör man informera om problemet, försöka plocka isär myter och påståenden, bena 

ut fakta. ”Vända problemet mot svenska seder och bruk, jämföra”. (B) Ibland kan man ta hjälp av 

elever som är toleranta och hjälper till att argumentera och som har tänkt ett steg längre. Att 

endast säga att någon har fel kommer man absolut ingen vart med. 
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 ”Ibland får jag som lärare göra mig till språkrör för dom som inte håller med och som av 

någon anledning inte vill eller kan stå emot, men intoleransen får inte gå därifrån utan att ha 

blivit ifrågasatt.” (B) 

 

En annan lärare beskriver det som att undervisningen skall genomsyras av en dialog om allting: 

 ”På språkvalet tar vi ibland tio minuter till att diskutera vad som händer i samhället. 

Eleverna tycker det är ett bra sätt att arbeta på. Vi pratar inte så mycket moral men vi tar upp 

problemen till ytan. När man kommer bra överens med sina elever då funkar det mesta.” (F) 

 

Avslutningsvis ser vi att två av lärarna, D och F, menar att ett sätt att hantera intolerans är att 

skilja ut eleverna från gruppen under en tid. (D under rubriken Struktur och F under rubriken 

Relationer). De arbetar på samma skola, fast i olika arbetslag. 

 

Vilket stöd och kompetens finns på lärarens skola för arbetet mot intolerans? 

Vi såg följande gemensamma drag i lärarnas svar på var de hittar stöd och kompetens. 

 

1. Hos kollegor.  

Flera av respondenterna konstaterar att man söker i första hand stöd hos sina närmaste kollegor 

– de man har förtroende för. De flesta vet vem man ska fråga när man behöver hjälp. (B) En 

lärare lyfter fram arbetslaget som ett viktigt stöd: 

Det finns inget stöd direkt, om inte jag klarar det så vet jag inte vem jag skall vända mig till. 

Då får man söka hjälp i sin grupp, sitt arbetslag. Därför är det så bra med ett arbetslag, vi 

löser problemen tillsammans. Kunskapen som finns i gruppen hjälper oss ofta. Kraven ökar 

med gruppens antal vilket gör att man inte är själv längre, man måste hjälpa till. Arbetslaget 

är det viktigaste. (F) 

 

2. Hos kollegiet.  

Flera lärare beskriver kollegiet som icke samkört när det gäller synen på och hanterandet av 

arbetet mot intolerans. Alla lärare i kollegiet jobbar inte efter samma linjer och ”vissa gör mer än 

andra” (A). En lärare beskriver det så här: 

 

Vi har en samsyn men vi agerar i olika utsträckning. Det finns en saknad av argument och 

verktyg för att hantera intolerans. Tyvärr väljer flertalet att undvika situationen för att det är 
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svårt att ta sig ur den, det blir lätt en prestigesak mellan lärare och elev. 

På denna skola har vi ett fåtal duktiga engagerade lärare som, när det krävs, tar sig tid att reda 

ut begrepp och krossa myter som intoleransen riktar sig mot. Utöver det finns resurser men 

om det räcker till kan jag inte svara på, man får väl aldrig nog med resurser. Oftast handlar 

det om att det faller på lärarens ansvar att ta tag i situationen. Jag tror att de flesta lärare vet 

vem man ska fråga om det blir problem i klassen. (B)     

 

Två av lärarna beskriver mer detaljerat hur det på deras skola finns en skillnad mellan yrkeslärare 

och lärare i teoretiska ämnen. Man menar att det handlar om en kulturskillnad i lärarnas 

bakgrund. Yrkeslärarna kommer från en kultur med större inslag av intolerans än den 

pedagogiska yrkeskulturen. (C) Man beskriver det som att yrkeslärare inte har ett ”skoltänk” där 

värdegrundsarbetet är självklart. (E) 

 

...kärnämneslärare med en akademisk utbildning och lite utav den kulturen, yrkeslärarna, med 

en yrkesbakgrund i väldigt olika kulturer, allt ifrån industri till restaurang, till hantverk, 

fordon, lastbilschaufförer, och sådär, med allt vad det innebär, och där finns ju kulturer av 

invandrarfientlighet i dom yrkeskulturerna. Och det har vi jobbat med! (C) 

 

3. Egen kompetens.  

Flera av lärarna i undersökningen menar att man måste själv se till att få kompetens för arbetet 

mot intolerans. En lärare beskriver det som att man läser böcker och går på föreläsningar. 

Läraren menar dock att det är viktigt att inte vara ensam i detta arbete. Läraren har oftast 

tillsammans med sina kolleger tagit tag i det själv. Även om ambitionen finns att motverka 

intolerans så är det inte så enkelt, “vi skall ju vara lärare också.” (A)  

En annan lärare beskriver den egna kompetensen för att hantera intolerans som att man: 

 

…kan fortbilda sig i sådana här frågor men jag tror till syvende och sist att det handlar 

mycket om rutin, hur man skall tackla saker och ting, visst kan du läsa dig till mycket men när 

det händer i verkligheten, i klassrummet, så tror jag att rutinen är minst lika viktig. Att du har 

varit ute ett tag och att du har hamnat i vissa situationer som har med intolerans att göra så 

du vet hur och vad du skall göra. Yrket i sig gör ju att man lär sig något nytt hela tiden. (D)      

 

4. Gemensamt arbete mot intolerans.  

Alla skolorna i undersökningen bedriver enligt respondenterna någon form av gemensamt arbete 
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i form av Livskunskapslektioner, temadagar, studiedagar och tematisk undervisning. Exempel kan 

vara att man har besök av en avhoppad nazist eller utnyttjar att en kollega har gjort FN-tjänst (E).  

Två lärare från samma skola berättar om att man har regler för symboler och ex. kläder som kan 

kopplas till intolerans och att detta är inskrivet i likabehandlingsplanen. En av dessa lärare säger: 

”Det finns en likabehandlingsplan men jag skulle ljuga om jag sa att alla omfattades av den. Vilket 

inte är unikt för denna skola.” (C) Vidare konstaterar läraren: ”Läraren måste vara kunnig på 

symbolområdet för att förstå vad det handlar om.” (C) 

 

Hur beskriver studiens lärare de elever som de menar visar intolerans? 

De kategorier vi har urskiljt utgår från att lärarna dels såg ett mönster hos de intoleranta elevernas 

föräldrar och dels hos eleverna själva. 

 

1. Mönster hos föräldrarna. 

 Det flera av lärarna lyfter fram när det gäller föräldrarnas roll är att: 

 

- De är ofta frånvarande i elevens skolarbete. De anser inte att skolan är viktig. En lärare 

framhåller därför vikten av vuxna förebilder i skolan. (F) En annan lärare beskriver samarbetet 

med föräldrar till intoleranta elever på följande sätt:  

 

Det finns en negativ inställning mot skolan, skolan är ett monster som bara förstör och 

lägger på en massa regler och strukturer som är dåliga för barnen. Man får ibland skit från 

föräldrarna med förklaringen att jag inte gillar deras barn för att jag sätter krav. Föräldrarna 

beter sig hopplöst frustrerade, de vill vara mer kompisar med sina barn vilket gör att 

relationen blir fel och man kan inte ställa krav. (A) 

 

- De representerar ofta en grupp av föräldrar som är lågutbildade och har en låg socioekonomisk 

ställning i samhället. (B) En lärare menar att många har lågutbildade föräldrar med ”taskig attityd” 

till invandrare. Man kan höra hur deras resonemang kommer hemifrån köksbordet, ställer man 

följdfrågor kan de inte klara av att utveckla sina åsikter. Föräldramöten och liknande möten visar 

att det inte är fördomar från lärarens sida menar läraren. (E) 

  

- De tillhör en homogen grupp där man inte ifrågasätter eller diskuterar varför saker och ting är 

som dom är. Man har mindre med sig i bagaget. Synen på invandrare är negativ och det förs över 
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till barnen. (B, F, C). ”Helt plötsligt blev mycket av det som mamma och pappa sagt fel när man 

möter ett annat sätt att tänka och bemöta problem i skolan.” (E) En lärare beskriver det på 

följande sätt: 

 

Här ute finns det ganska få invandrare, ungefär 3% av alla elever. Detta skapar ganska mycket 

fördomar. ”Man blir lite som sina föräldrar” är en vågad gissning. En del vet inte vad deras 

intoleranta beteende innebär. (D) 

 

- De kan i vissa fall vara dåliga förebilder eller representera ”trasiga hemförhållanden” som i sin 

tur skapar trauma av olika slag. (E) Det kan handla om att dessa elever har fått en dålig start i 

livet. Man har sällan lyckats. Detta skapar intolerans och man får lätt att skylla på skolan. Dessa 

elever tycker inte att man gjort någonting för dem. (F) En lärare beskriver det som att: 

 

…det sociala arvet spelar in. Många unga killar har ”risiga” förebilder hemifrån vilket innebär 

att vi som manliga lärare måste beakta detta. Traditionella förebilder hemifrån är inte alltid 

bra. Eleverna bör ha tillgång till ett ytterligare förebildsalternativ. (B)    

 

2. Mönster hos eleverna. 

Följande drag hos intoleranta elever lyfts fram av lärarna: 

- Impulsiva, kan ha funktionsstörningar, visar brist på empati. ”Intoleranta elever är ofta 

impulsiva, vissa har också bokstavskombinationer.” (A) En lärare beskriver det som att: 

 

Man slänger ur sig typiska fördomar mest för att vara rolig samtidigt som det som man 

innerst inne tror kommer fram. Alla muslimer har bombbälte och är självmordsbombare! (E) 

 

- Gruppberoende. Man vill bli bekräftad av den lilla gruppen. En lärare säger att det kan handla 

om den lilla sfären där elever vänder sig mot andra elever eller mot en annan skolklass. En liten 

krets för inbördes beundran där man inte kan se att en annan krets har valt ett annat sätt att leva 

sin vardag. I den stora sfären kan man se mer kulturell och regional intolerans. Stadslivet kan 

ibland vara bättre än att bo på landet exempelvis. Internationellt perspektiv handlar mycket om 

kulturella skillnader. Fördomar och intolerans går hand i hand: 

 

Att inte vara öppen för individers olikheter, att man inte känner att det finns utrymme för 

andra. Ju längre bort från någons vardag något befinner sig desto mer hotfullt ter det sig. 
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Men Muhammed som har pizzerian då, han är ju också utlänning? 

Ja men honom känner jag ju!   

Det är så enkelt att vara intolerant mot något man inte känner, vet så mycket om. Ju mindre 

nya intryck, influenser och kulturkrockar man har i sin vardag ju mer intolerant är man. (B) 

 

En annan lärare uttrycker sig så här när det gäller gruppberoende. Intoleranta elever kan vara: 

 

…killar, framförallt från mindre samhällen med en viss bildningsmässig bakgrund i familjen. 

Det betyder något vad man kommer ifrån och vad man har med sig. När man kommer från 

mindre samhällen har man mindre med sig i bagaget. Det betyder dock inte att alla som har 

med sig massor i bagaget är toleranta. Den här typen av elever resonerar inte kring 

värdegrunden som någonting abstrakt, de prövar inte logiska resonemang. (C) 

 

- Utåtagerande i form av exempelvis fysiskt våld.(E) 

 

- Har ofta problem med struktur och ordning. (A) 

 

- Nedvärderande kvinnosyn. (E) 

 

- Okunniga om andra kulturer och traditioner. När det gäller symboler handlar det ofta om att 

vissa elever inte förstår vad vissa symboler innebär eller tvärtom. Användandet av sydstatsflaggan 

är ett exempel på detta. (C) 

 

Vissa elever har ett annorlunda språkbruk som kan, på vissa skolor, vara förbjudna, vilket är 

fel, man kan inte förbjuda vissa elevers kulturella arv. Värdegrunden, människors lika värde, 

är så abstrakt så alla omfattas av den i princip retoriskt, men börjar du nysta i den och 

problematisera detta och sortera ut den så är det ganska många som börjar vackla. Är alla lika 

värda, JA! Men inte barnmördare, våldtäktsmän med mera. Konkret hänger det inte ihop.  

(C) 

 

- Ointresserade av skolans verksamhet. (F) 

 

- Ovilliga att möta det som är annorlunda och främmande. ”Många elever har redan bestämt sig 

för vad de tycker och de måste få sina åsikter bekräftade.” (B) 
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- Vissa lärare lyfter fram att en del är smarta och vet hur man ska dölja intolerans. (A, D) ”De vet 

retoriskt hur de skall tillfredsställa lärarna. Skolan är inte på riktigt för vissa elever. (C)      

 

- En lärare ser en skillnad mellan könen. ”Det handlar också om tjejer som inte kan hålla sams 

vilket kan urarta och bli ett störningsmoment i klassen. Det är lättare att få ihop killar, de kan gå 

vidare enklare.” (F) 
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Diskussion 

 

Syftet med vår undersökning var att få del av hur en grupp lärares erfarenheter och upplevelser av 

intolerans såg ut och hur detta påverkade det pedagogiska arbetet. Resultatet av undersökningen 

menar vi har gett oss en bild av hur både enskilda lärare men också skolor arbetar mot intolerans. 

Vi har också fått insyn i hur man tänker olika på olika skolor med olika skolkulturer.  

 

Vi valde att använda oss av följande frågeställningar som tematiska frågor i våra intervjuer: 

- Vilka erfarenheter av intolerans (främlingsfientlighet, homofobi osv) möter man i det 

vardagliga arbetet med elever som so-lärare? 

- Hur bemöter so-lärare eventuell intolerans konkret i sin undervisning? 

- Vilket stöd och kompetens finns på lärarens skola för arbetet mot intolerans? 

- Hur beskriver studiens lärare de elever som de menar visar intolerans? 

 

Resultatdiskussion 

 

Vi kommer nu att diskutera de svar vi fick och som vi har kategoriserat. Vi är medvetna om att 

våra kategoriseringar kan ifrågasättas och de är på inget vis huggna i sten utan går absolut att 

ifrågasätta. Vi valde att försöka hålla ner antalet kategorier – annars hade det varit svårt att få en 

överblick över sammanställningen. 

 

Första frågan handlade om på vilka sätt och i vilken form lärarna stötte på intolerans i det 

vardagliga arbetet. Svaren resulterade enligt oss i följande kategorier: 

 

1. Att inte acceptera olikhet.  

2. Brist på empati 

3. Okunskap.  

4. Brist på självkänsla.  

 

Dessa fyra kategorier stämmer väl överens med tidigare forskning (Intoleransrapporten 2004, 

Gruber 2007 och Mattsson och Hermansson Adler 2008) och rimmar med forskningens bild av 

att intoleranta elever riskerar att bli en del av en motkultur i skolan.  Lärare i den svenska skolan 

vill ju (och har också det kravet på sig) att eleverna ska vara accepterande, empatiska och kunniga 

samt kunna lyssna på andra. Vi tolkar resultatet som att våra respondenter visserligen verkar i lite 
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olika miljöer och uttrycker sig på olika sätt men ändå i det stora hela delar samma syn på vad som 

upplevs som intolerant i det vardagliga arbetet. 

 

Den andra frågeställningen handlade om hur lärarna hanterade intolerans och vilka pedagogiska 

verktyg man eventuellt använde sig av i klassrummet. Vi såg följande kategoriseringar: 

 

1. Struktur.  

2. Relationer.  

3. Långsiktigt arbete.  

4. Diskussion.  

 

Vi menar att våra lärare i undersökningen till största delen följer dessa kategorier som lyfts fram 

ovan. Man jobbar med att skapa ordning och struktur i undervisning och klassrum för att alla 

elever skall kunna tillgodogöra sig undervisningen, kunskapen och upplysningen.  

Vi noterade dock en skillnad mellan skolorna. Två respondenter från samma skola har som ett av 

sina pedagogiska verktyg att isolera och urskilja intoleranta elever från gruppen. (D, F) Detta 

avviker från Mattssons och Hermanssons Adlers (2008) tankar om vad vi kallar det pedagogiska 

grundreceptet. Däremot går det hand i hand med Grubers (2007) tankar om att lärare ibland 

handlar med en självklarhet som kännetecknas av en common-sense-kunskap, att man går på 

rutin. Vi tolkar respondenterna som att de hanterar intolerans mer som ett ordningsproblem än 

som ett mentalitetsproblem som hämmar den demokratiska utvecklingen. Vi menar inte att man 

ska underskatta rutinens betydelse, men samtidigt kan den begränsa lärarens synfält. För att göra 

en vidare tolkning: finns det inga kulturella skillnader i klassrummet så finns det heller inga 

problem. Intolerans tolkas som störande och avvikande. I diskussionen om förekomsten av 

rasism och främlingsfientlighet uteblev reaktionerna när det gällde det egna klassrummet. Vi ser 

en risk med att låta erfarenheten ta överhand och bli vägledande när det gäller arbetet mot 

intolerans. Värdegrundsarbetet kräver ständig förnyelse och uppdatering, gör man inte detta blir 

det gemensamma (kollegiala) arbetet lidande och reduceras till individnivå.  

 

Man lyfter också fram vikten av att ha en relation med de elever som man jobbar med som man 

upplever som intoleranta. Flera poängterar vikten av att se eleven som en individ där åsikt och 

person hålls isär. (Mattson och Hermansson Adler 2008) 
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Att se arbetet med eleverna i ett långsiktigt perspektiv menar vi också rimmar väl med skolans 

uppdrag som det uttrycks i styrdokumenten. (Lärarens handbok, 2004) 

 

Samtliga lärare i undersökning poängterar vikten av diskussion. Diskussion lyfter upp problem, 

åsikter, värderingar och gör dem möjliga att behandla med pedagogiska metoder. Genom 

källkritisk granskning ifrågasätter man uttalanden, påståenden och värderingar. Man sätter ljuset 

på logiken i intoleranta elevers sätt att beskriva fenomen. Men: i diskussionen kring intolerans är 

det viktigt att man som lärare har förmågan att se saker i ett större sammanhang. Vi är inte totalt 

toleranta – vi är också individer som är formade av vår miljö och grupptillhörighet där 

lärarkollektivet kan beskrivas ur ett medelklassperspektiv. (jmfr exempelvis Gruber 2007 och 

Claesson 2007) 

 

Den tredje frågeställningen berörde hur lärarna såg på tillgången av stöd och kompetens. 

Följande kategoriseringar gjordes: 

 

1. Kolleger. 

2. Kollegiet.  

3. Egen kompetens.  

4. Gemensamt arbete mot intolerans.  

  

I vissa fall fungerar kollegerna som ett stöd för dagen, man vet vilka man kan använda som 

bollplank eller stöd i utsatta situationer. Vi tolkar det som att lärare tenderar att ha en strategi för 

att överleva skoldagen. Det som prioriteras är det som ligger närmast, som är mest brådskande. 

Om vi lägger samman resultatet som gav ovanstående kategorier så pekar det mot att vi jobbar 

med det som är överhängande – det som påverkar vår vardag i första hand. (Gruber 2007) 

 

Dock ställer vi oss frågan om det stöd man menar sig få är av rätt kvalitet? Den kollega eller de 

kollegor man vänder sig till – gör man det för att de har rätt kompetens för arbete mot intolerans 

eller gör man det för att man fungerar bra ihop, det vill säga man har en samsyn på hur intolerans 

uppstår och visar sig? Är den samsynen byggd på en kompetens kring intolerans? Flera av lärarna 

nämner att de har kollegor som har en sådan kompetens när det exempelvis gäller kunskap om 

nynazism och symboler, men inte alla. Andra lyfter fram vikten av rutin och erfarenhet som 

kompetens och att arbetslaget står för den kompetensen. Dock rimmar inte den synen på 

kompetens med de förväntningar som läroplaner och litteratur (Gruber 2007, Mattsson och 
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Hermansson Adler 2008) lyfter fram. Vi menar att arbetet mot intolerans lyfts fram i lärarens 

uppdrag som något som är så mycket mer än ”bara” det vardagliga klassrumsnära arbetet. 

 

Intressant är att två lärare som jobbar i skilda delar av samma skola lyfter fram samma 

problematik när det gäller det gemensamma arbetet mot intolerans. De menar att de ser en 

skillnad mellan yrkeslärare och lärare i teoretiska ämnen. De beskriver sina erfarenheter som att 

de olika lärarkategorierna kommer från olika värdegrundskulturer, där den ena är mindre benägen 

att agera utifrån tolerans och mot intolerans. Är detta ett utslag av ett synsätt som innebär att 

skola och barnomsorg anses vara en plats där man har en högre nivå av tolerans än på andra 

platser i arbetslivet? (Gruber 2007) Att vi lärare är helt enkelt med utgångspunkt i vår utbildning 

och vårt yrkesval mer toleranta än andra yrkesgrupper? Vi tror att lärarna som uttryckt detta gör 

det för att de är medvetna om vilket uppdrag lärare har när det gäller att behandla det 

mångkulturella samhället. Det uppdraget finns inte i någon annan yrkeskategori, vilket skulle 

förklara att det uppstår olikheter på en skola där lärare med olika bakgrund blandas. 

 

Några av lärarna berättar om att det i det gemensamma arbetet också ingår tydliga regler för vilka 

symboler och andra uttryck som är tillåtna respektive otillåtna. Dessutom tillkommer en gråzon 

där vissa uttryck ingår som ex. järnkors och sydstadsflagga. Som vi ser det så är det bra att det 

finns tydliga regler. Men: vem ska se till att de efterföljs? Detta innebär att varje skola bör ha ett 

antal lärare som är insatta i såväl symbolkunskap som lagar och förordningar. Det ställer även 

höga krav på skolledningar, något som knappt nämns bland respondenterna. 

 

 

Den fjärde frågeställningen handlar om vilka mönster lärarna i undersökning ser hos de 

intoleranta eleverna. Resultatet gav två perspektiv – ett med utgångspunkt hos föräldrarna och ett 

med eleverna. Sedan kategoriserade vi svaren utifrån dessa två perspektiv. 

1. Föräldrarna.  

- Frånvarande 

- Lågutbildade, låg socioekonomisk ställning 

- Homogen grupp 

- Dåliga förebilder 

 

2. Eleverna. 

- Impulsiva 
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- ”Bokstavskombinationer” 

- Gruppberoende  

- Utåtagerande 

- Struktur- och ordningsproblem 

- Nedvärderande kvinnosyn 

- Okunniga 

- Ointresserade 

- främlingsfientliga 

- Manipulativa drag. 

 

Vi konstaterar att respondenternas upplevelser av föräldrar till intoleranta barn stämmer väl 

överens med hur tidigare forskning beskriver föräldrarna (Intoleransrapporten 2004). Men frågan 

måste ändå ställas: gör dessa erfarenheter att vi som lärare misslyckas med att nå föräldrar som 

inte har samma bakgrund som vi? (Jmfr Gruber 2007) Vi menar att detta innebär att skolans och 

lärarnas inställning tenderar att förbise arbetarklassens intressen och förutsättningar. (Claesson 

2007) Vi anser att det handlar om kulturkrockar helt enkelt. Medelklassens barn klarar sig bättre 

därför att lärarna också är medelklass. Om detta stämmer förutsätter det en helt annan beredskap 

och vilja till förståelse hos lärare för att kunna nå dessa elever och deras föräldrar och bemöta 

deras intolerans. 

 

Även när gäller respondenternas beskrivning av intoleranta elever ser vi att deras erfarenheter och 

beskrivningar stämmer i hög grad överens med forskningen. (Intoleransrapporten 2004, Mattsson 

och Hermansson Adler 2008). Det vi noterar är att endast en lärare (B) beskriver kopplingen 

mellan bostadsområde och intolerans. Vi ser detta som en ganska avgörande faktor eftersom att 

ungdomar som bor på landet i större utsträckning umgås över åldersgränserna, enligt vår 

erfarenhet, vilket i sin tur är en av faktorerna bakom intolerans. (Intoleransrapporten 2004) 

Lärare B menar att det är just avsaknaden av kulturmöten som skapar en del intolerans, och 

utanför tätorterna minskar dessa möten. Forskning har visat att det finns ett samband mellan 

lärares förväntningar och var eleverna bor. (Gruber 2007, Mattson och Hermansson Adler 2008).  

Några vidare frågor kan då vara: Var bor lärare? Påverkar det oss i vårt arbete med elever och 

föräldrar? 
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Lärare A är ensam om att lyfta fram elever med ”bokstavskombinationer” vilket stämmer överens 

med viss forskning. (Intoleransrapporten 2004) Uppenbarligen är vissa lärare mer drivna (har mer 

kompetens?) i vissa frågor och har därmed också kanske fler perspektiv med i arbetet med elever.  

 

Vi noterar att en lärare tar upp en skillnad mellan killar och tjejer och möjligheterna att hantera 

tjejers intolerans. (F) Enligt forskning så är tjejer mer toleranta än killar överlag. 

(Intoleransrapporten 2004, Menckel och Witkowska 2002) Vi tolkar läraren som att man syftar på 

en unik situation i en specifik klass. 

 

Avslutande metoddiskussion 

 

Vi har valt lärare som vi trodde skulle kunna ge oss den information vi efterfrågade – det vill säga 

lärare i ämnen där intolerans på ett naturligt sätt ofta visar sig. Lärarna verkar också i miljöer som 

vi känner oss hemma i – alltså skapades ett samförstånd mellan oss och respondenterna. Vi 

pratade alla samma språk, vilket har underlättat transkriberingen och tolkningen. Nackdelen blir 

ju då att vissa saker kanske inte har nämnts tillräckligt tydligt för att vi ska kunna göra en rimlig 

tolkning och även så att andra skulle kunna göra det. Vissa saker har kanske varit underförstådda, 

vilket vi har försökt att tänka på och inte låta dessa saker ingå i vår tolkning. Vi har på bästa sätt 

försökt tydliggöra detta för läsaren.  

 

Att arbeta med intolerans som begrepp har visat sig vara ganska diffust – vad menar vi och 

respondenterna med detta begrepp? Enligt resultatet så spretar det ganska rejält – alltifrån genuint 

ointresse över ”bokstavskombinationer” till främlingsfientlighet och rasism. Vi har försökt att 

ställa frågan om intolerans utifrån en neutral utgångspunkt för att just inte styra respondenterna i 

en viss riktning. Uppenbarligen har intoleransen flera ansikten och olika betydelse för lärare än 

vad som beskrivs i ett uppslagsverk. Kanske har resultatet att göra med att när en lärare får frågan 

om intolerans så ser man eleven framför sig – inte begreppet. Flera av lärarna ger exempel på 

specifika elever och deras intolerans. Kan det vara så att våra frågor har styrt in dem på det? Hade 

vi fått ett annat resultat om vi hade gjort en kvantitativ enkätundersökning med tydliga kategorier 

istället? Troligtvis – men syftet var ju att låta källmaterialet styra kategorierna. Vi har valt en 

kvalitativ metod och då får man räkna med att resultatet kan spreta. Men det är ju också ett 

resultat! 
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Vidare diskussion 

 

Ett antal frågor har dykt upp under undersökningens gång som vi vill förmedla för vidare 

diskussion och eventuell forskning. 

 

Vissa lärare vill bemöta intolerans genom att låta den få ett ansikte, låta eleverna vädra sina 

intoleranta åsikter och sedan genom diskussion bryta ner intoleransen och försöka visa dess 

brister. På detta sätt kan man försöka vända intolerans till tolerans. Genom att bestraffa 

intolerans utan diskussion får man inget långsiktigt resultat – istället har man markerat att någon 

har fel och skjutit problemen på framtiden. Eleven blir vuxen, får barn och då kommer frågan: 

vad har eleven med sig från sin egen skolgång? Att man kan diskutera intolerans öppet eller att 

man blir bestraffad för sin intolerans? Frågan vi ställer oss är självklar: hur har föräldrarna till våra 

respondenters elever själva blivit behandlade under sin skolgång när det gäller eventuell 

intolerans? Vårt resultat beskriver föräldrarna som bärare av intoleransen som deras barn visar 

upp i skolan. Hur når vi då även föräldrarna och hur förhindrar vi att våra elever blir nästa 

generations bärare av intolerans? Vi menar att lärarkåren måste genomgå en revidering av sin 

förståelse av vilka värderingar man själv är bärare av. Är det ett glapp mellan lärarnas 

medelklassperspektiv och de enligt forskningen till stor del intoleranta elevernas 

arbetarklassperspektiv? (Claesson 2007) 

 

Man kan inte alltid förvänta sig ett direkt resultat av exempelvis värdegrundsarbete - ibland måste 

vissa saker få ta lång tid att verka. Eftersom intoleransen kan vara en del av en ganska stark 

närmiljö så ställer en värderingsförändring ganska höga krav på den enskilda eleven, vilket kan ta 

lång tid. Vi lärare måste alltså också ha tålamod och bli starkare i vårt långsiktiga arbete, vilket 

påverkar så väl klassrumsarbetet som skolans övergripande värdegrundsarbete. Vi måste jobba 

mer med våra relationer till eleverna och deras föräldrar, på så sätt kan eleverna bli mer öppna för 

diskussion och förändring. Arbetet med värdegrundsbegrepp som exempelvis demokrati upplevs 

av många elever som abstrakt (Lärare C). Forskning har visat att demokratiundervisningen i so-

ämnet inte har den betydelse som vi kanske tror, eftersom skolan inte har så stor inverkan på 

elevernas egna värdegrund (Broman 2009). Ska vi då lägga ner allt värdegrundsarbete? Självklart 

inte – vårt uppdrag är tydligt och vad vi kan se så omfattar de flesta av våra elever demokratin. 

Frågan kvarstår dock: hur når vi dem som inte omfattas? Hur ska vi göra undervisning om 

demokrati och tolerans till något relevant? Hur ska skolan bli mer trovärdig för de intoleranta 

eleverna så att de blir mottagliga för de demokratiska värdena? 
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Är vi lärare då bärare av en toleranssyn som grundar sig i ett medelklassperspektiv på världen och 

skolan? Att inte vara tolerant och jobba i skolomsorgen upplever vi som en omöjlighet (jmfr 

Gruber). Alla som har utbildats på lärarhögskola är toleranta. Eller är det så att vissa tiger och 

anpassar sig till det som man uppfattar som normen? 

 

En annan fråga som vi har ställt oss är: hur ser eleverna på hur intolerans tas upp av So-lärare? 

Vad skulle man få för bild om man intervjuar ett antal elever som går på liknande skolor som de 

vi har använt oss av? Hur stämmer deras livssituation överens med lärarnas uppfattning och vårt 

resultat i en kvalitativ studie? Vi skulle vilja undersöka hur elevers erfarenheter av so-undervisning 

om intolerans ser ut. Hur uppfattar de begreppet? Hur ser de på de metoder som lärare använder 

sig av för att motverka intolerans? Kanske är detta utgångspunkten för en D-uppsats men det får 

framtiden utvisa. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

- Vad fick dig att välja so-ämnena? 
 
- Blev jobbet som so-lärare som du hade föreställt dig? 
 
 
Temafrågor 
 

- Hur skulle du beskriva intolerans hos elever? 
 
- Vilka erfarenheter har du av detta i klassrummet? Konkreta exempel? 
 
- Har du något pedagogiskt verktyg för att hantera intolerans? 
 
- Hur ser du på tillgången av stöd och kompetens för att hantera intolerans? 
 
- Ser du något mönster hos elever som visar intolerans? 
 
 
Frågetyper 

 
Uppföljningsfrågor – utveckla svaret 
 
Preciserande frågor – vad, hur 
 
Direkta frågor – tycker du, är du nöjd… 
 
Sonderingsfrågor – fördjupning av direkta frågor 
 
Indirekta frågor – allmän fråga följd av personlig 
 
Strukturerande frågor – byta inriktning 
 
Tystnad 
 
Tolkande frågor – menar du, innebär detta att… 
 
 
 
 
Jesper Dahlquist 
Johan Tellbom 
Pedagogik C VT10 
 


