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Sammanfattning - Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om skolungdomar har fördomar mot människor 

med en annan trosuppfattning/livsåskådning än den egna. Frågeställningarna handlar om ifall 

det finns en vanligt förekommande attityd mot människor med en annan religiös/kulturell 

bakgrund bland elever i grundskolans senare år, om det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor 

och om eleverna känner av om det finns fördomar på skolan. Metoderna som använts i den 

här studien är en enkätundersökning och intervjuer. Studiens resultat visar att majoriteten av 

eleverna har en positiv attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än 

deras egen. Det är endast en minoritet av eleverna som har en negativ attityd. Flickorna är mer 

toleranta mot människor med annan religiös/kulturell bakgrund än pojkarna. Eleverna känner 

av att det finns fördomar bland eleverna på skolan och dessa yttrar sig på olika sätt. Det är till 

exempel mycket prat bakom ryggen på muslimerna om varför de får ha slöja och att de, när de 

nu bor i Sverige, måste anpassa sig efter det svenska livet. 

 

Nyckelord: Elevers attityder, fördomar, intolerans, religiös bakgrund, skola 
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1 Inledning 

 
Rasismen yttrar sig i negativ särbehandling av människor, inte på grund av deras eget handlande eller 

personliga egenskaper, utan på grund av att de anses tillhöra en viss social eller kulturell kategori som i 

den rasistiska föreställningsvärlden är underlägsen och mindre värd. Diskriminering förekommer inom 

utbildningssystemet […]1 

 

Min undersökning kommer att handla om hur elevers attityder är mot människor med en annan 

religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Det här ämnet anser jag vara otroligt viktigt för att kunna 

arbeta mot rasism och utanförskap i skolan. 

 

Att vara intolerant är att inte respektera och acceptera mänskliga olikheter. Att ha och kanske uttrycka 

negativa uppfattningar om människor som till exempel har en annan etnisk tillhörighet, en annan religion 

eller en annan sexuell läggning än man själv.2 

 

Det här citatet kommer från Forum för levande historias hemsida. Forum för levande historia 

är en myndighet som arbetar med att sprida kunskap och engagera människor. De har fått i 

uppdrag av regeringen att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.3 

År 2004 kom det ut en rapport från Forum för levande historia i samarbete med 

Brottsförebyggande rådet som heter Intoleransrapporten. I den har de gjort en undersökning 

bland 10 000 ungdomar om intolerans. 

 

Som blivande lärare inom religionsämnet vill jag få en förståelse av hur elever ser på 

människor med olika religiösa bakgrunder. Är det så att de inte tänker på en människas 

religiösa bakgrund som en skillnad längre eftersom vår skola idag oftast är väldigt 

mångkulturell och dessa ungdomar har växt upp i ett mångkulturellt samhälle. Eller är vårt 

samhälle idag fortfarande så angelägna med att visa vad som skiljer oss åt inom olika 

kulturella grupper så att ungdomarna följer det mönstret istället för att påpeka likheter. Jag har 

som syfte med denna uppsats och undersökning att ta reda på och visa hur attityden faktiskt 

ser ut bland elever i skolans senare år. 

 

 
1 Raundalen, Lorentzen 1996 s. 7 
2 http://www.levandehistoria.se/intolerans 
3 http://www.levandehistoria.se/om/historik 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka i vilken utsträckning skolungdomar har fördomar mot 

människor med en annan trosuppfattning/livsåskådning än den egna. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Finns det en vanligt förekommande attityd mot människor med olika religiösa/kulturella 

bakgrunder bland elever i grundskolans senare år? 

 

Är det någon skillnad mellan pojkars och flickors attityd mot människor med en annan 

religiös/kulturell bakgrund än deras egen? 

 

Känner eleverna av att det finns fördomar och rasism bland de andra eleverna på skolan? 

 

1.3 Definition av begrepp 

 

Fördomar – 

Fördom kan definieras som en negativ attityd mot individer av en viss grupp bara för att denne tillhör eller 

anses tillhöras gruppen ifråga. Utifrån ordets ursprungliga betydelse är fördom en dom före, dvs. att man 

bedömer och tänker om en individ eller grupp utifrån generaliseringar, fantasier, förutfattade meningar 

eller föreställningar4 

 

Främlingsfientlighet – ”Begreppet främlingsfientlighet används ofta för att referera till 

negativa attityder mot personer som invandrat till det svenska samhället.”5 

 

Rasism – 

En gemensam utgångspunkt för forskare är att rasism kan beskrivas som en uppsättning teorier, 

världsåskådningar, rörelser, processer, samhällssystem och handlingar som utgår från tron eller läran 

om att: 

1. Människosläktet kan delas in i olika raser, folkgrupper; 

2. Individens, gruppens eller samhällets ras- eller folkgruppstillhörighet utgör dessa ”väsen”; 

3. dessa väsen bestämmer och förklarar skillnader i egenskaper, förmågor, begåvningar, färdigheter o s v 

mellan olika raser, folkgrupper eller individer; 

 
4 http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=29&itemid29  
5 http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=15&itemid29 

http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=29&itemid29
http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=15&itemid29
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4. Utifrån dessa ”väsen” kan man identifiera ”över-” och ”underlägsna” folkgrupper, raser och individer 

samt rangordna människosläktet från högre till lägre; och 

5. att människor därefter kan behandlas därefter med hänvisning till dessa ”väsen”.6 

 

Vardagsrasism – ”Vardagsrasism är alltså situationer som karakteriseras av att människor 

reagerar mot andra människor som om dessa vore mindervärdiga på grund av ”ras -, kulturell 

-, eller etnisk tillhörighet”.”7 

 

Intolerans – ”Brist på respekt för andras åsikter el. beteenden”8 

 

1.4 Metod och material 

 

Jag valde att jobba med både en kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätundersökningen (den 

kvantitativa metoden) är huvudmetoden i denna uppsats och intervjuerna blev ett komplement 

för att utveckla enkätundersökningen. Jag började med att göra en enkätundersökning bland 

elever i årskurs 7 – 9 på grundskolan och sammanlagt deltog 71 elever. Jag följde sedan upp 

med strukturerade intervjuer av 6 elever i årskurs 7 – 9 i grundskolan. Varför jag valde både 

dessa sätt är för att få en bättre helhetsbild i mitt resultat. Enligt Holme och Solvang kan en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod leda till att man kan stärka analysresultaten 

och det ger en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om det man undersöker.9 

Eftersom ämnet jag har valt att skriva om i denna uppsats handlar om uppfattningar och 

fördomar anser jag att det krävs mer än en enkätundersökning för att kunna analysera 

resultatet på ett rättvist sätt. Varför jag valde enkäter är också att jag tror eleverna i den här 

åldern svarar mer sanningsenligt när de vet att ingen, inte ens jag, vet vem det är som svarat 

vad i enkäten. 

 

1.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

En kvantitativ metod är en metod där man använder siffror och statistiska jämförelser.10 Min 

enkät och resultatet av den är ett exempel på en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden är 

när det inte går eller man inte bör omvandla resultatet till siffror utan det är forskarens 

 
6 http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&itemid29 
7 http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=23&itemid29 
8 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/sve/intolerans?i_h_word=intolerans  
9 Holme och Solvang 1997 s.86 
10 Trost 2001 s.17 

http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&itemid29
http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=23&itemid29
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/sve/intolerans?i_h_word=intolerans
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uppfattning och tolkning av materialet.11Man kan se på mina intervjuer att det är min tolkning 

och uppfattning av elevernas svar i intervjuerna och inte siffror som ligger till grund för 

resultatet. 

 

Både det kvalitativa och kvantitativa angreppssättet är inriktat på att ge en bättre förståelse av det 

samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.12 

 

Med det här citatet vill jag motivera varför jag valde en kombination av dessa två metoder. 

Att båda metoder finns där för att undersöka samma saker, men i olika utsträckning och med 

olika djup. Trost skriver att om man är intresserad av att visa på hur en stor grupp människor 

tycker med olika frekvenser ska man göra en kvantitativ studie. Men om man vill försöka 

förstå människors sätt att resonera och reagera eller att se mönster i handlingar hos människor 

ska man välja en kvalitativ studie.13 Jag vill kunna se både frekvenser och försöka förstå 

människors sätt att reagera och resonera. Därför valde jag en kombination av dessa metoder. 

 

1.4.2 Enkätundersökningen 

 

Jag gjorde sammanlagt 71 enkäter i årskurs 7 – 9 på en grundskola i mellansverige och det var 

i de klasserna jag har haft min VFU. När jag delade ut enkäten gick jag igenom definitioner 

av begrepp med eleverna och jag påpekade att det var viktigt att de var seriösa i sina svar. Jag 

poängterade att enkäten var anonym. Jag förklarade även begrepp för de innan de började med 

enkäten, detta för att jag inte ville påverka de när de gjorde enkäten och för att de inte skulle 

bli något missförstånd. Men det fanns även ett försättsblad till enkäten som förklarade allt det 

som jag gick igenom. När jag gjorde enkäten jobbade jag igenom den flera gånger. Den hann 

ta många former innan den fick sin slutgiltiga form som nu finns som bilaga i den här 

uppsatsen. Holme och Solvang menar att: 

 

Vi ska ha en del faktainriktade frågor som uppvärmning i början; efter hand kan vi sedan ställa mer 

kontroversiella frågor om exempelvis värderingar[…] På så sätt kan vi neutralisera eventuella spänningar 

som uppstått i samband med svarandet.14 

 

Jag följde mönstret enligt Holme och Solvangs och började med en inledande del med fakta 

frågor och fortsatte sedan med attitydfrågor. Attitydfrågor kännetecknas av jakande och 

 
11 Holme, Solvang 1997 s.76 
12 Holme, Solvang 1997 s.76 
13 Trost 2001 s, 21 - 22 
14 Holme, Solvang 1997 s.174  
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nekande svar.15 Attitydfrågorna i min enkät har jakande och nekande svar men i olika grader. 

Det ska inte finnas långa och krångliga frågor och man ska också försöka undvika krångliga 

ord.16 Det försökte jag att jobba med i min enkät att förenkla och undvika långa 

formuleringar. Jag vill säga att jag lyckades med det i min enkät. När jag gjorde min enkät var 

jag noga med att varje fråga som berör vad eleven tänker och tycker kring människor med en 

annan bakgrund än deras egen har både positiva och negativa svarsalternativ. Detta för att jag 

är medveten om att enkäter är styrda och ger inget svängrum i svaren, därför ansåg jag det 

viktigt att använda både positiva och negativa svarsalternativ och även för att få en så bred 

bild som möjligt av attityderna hos eleverna. Positiva och negativa svarsalternativ anser jag 

även vara viktiga på grund av att jag inte ska styra deras svar alldeles för mycket. Om jag nu 

ska vara kritisk till enkät som metod när det kommer till attitydfrågor så vill jag påpeka att jag 

är medveten om att det bara skrapar på ytan och ger mig bara en fingervisning på hur det ser 

ut. 

 

1.4.3 Intervjuer 

 

När jag skulle intervjua eleverna började jag med att lämna ut lappar till målsman där jag bad 

om tillåtelse att intervjua eleverna. Jag informerade även i brevet om min studie och syftet 

med intervjuerna. När jag fått in svaren från målsman började jag med att höra vilka av 

eleverna som var intresserade av att bli intervjuade och utav de som ville valde jag slumpvis 

ut sex elever totalt, tre tjejer och tre killar. När jag gjorde intervjun så började jag med att 

meddela personen om att det som sägs är anonymt och det är bara jag som kommer att lyssna 

på inspelningen. Jag påpekade även att i min empiri kommer de inte att nämnas vid sina namn 

utan att jag kommer att ändra namnen. Trost skriver att det är viktigt att man innan intervjun 

säger till personen som ska intervjuas att de är anonyma och att ingen obehörig kommer att få 

reda på vem som sagt vad.17 Jag gjorde intervjun i ett konferensrum i anslutning till 

klassrummet. Rummet intervjun utfördes i var ostört och neutralt. Enligt Trost ska det vara 

den intervjuade som väljer plats.18Men i det här fallet så hade eleverna lektion under tiden 

som intervjun så fanns det inte mycket till val om man ska få en ostörd plats. Jag valde att ha 

intervjuerna under deras lektionstid för att de inte skulle känna sig stressade på grund av att de 

missar sin rast eller fritid. Jag valde att ha färdiga frågor med mig som jag i gjort i förväg, de 

finns som bilaga 3. I början av intervjun är det allmänna frågor som sedan går över i de 

 
15 Trost 2001 s.64 
16 Trost 2001 s.82 
17 Trost 2005 s.40 
18 Trost 2005 s.42 
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frågorna jag vill ha svar på. De fick en fråga och sedan hade jag gett dem färdiga alternativ 

som de fick välja mellan. Anledningen till att jag gjorde så är på grund av att det kan vara 

lättare att få igång en diskussion med eleverna om de får en start att börja med. De fick efter 

dem valt ett alternativ motivera varför de valt just det alternativet. Men hände det att vi kom 

in på andra frågor så försökte jag fortsätta diskussionen åt det hållet den intervjuade valde. Jag 

valde att spela in intervjun med hjälp av en bandspelare. Enligt Trost finns det både fördelar 

och nackdelar med den metoden. Men en fördel är att man kan koncentrera sig på frågorna 

och svaren.19 När jag hade genomfört enkäten var det en fråga (fråga 6) som jag kände att jag 

ville utveckla och valde då att använda den som underlag till mina intervjuer. Trost skriver att 

en kvalitativ intervju kännetecknas av låg standardisering och hög strukturering.20 Min 

intervju håller en hög strukturering, men även en ganska hög standardisering. Men jag vill 

ändå säga att mina intervjuer är kvalitativa trots att det var färdiga frågor och inte ämnen man 

pratade kring, eftersom jag inte var oförmögen till att fråga vidare om andra saker som dök 

upp under intervjuns gång. Om jag nu ska vara kritisk till intervju som metod är att en intervju 

aldrig blir objektiv. Det är även svårt att inte alls påverka den intervjuade med sitt eget 

kroppsspråk och ton på språk trots att man försöker vara så neutral som möjligt. 

 

Jag hade kunnat välja att bara använda en av dessa metoder. Antingen kvalitativ eller 

kvantitativ, men då anser jag att jag inte fått ut ett lika stort material. Jag menar att om jag 

endast gjort en enkätundersökning hade jag inte kunnat förstå varför de tycker på ett visst sätt. 

Hade jag bara gjort en kvalitativ studie hade jag kunnat få ett djup men ingen lika stor helhet. 

Därför anser jag att det bästa var att kombinera dessa två metoder för att kunna få ut så 

mycket som möjligt utifrån mitt syfte. Däremot hade jag kunnat utforma min undersökning 

utifrån andra vinklar som att jag hade kunnat göra en större undersökning bland flera åldrar 

eller göra en undersökning där man bara fokuserade på en ålder. Jag hade även kunnat titta på 

det från lärarnas synvinkel. En annan vinkel man kunde ha jobbat från är att gjort 

undersökningen större genom att genomfört undersökningen i flera olika klasser och över ett 

större åldersspann. 

 

1.4.4 Litteraturen 

 

Jag började med att leta litteratur kring mitt ämne. Nyckelorden jag använde i min sökning 

var: Barn och rasism, intolerans, mångkultur i skolan, fördomar bland elever och elevers 

 
19 Trost 2005 s.50  
20 Trost 2005 s.21 
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fördomar. Då fann jag tre relevanta rapporter och böcker. Den första är intoleransrapporten 

som är gjord 2004 av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet. Det är 

enkätundersökning bland 10 000 ungdomar i Sverige. Den andra rapporten är från Göteborgs 

Universitet år 2003 där de gjorde en blandad enkät och intervjustudie av om det finns 

kränkningar i skolan och hur de tar sin form. Sedan fann jag även en bok som heter Barn och 

Rasism av Magne Raundalen och Gustav Lorentzen som har gjort enkätundersökningar i 

Norge om rasism bland ungdomar. Dessa tre var de jag valde vara mest relevanta till min egen 

undersökning och det är även de jag kommer att använda mig av i min analys. 

 

1.4.5 Urval 

 

Enligt Trost så finns det ett urval som kallas bekvämlighetsurval och med det menar han att 

man väljer genom att ta vad man har.21 Det gjorde jag i mitt urval eftersom jag redan hade 

kontakt med skolan och läraren genom min VFU valde jag att göra enkäterna och intervjuerna 

i de klasserna. Det var även tidsbesparande metod. Jag valde att undersöka ungdomar i åldern 

tretton till sexton på grund av att jag tyckte det verkade mest intressant och att jag ville se hur 

deras intolerans såg ut. Jag gjorde sammanlagt 71 enkäter och det var en liten majoritet av 

pojkar så därför kan jag säga att det är ett ganska representativt urval för populationen. Till 

mina intervjuer var urvalen slumpmässiga. Enligt Trost var de ostyrda slumpmässiga urval 

eftersom det inte var något annat än slumpen som avgjorde.22 Eftersom jag tog de som ville 

bli intervjuade och bland dem blev det först till kvarn som fick bli intervjuade. 

 

1.4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att ställa krav på reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet är när resultatet av undersökningen är tillförlitligt och det kan uppnås genom att 

alla deltagare får samma standardiserade frågor. Frågorna ska vara formade på det sättet att 

det inte blir några missförstånd mellan forskaren och besvararen. Vid användningen av 

komplicerade satser och långa ord kan reliabiliteten och validiteten bli låg.23 Jag vill visa att 

om man tittar på Trosts beskrivning av hur en tillförlitlig undersökning går till så har min 

undersökning reliabilitet. Eftersom alla fick samma frågor både på enkäten och i intervjun och 

mina frågor anser jag vara enkla och inte komplicerade. Och när jag gjorde intervjuerna 

 
21 Trost 1997 s.30 
22 Trost 1997 s.33 
23 Trost 1997 s.59 
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spelade jag in vad som sades och det gjorde att jag inte störde eller omformulerade svaren 

som jag kanske hade gjort om jag hade antecknat. Jag har även fått svar på alla frågor i 

enkäterna och bortfallet var bara 2 av 71 elever. När det gäller validiteten alltså giltigheten så 

är min undersökning det skulle jag vilja säga. Eftersom jag är ute efter elevens uppfattning om 

något och inte något som är en allmän sanning. 

 

1.4.7 Hermeneutiskt förhållningssätt 

 

En tolkningskonst av olika text typer så kan man definiera hermeneutik och den 

hermeneutiska metoden kan användas på skilda sätt.24 Jag har använt mig av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt när det kommer till tolkningen av min empiriska undersökning 

och mitt resultat. Hartman skriver att hermeneutik är konsten att tolka. Man är inte intresserad 

av hur världen är utan hur den uppfattas.25 Jag använder mig av det här synsättet och väljer att 

tolka resultatet av mina enkäter och intervjuer kritiskt och med en hermeneutisk metod. Vi 

tolkar allt vi ser och hör runt omkring oss och ger det en mening. Enligt ett hermeneutiskt 

synsätt kan man tolka materialet från olika vinklar och det ger mig då ett mer hållbart resultat. 

Jag kommer även vara mycket kritisk till mitt eget resultat eftersom det är en så pass liten 

undersökning och inte kan ses som en allmän tolkning av hur det ser ut över hela Sverige. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsens disposition ser ut på det sättet att i kapitlet inledning har jag presenterat mitt 

ämne, berättat om syfte och frågeställningar och berättat om ämnets relevans och bakgrunden 

till min uppsats och ämnesval. Jag har även skrivit om metod och material i inledningskapitlet 

och där har jag presenterat mina metoder och mitt material. Jag berättar också om mitt urval 

och mitt hermeneutiska förhållningssätt i uppsatsen. Jag presenterar även reliabilitet och 

validitet av min uppsats. I inledningskapitlet finns även en rubrik som heter teori – tidigare 

forskning där jag presenterar min tidigare forskning och vad de kommit fram till i deras 

undersökningar. Efter det här kommer kapitlet undersökning där jag presenterar och redogör 

får mitt resultat av enkätundersökningen och intervjuerna. Efter det kapitlet kommer kapitlet 

avslutning där jag analyserar mitt material och diskuterar kring mitt resultat. Jag besvarar 

 
24 Åkerberg 1986 s.18 
25 Hartman 1998 s.106 
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även mina frågeställningar i det här kapitlet och presenterar framtida forskning. Sedan 

avslutas uppsatsen med bilagorna. 

 

1.6 Bakgrund 

 

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

aktiva insatser.”26 Okunskap måste bemötas med kunskap. Det gäller både från 

lärarperspektivet och från elevperspektivet. Intolerans beror på okunskap och rädsla inför 

något nytt och kan då förändras genom kunskap. Men för att lärarna i skolan ska kunna 

bemöta intoleransen krävs att de har kunskap kring hur fördomarna ser ut och hur de yttrar 

sig. 

 

För att hitta möjligheter att bekämpa intolerans, är det centralt att ha kunskap om densamma, dess 

omfattning, karaktär, geografiska utbredning etc. Utan kunskap riskerar de åtgärder som vidtas att bli 

utslätade eller missriktade.27 

 

Så skriver de i förordet till Intoleransrapporten. Det är därför det här ämnet är ett väldigt 

intressant och viktigt ämne att forska kring. Det finns mycket forskning kring det här ämnet 

redan men inte med denna inriktning som jag har, där jag inkluderar alla de stora 

världsreligionerna i min undersökning av hur eleverna ser på människor med en annan 

religiös bakgrund. Jag tycker det är viktigt att man ser på alla de religioner för att kunna se 

skillnader i attityder. 

 

”Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och 

grupper.”28 Jag som blivande lärare anser att det är viktigt att jag då förstår hur och om det 

finns förtryck och intolerans i skolan för att aktivt kunna motverka det. Därför anser jag det 

vara av alla lärares och blivande lärares intresse att veta hur det ser ut med intoleransen i 

skolan. 

 

1.7 Teori - Tidigare forskning 

 

Det finns många rapporter och undersökningar av ungdomars intolerans, fördomar och 

attityder mot människor med en annan bakgrund. Därför har jag valt att avgränsa mig i det här 
 

26 LPO 94 s.5  
27 Ring, Morgentau 2004 s.5 
28 LPO 94 
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kapitlet om tidigare forskning genom att välja de som jag anser vara mest relevanta för min 

undersökning. Jag kommer att redovisa den tidigare forskningen genom att berätta om varje 

rapport och litteratur var för sig och jag använder rubriker för att tydliggöra detta. 

 

1.7.1 Intoleransrapporten 

 

År 2004 gjorde Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet en undersökning 

bland ungdomar för att mäta antisemitiska, islamofobiska, homofobiska och 

invandrarfientliga tendenser bland ungdomar. Enkäten gjordes i 606 klasser i årskurs 8 och 9 i 

grundskolan och årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet och sammanlagt deltog 10 600 elever i 

studien. Syftet med den här undersökningen är att de anser det viktigt att veta hur intoleransen 

ser ut bland ungdomarna för att kunna arbeta mot den. I den här rapporten kom de fram till att 

de flesta ungdomar är positivt inställda till minoriteter. Den visar även på att flickor är mindre 

intoleranta än pojkar och att cirka 40 % av utlandsfödda ungdomar någon gång har blivit 

retade på grund av sin bakgrund.29 

 

1.7.2 Kränkningar i skolan 

 

År 2003 trycktes en undersökning av kränkningar i skolan av Göteborgs Universitet där elever 

från årskurs fem, åtta och årskurs två i gymnasiet svarade på en enkätundersökning. 

Sammanlagt var det 3386 elever som svarade i den här undersökningen. Det gjordes förutom 

den stora enkätundersökningen två mindre studier en var med elever från årskurs två där de 

hade intervjuer och i årskurs åtta hade de gruppintervjuer med ett femtiotal elever. 

Värdegrunden som enheten vid Göteborgs Universitet heter och det är den grupp som utfört 

den här undersökningen. Värdegrunden är en enhet som fått medel för att bedriva en regional 

och nationell verksamhet för forskning, utbildning och utveckling inom olika regioner. De 

inriktar sig på förintelsen, rasism, nazism, främlingsfientlighet, barnens rättigheter och 

ursprungsbefolkningar. Uppdraget att göra den här undersökningen kom från skolverket i 

samband med att den nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi 

och diskriminering presenterades i januari 2001. Syftet med den här undersökningen var att få 

en bild av hur förekomsten och omfattningen av kränkande behandling ser ut i skolan. Men 

också att bidra med fördjupad kunskap och förståelse kring dessa företeelser genom att visa 

på de faktorer som till exempel makt och klass som ligger till bakgrund för de kränkande 

 
29 Ring och Morgentau 2004  
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behandlingarna. Den del jag anser relevant för min undersökning är kapitel åtta som handlar 

om etniskt relaterade kränkningar. I den delen kom de fram till att en femtedel av eleverna 

hade utsatts för kränkningar på grund av deras etnicitet och det är flest elever med utländsk 

härkomst som råkar ut för dessa kränkningar. Årskurs åtta är den skolålder då de etniskt 

relaterade kränkningarna är som mest. Pojkarna är de som blev utsatta för etniskt relaterade 

ord, medans flickorna mer blev härmade och fick sin hemort förtalad.30 

 

1.7.3 Barn och rasism 

 

Boken Barn och rasism kom ut år 1995 och är skriven av Magne Raundalen och Gustav 

Lorentzen. De har gjort undersökningar om rasism i norska skolor, men den är även aktuell i 

Sverige. Syftet med den här boken är att visa att det finns negativa attityder bland eleverna i 

skolan mot människor med en annan bakgrund. Det de vill göra är att ge kunskap om hur man 

kan förändra det och jobba mot dessa attityder hos ungdomarna. Det som är relevant för min 

undersökning i den här boken är delarna: Fråga barnen! Och Vad kan ungdomarna lära oss? 

De har under flera år på eget initiativ gjort undersökningar om barn och ungdomars syn på 

samtidsproblem och framtidsperspektiv. Dessa undersökningar har skett bland ettusen 

slumpvist utvalda elever i årskurs sex till nio. Varje år gjorde de en kompletterande 

undersökning med olika specialteman, år 1992 och 1993 handlade det temat om rasism. Vad 

de kom fram till i de här undersökningarna var att det finns en del attityder bland ungdomarna 

som är rasistiska men majoriteten är inte det och när det kommer till genusperspektivet är 

flickorna mer toleranta än pojkarna.31 

 

1.7.4 Attityder till rasism, främlingsfientlighet och invandring 

 

Attityder till rasism, främlingsfientlighet och invandring är ett examensarbete i 

lärarutbildningen som är skrivet av Joakim Hermansson på Karlsstads Universitet år 2007. I 

den här uppsatsen har han gjort en enkätundersökning i årskurs 6 – 9 och det var 83 elever 

som svarade på enkäterna. Syftet med uppsatsen var att se hur attityderna mot invandrare och 

invandring såg ut bland eleverna i årskurs 6 – 9. Resultatet i den här undersökningen visar att 

flickor är mer toleranta än pojkar och att elever i årskurs 9 är mindre toleranta än de är i 

årskurs 7.32 

 
30 Osberg, Holm och Wernersson 2003 
31 Raundalen, Lorentzen 1996 
32 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-1269  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-1269
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2 Undersökning 

 

2.1 Enkätundersökningen 

 

Jag kommer att redovisa resultatet av den här enkätundersökningen med pojkar och flickor 

uppdelat och frågorna i nummerordning. Redovisningen kommer att bestå av att jag visar på 

hur många procent som svarat på de olika alternativen och frågorna 

 

Fråga 1 – 4 är frågor angående deras egen bakgrund och de kommer jag att redovisa här 

tillsammans. Det var sammanlagt 71 enkäter som blev besvarade och av det var 46,5 % 

flickor och 53,5 % pojkar. Bland pojkarna var det 5,3 % som inte var födda i Sverige. 23,7 % 

av pojkarnas mammor var inte födda i Sverige och 15,8 % av papporna var inte födda i 

Sverige. Bland flickorna var det 6,1 % som inte var födda i Sverige. 12,1 % av flickornas 

mammor var inte födda i Sverige och 6,1 % av papporna var inte födda i Sverige. På frågan 

vad de själva tror på svarade 5,2 % av pojkarna att de tror på någon av världsreligionerna och 

10,5 % svarade att de tror på en egen livsåskådning de satt upp på egen hand. 21 % av 

pojkarna svarade att de har svårt att beskriva det sätt de tror på och 57,9 % tror inte på något 

alls. Bland flickorna var det 9,1 % som tror på någon av världsreligionerna och 6,1 % som 

tror på en egen livsåskådning de satt upp på egen hand. 30,3 % har svårt att beskriva det sätt 

de tror och 51,5 % tror inte på något alls. På frågan om deras föräldrar är troende svarade 7,9 

% av pojkarna att båda deras föräldrar är troende och 63,2 % att ingen av dem är troende. 10,5 

% svarade att en av föräldrarna är troende och 18,4 % att de inte vet om deras föräldrar är 

troende eller inte. Bland flickorna svarade 6,1 % att båda föräldrarna är troende och 36,4 % att 

ingen av föräldrarna är troende. 12,1 % svarade att den ena av deras föräldrar är troende och 

45,5 % svarade att de inte vet om deras föräldrar är troende eller inte. 

 

Fråga 5 lyder: ”Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av din 

religiösa/kulturella bakgrund?” 5,3 % av pojkarna svarade att ja de hade de gjort och 94,7 % 

svarade att nej de hade de inte gjort. Bland flickorna var det 100 % som svarade att nej det 

hade de inte gjort. Se figur 1. 

 

. 



Fråga 5: Här du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av din 
religiösa/kulturella bakgrund
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1 Ja jag har fått höra elaka kommentarer 

2 Ja jag har blivit utstött 

3 Ja jag känner att jag har blivit annorlunda behandlad på grund av min religiösa/kulturella bakgrund 

4 Nej 

Figur 1 

Fråga 6 lyder: ”Skriv det först ordet du tänker på när du hör ordet muslim, jude, buddhist, 

hindu och kristen.” Alla svarade inte på den här frågan, men jag valde att sammanställa de 

som svarade i en tabell. Se figur 2 och 3. 

Pojkar  

Jude Muslim Hindu Buddhist Kristen 
Israel  Moské Indien Kina Vanlig person 
Andra 
Världskriget 

Iran och Irak Elefant Karma Gud 

Davidstjärnan Slöja Elefant Gud Buddha Jesus 
Hitler dödade 
dem  

Slöja Indien Buddhastaty Korsfarare 

Hitler  Terrorister Karma  Gud 
Gasning och 
Hitler 

Invandrare Smutsiga Tjock Gubbe Jesus och Gud 

Gas Invandrare Indien Tjock Gubbe Kors 
 

Hitler Invandrare Munkar Buddha Jesus 
Hitler  Terrorister Röd prick i 

pannan 
Buddha Kollekt 

Fattig Slöja Indien Tjock Gubbe Kyrka 
Andra 
Världskriget 

Bombar och är 
idioter 

Färgglatt Tjock Gubbe Kyrka 

Hitler  Slöja Människa  USA 
Stjärna Slöja Meditation Lugn Helt okej 
Andra 
Världskriget 

Mellanöstern Vit  Ganesha Vanlig 
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Andra 
Världskriget 

Slöja Invandrare Munk Vanlig 
människa 

Hitler Människa Ko Kina Jesus 
Människa Turban Fredliga Människa Kyrka 

 
Andra 
Världskriget 

Slöja Indier  Elefant Jesus 

Massa folk Invandrare Kastsystem Orange Sverige 
Förintelsen Konservatism Indien Invandrare Människa 
Andra 
världskriget 

Terrorister Kossor Munk Kors 

Förföljelse Äckliga 
invandrare 

Shiva Fredliga Gud 

Skällsord Slöja  Kines Svensk religion 
Smart Svartskalle  Buddha Sur 
Elak 
Kommentar 

Mössa  Rakat hår Jesus 

Hitler  Slöja och 
terrorism 

 Gudar Bra 

   Bli ett världen, 
jag vill vara 
buddhist 

Jesus 

    Jesus 
    Inget 
    Jesus 
Figur 2 

Flickor 

Jude Muslim Hindu Buddhist Kristen 
Slöja Slöja Indiskt Folk Buddha Kors 
Bön Mörkhyade Indien Asien Kors 
Jesus Muslimer Indiskt folk  Buddha Svenska 
Jesus Slöja En kvinna med 

en massa armar 
Buddha Gud 

Israel Muhammed  Många Gudar  Buddha Jesus 
Israel  Slöja Karma, Vishnu Buddha Jesus 
Andra 
Världskriget 

Slöja Färgglada Buddha Gud 

Förintelsen Islam Snälla, glada 
människor 

Annorlunda  Gud 

Davidsstjärnan Slöja Indien Buddha Jesus 
Tyskland Fasta Indien Buddha Gud 
Andra 
Världskriget, 
bra jobb och 
kostymer 

Slöja Vishnu Buddha Jesus 

Ensam mobbad 
person 

Slöja Massa Gudar Buddha Kors 

Hitler Kvinnor som 
måste dölja allt 

Elefant Buddha Kyrka 

Skällsord Slöja Dålig engelska Orange Kyrka 



Andra 
Världskriget 

Moské, Koranen Flera gudar Munk Kyrka 

Andra 
världskriget  

Slöja  Folket i 
Thailand 

Kyrka, vin, 
bröd och 
konfirmation 

Förföljd Stränga regler 
och familj 

  Bibeln, 
Jerusalem 

Hitler  Slöja   Kyrka 
Andra 
Världskriget 

Slöja   Inget speciellt 

Hitlers utrotning 
av judarna 

Islam   Kyrka 

Andra 
Världskriget 

Islam   Jesus 

Hitler Krig   Jesus 
 Slöja   Korståg 
 Burka   Fri 
 Slöja   Gud 
 Slöja   Tråkiga präster 
 Pakistan   Nunna 
    Jesus och Gud 
Figur 3 

På fråga 7 frågade jag eleverna om de har några vänner med en annan religiös bakgrund än 

deras egen. Där svarade 47,4 % av pojkarna att ja det hade de, men 23,7 % hade ingen vän 

med en annan religiös bakgrund än deras egen. 28,9 % av pojkarna visste inte om de hade 

någon vän med en annan religiös bakgrund än deras egen. Bland flickorna var det 33,3 % som 

hade en vän med en annan religiös bakgrund än deras egen, men 24,2 % hade inte det. Se 

figur 4. 

Fråga 7 Har några av dina vänner en annan religiös bakgrund än din egen?
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Fråga 8 lyder: ”Känner du att du behandlar människor med en annan religiös eller kulturell 

bakgrund än din egen på ett annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig 

själv?” Där svarade 23,7 % av pojkarna att de inte ser någon anledning till att behandla de 

likadant för att de bara är konstiga och 39,5 % menar på att det kanske har hänt men i sådana 

fall inte medvetet. 36,8 % av pojkarna svarade nej på den här frågan. Bland flickorna svarade 

6,1 % att de inte ser någon anledning till att behandla de likadant och 27,3 % svarade att det 

kanske har hänt men i sådana fall inte medvetet. 66,7 % svarade nej det hade de inte gjort. Se 

figur 5. 

Fråga 8: Känner du att du behandlar människor med en annan 
religiös/kulturell bakgrund på ett annorlunda sätt än människor med samma 

bakgrund som dig själv
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1 Ja varför skulle jag behandla dem likadant? De är bara konstiga 

2 Det har kanske hänt men i sådana fall inte medvetet 

3 Ja men jag ville inte men blev pressad av mina vänner 

4 Nej 

Figur 5 

”Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige?” Så löd fråga 9 i min enkät. På 

den här frågan svarade 15,8 % av pojkarna att det är klart det är positivt att vi tar in 

invandrare i Sverige och 36,8 % svarade att det är positivt men att vi måste begränsa antalet 

som vi tar in. 7,9 % hade ingen åsikt om detta och 39,5 % tycker inte att Sverige ska ta in 

invandrare. Bland flickorna var det 15,2 % som tyckte det var positivt och 48,5 % som tyckte 

att det var positivt men att vi måste begränsa antalet invandrare vi tar in i Sverige. 12,1 % 

hade ingen åsikt i ämnet och 24,2 % tycker inte att Sverige borde ta in invandrare. Se figur 6. 
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Fråga 9: Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige?
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1 Ja det är klart att det är 

2 Jag tycker det är klart att vi ska ta in invandrare men att vi måste begränsa antalet som vi tar in 

3 Kanske jag har inte någon åsikt om det 

4 Nej jag tycker inte Sverige borde ta in invandrare 

Figur 6 

Fråga 10 var: ”Tycker du att vi ska tillåta alla religioner och livsåskådningar i Sverige?” 65,8 

% av pojkarna svarade att ja det är klart att alla ska få tro på vad de vill och det var 18,4 % 

som tyckte att sekter borde förbjudas. 2,6 % tyckte att religion borde totalförbjudas och 7.9 % 

tyckte att bara vissa religioner borde tillåtas. 5,3 % av pojkarna tyckte att endast kristendomen 

skulle vara tillåten. Bland flickorna var det 78,8 % som tyckte att alla ska få tro på vad de vill 

och 3 % tyckte att sekter borde förbjudas. 9,1 % ansåg att bara vissa religioner borde tillåtas 

och 9,1 % tyckte att endast kristendomen skulle tillåtas. Se figur 7. 
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Fråga 10: Tycker du att vi ska tillåta alla religioner och livsåskådningar i 
Sverige?
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5 Nej endast kristendomen skulle vara tillåten 

Figur 7 

Fråga 11 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle du göra?” 

På den här frågan svarade 42,1 % av pojkarna att religionen inte spelade någon roll utan de 

skulle fortsätta lära känna personen. 15,8 % tycket det skulle vara roligt för att de skulle 

kunna lära sig något. 18,4 % svarade att de ansåg att de inte skulle kunna ha något gemensamt 

med den här personen eftersom de inte har samma bakgrund. 13,2 % ansåg att sådana där 

människor kan man inte umgås med för att de är för konstiga. Och 10,5 % hade en annan 

anledning som till exempel att en muslim som är född i Sverige är okej och att vara rädd. 

Bland flickorna sa 75,8 % att de skulle fortsätta lära känna personen eftersom religionen inte 

spelar någon roll. 12,1 % svarade att det skulle vara roligt eftersom de skulle kunna lära sig 

något. 9,1 % svarade att den här personen kan jag inte ha något gemensamt med och 3 % gav 

en annan anledning som till exempel vara lite misstänksam. Se figur 8. 
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Fråga 11: Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 
riktigt bra vänner. Sen får du reda på att personen är muslim, vad skulle du göra?
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2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund 

4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 Annan anledning 

Figur 8 

Fråga 12 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är jude, vad skulle du göra?” 

Bland pojkarna svarade 57,9 % att de skulle fortsätta lära känna personen och 15,8 % svarade 

att de skulle tycka det var roligt eftersom de skulle kunna lära sig något. 13,2 % svarade att 

sådana där människor är för konstiga att umgås med och 10,5 % sa en annan anledning som 

till exempel att reta honom. Bland flickorna svarade 66,7 % att de skulle fortsätta lära känna 

personen för religionen spelar ingen roll och 24,2 % svarade att det skulle vara roligt för att de 

skulle kunna lära sig något. 3 % svarade att de inte skulle ha något gemensamt med den här 

personen och 6,1 % svarade att sådana där människor är för konstiga att umgås med. Se figur 

9. 
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Fråga 12: Du träffade en person för första gången och kände att den här personen 
skulle kunna bli en rikitigt god vän. Sen får du reda på att den här personen är jude, vad 

skulle du göra?
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1 Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund 

4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 Annan anledning 

Figur 9 

Fråga 13 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är hindu, vad skulle du göra?” 

Bland pojkarna svarade 57,9 % att de skulle fortsätta lära känna personen och 21,1 % svarade 

att det skulle vara roligt att lära känna den här personen för då kan de lära sig något. 2,6 % 

svarade att de inte har något gemensamt på grund av den religiösa bakgrunden och 18,4 % 

tyckte att de där människorna är alldeles för konstiga att umgås med. Bland flickorna svarade 

66,7 % att de skulle fortsätta lära känna personen och 24,2 % tyckte det skulle vara roligt att 

lära sig något från den här personen. 9,1 % tyckte att de inte har något gemensamt på grund 

av deras olika religiösa bakgrunder. Se figur 10. 
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Fråga 13: Du träffar en person för första gången och känner att ni skulle kunna bli 
riktigt bra vänner. Sedan får du reda på att den här personen är hindu, vad gör 

du?
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Svarsalternativ 

1 Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund 

4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 Annan anledning 

Figur 10 

Fråga 14 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är buddhist, vad skulle du 

göra?” 65,8 % av pojkarna skulle fortsätta lära känna personen för religionen spelar ingen 

roll. 21.1 % skulle tycka det var kul att lära känna personen för de skulle kunna lära sig något. 

7,9 % anser att de inte skulle ha något gemensamt med den här personen för att de inte har 

samma religiösa bakgrund. 2,6 % tycker att sådana där människor är för konstiga att umgås 

med. Och 2,6 % hade en annan anledning som till exempel att personen själv ville bli 

buddhist om han lärde känna någon buddhist. Bland flickorna sa 69,7 % att de skulle fortsätta 

lära känna personen för att religionen inte spelar någon roll. 27,3 % svarade att det skulle vara 

roligt för att man skulle kunna lära sig något och 3 % svarade att den här personen kan jag 

inte ha något gemensamt med. Se figur 11. 
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Fråga 14: Om du träffade en person för första gången och du känner att ni 
skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här 

personen är buddhist, vad skulle du göra?
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1 Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund 

4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 Annan anledning 

Figur 11 

Fråga 15 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är kristen, vad skulle du göra?” 

97,4 % av pojkarna svarade att de skulle fortsätta lära känna personen för religionen spelar 

ingen roll. 2,6 % svarade att de skulle kunna lära sig något av den här personen. Bland 

flickorna var det 78,8 % som svarade att de skulle fortsätta lära känna personen och 9,1 % 

svarade att de skulle kunna lära sig något av den här personen. 9,1 % kände att de inte har 

något gemensamt med den här personen och 3 % tyckte att sådana människor är alldeles för 

konstiga att umgås med. Se figur 12. 
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Fråga 15: Du träffade en person för första gången och du kände att ni 
skulle kunna bli riktigt bra vänner. Sedan får du reda på att den här 

personen är kristen, vad skulle du göra?
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1 Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund 

4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 Annan anledning 

Figur 12 

 

2.2 Intervjuerna 

 

Jag har intervjuat sex personer, det var tre flickor och tre pojkar. Jag har ändrat namnen så de 

namnen jag använder i uppsatsen är inte deras riktiga namn. Jag kommer att redovisa resultat 

pojkar för sig och flickor för sig. Jag kommer att sammanställa de olika frågornas svar 

tillsammans, alltså vad flickorna säger om fråga ett hamnar i ett eget stycke och så vidare. 

Svaren på intervjufrågorna kommer att redovisas i turordning, först fråga ett och sen två och 

så vidare. Intervjufrågorna och alternativen de väljer mellan finns som bilaga och även 

transkriberingen av intervjuerna finns med som bilagor. Alternativen de har att välja mellan är 

skrämmande, exotiskt, harmoni, en människa, har en konstig syn på världen och förtryckta. 

 

2.2.1 Pojkarnas intervjuer 

 

Pojkarna jag har intervjuat kommer att kallas Bengt, Anders och Charlie och de alla är 15 år 

och går i årskurs nio. Ingen av pojkarna är troende men Bengt och Anders anser sig tillhöra 

kristendomen. Den första frågan de fick ställda till sig var att om de hörde ordet muslim, 

vilket alternativ skulle de välja. Både Anders och Charlie valde har en konstig syn på världen 
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och Bengt valde skrämmande. Då var följdfrågan varför de valde det alternativet. När vi 

pratade om detta sa Bengt. 

 

Jag vet inte, men vi har precis arbetat med alla världsreligionerna den jag tycker verkar mest konstig är 

Islam. Jag vet inte varför. Jag är fördomsfull det kan jag erkänna och därför tycker jag att det som är 

annorlunda är konstigt, och jag tycker Islam är konstigt. De verkar lite aggressiva. […]. 

 

Anders pratade om att det är så mycket självmordsbombningar och sådant i muslimska länder 

och därför tycker han att de har en konstig syn på världen. Charlie svarar att han inte tycker 

sig förstår hur de tänker med sin religion och att den sticker ut mot alla andra. Han vet inte 

varför han tycker så men att det är det han tänker på när han hör ordet Islam. 

 

Den andra frågan som ställdes hade med deras syn på judar att göra. De fick de frågan om du 

hör ordet jude, vilket alternativ skulle du välja då? På den här frågan svarade alla tre pojkarna 

samma alternativ och det var förtryckta. De hade även alla samma anledning till varför de 

valde det alternativet och det var att de tänkte på andra världskriget och förföljelsen av 

judarna. 

 

Fråga tre var om du hör ordet kristen, vilket alternativ skulle du välja? Alla tre valde en 

människa som alternativ och varför de valde det var för att de ansåg att det var mest naturlig 

för de och att svenskar är kristna så det är normalt. Men Bengt valde både en människa och en 

konstig syn på världen och när han motiverar sig låter det så här. 

 

En människa tänker jag på för att det är mest likt mig. Att de har en konstig syn på världen är för att det 

tycker jag om alla som tror på gudar och himmel och helvete. Det har jag alltid tyckt varit konstigt. 

Ingenting jag själv tror på. 

 

Om du hör ordet buddhist, viket alternativ väljer du då? Det var fråga fyra och på den svarade 

Anders och Bengt harmoni, medans Charlie svarade exotiskt. Anders valde harmoni på grund 

av att. ”För att de verkar ha en lugn och försiktig syn på världen, de krigar inte och är helt 

fredliga.” Bengt säger att. 

 

De verkar tänka ganska mycket. Det verkar som de tar det ganska lugnt och funderar väldigt mycket på 

livet. De har ingen konstig syn på världen utan de ber inte till gudar utan mer till sig själv. 
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Charlie uttryckte sig så här: ”Eftersom det är utlandet, det finns inte så jättemånga i Sverige 

och de har olika färger på kläderna. Det känns bara exotiskt.” 

 

Fråga fem var att om du hör ordet hindu, vilket alternativ skulle du välja då? Här valde 

pojkarna lite olika. Anders valde harmoni på grund av att han tycker de är lika buddhisterna. 

Bengt valde förtryckta på grund av kastsystemet och han menar att det är fel att de blir 

förtryckta på grund av något de inte kan påverka. Charlie valde exotiskt och det gjorde han för 

att den inte finns i Sverige och att de har färgglada kläder. 

 

Fråga sex var: Finns det fördomar bland eleverna här på skolan? Alla tre pojkarna svarade ja 

absolut att det finns fördomar bland eleverna på skolan. Följdfrågan till fråga sex var hur de 

märker av att det finns fördomar bland eleverna. Anders svarade då att det inte är öppet men 

det snackas mycket skit bakom ryggen. Med Bengt kom vi in i en diskussion om vad rasism 

är när den här frågan kom upp. Han menade att rasism anses vara när svenskar behandlar 

invandrare fel, men han vill påpeka att det också kan vara tvärtom. Han vill även påpeka att 

det är skillnad för honom på rasism och fördomar. Enlig honom är rasism när man är elak mot 

någon på grund av deras hudfärg eller religion genom handlingar men att vara fördomsfull är 

att bara tänka rasistiska tankar och det anser han inte vara någon fara. När han pratar om vad 

han själv och sina kompisar tycker om invandrare säger han så här: 

 

[…] jag vet om att i min kompiskrets så tycker vi inte så mycket om (paus) Jag tycker inte så dåligt om 

utlänningar för jag känner så här att en svensk kan ju också missköta sig. Men jag vet inte. 

 

När Charlie svarade på följdfrågan var det enligt honom turkarna (som han uttrycker det) som 

var på svenskarna och var kaxiga. Han ville även påpeka att svenskarna inte är elaka mot 

invandrare om inte de börjar som turkarna. När jag sen frågade om de i hans umgängeskrets 

brukade sitta och säga elaka kommentarer om invandrare då sa han: ”Nej jag har många 

utländska kompisar. Men de försöker leva det svenska livet och inte behöver visa att de är 

värst och så.” 

 

2.2.2 Flickornas intervjuer 

 

Flickorna jag har intervjuat kommer att kallas Anna, Britta och Cecilia de går alla i årskurs 9. 

Anna och Britta är 16 år och Cecilia är 15 år. Anna och Cecilia är inte troende och tillhör inte 

någon religion. Britta tillhör kristendomen och är troende. Den första frågan var om du hör 
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ordet muslim, viket alternativ väljer du? Anna och Britta valde en människa och Cecilia valde 

förtryckta. Anna kände att egentligen tänker hon inte på något av de valda alternativen utan 

hon tänker på slöja eftersom det går många muslimer på skolan och de har slöja. Men när hon 

valde en människa från de alternativen så motiverade hon det med att de är också människor 

det är inget speciellt med de bara för att de har en annan religion. Britta motiverade sitt svar 

med: ”För att jag inte tycker att det är skrämmande och jag tycker inte de har en konstig syn 

på världen. Det är också harmoni och det är också ganska mysigt tycker jag.” Cecilia som 

valde förtryckta motiverade det med att hon tycker att kvinnorna framställs som förtryckta, 

men hon tycker också att muslimer framställs som konstiga i vårt samhälle. 

 

Fråga två som lyder: om du hör ordet jude, vilket alternativ väljer du? Anna valde harmoni, 

Britta valde förtryckta och Cecilia valde en människa. På frågan varför hon valde harmoni 

svarade hon: ”Jo typ alltså för att man bli så glad, jag vet inte alltså man har så positiva åsikter 

om de, liksom.” Hon svarade även att hon bara har bra fördomar om de som till exempel att 

de är smarta och har kostymer. Brittas svar på varför hon valde förtryckta var: ”Jag tänker på 

andra världskriget och de har varit med om så mycket hemska saker. De har alltid varit 

förföljda.” Cecilias motivering av sitt val är: ”Ja men jag tycker inte att det är skrämmande 

med judar och jag tycker inte de är exotiska och jag tycker inte de har en konstig syn på 

världen, de ar ju precis som alla andra.” 

 

Om du hör ordet kristen, vad väljer du? Det var fråga tre och på den valde Anna en människa, 

Britta valde harmoni och Cecilia en konstig syn på världen. När Anna skulle välja alternativ 

visste hon inte riktigt vad hon skulle välja eftersom hon inte visste så mycket om kristna, men 

hon valde sen en människa. Hon motiverade det med: ”Nej men jag tycker det är kul att folk 

har sina saker och att folk är så annorlunda, jag ber inte, men det gör de och jag tycker det är 

positivt att folk har sin tro.” Britta valde harmoni och det på grund av att: 

 

För att det är så jag uppfattar den. Jag har inte växt upp med att om man är kristen så behöver man vara 

hård och så. Min mormor växte upp i en kristen familj och då var de jättehårda, men för mig har det bara 

vart mysigt att få gå i kyrkan och tända ett ljus och be. 

 

Cecilia valde en konstig syn på världen och när jag frågar varför hon valde det så svarar hon 

att det inte är alla kristna utan bara katoliker. För att de har så konstiga regler som till exempel 

sex innan äktenskapet och att de tycker homosexualitet är fel. 
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Fråga fyra lyder: Om du hör ordet buddhist, vad väljer du? Anna valde exotiskt och Britta 

valde en människa och harmoni. Cecilia valde harmoni och så här förklarade hon varför. ”För 

att jag tycker det är den fredligaste religionen av dem som finns och att den är bäst för att den 

uppmuntrar att man inte ska skada och döda andra människor och så.” När Anna skulle 

motivera varför hon valde exotiskt var det på grund av att munkarna ser så annorlunda ut och 

att religionen ligger i ett land så långt borta. Britta valde en människa och harmoni och när 

hon svarade på varför så förklarade hon det så här. ”[…] det är ganska mysigt det också, vi 

hade buddhism på hemkunskapen och gjorde en middag och det var mysigt och lugnt.” 

 

Fråga fem är om du hör ordet hindu, vad väljer du? Alla tre valde en människa och Anna 

valde även harmoni. Men Anna sa att hon även tänkte på Indien och en massa färger och 

varför hon valde harmoni var för att hon tycker de är glada. Britta valde en människa och det 

gjorde hon för att hon inte tycker de är skrämmande eller exotiska, men hon tycker 

kastsystemet är dåligt. Cecilia valde en människa och det gjorde hon för att hon anser de vara 

människor som alla andra men hon tycker kastsystemet är dåligt. 

 

Fråga sex berör klimatet på skolan och den är om det finns några fördomar bland eleverna på 

skolan? På den frågan svarade alla ja och då fick de en följdfråga hur märker ni av det? 

 

Jo alltså nu, det var ett gäng här som slogs med några utländska och kallade de fula saker, men de går inte 

på skolan längre men man hör ju till exempel, man hör en massa ord och sådant typ negger och sånt. Jag 

har åsikter men de håller jag för mig själv, jag tycker det är bra att folk ser olika ut. 

 

Så svarade Anna på frågan hur de märker av att det finns fördomar på skolan bland eleverna. 

Britta förklarade hur hon märkte av det. 

 

Ja de säger varför har du slöja på dig?, du kar kommit till Sverige här har vi inte slöja på oss. Varför får de 

ha slöja på sig i matsalen men vi inte får ha keps. Men det är mest muslimer vi har här. 

 

Men Britta påpekade även att hon tyckte det var onödigt att det är så och att människor inte 

borde dömas på grund av sin religion. Cecilia motiverade sitt svar så här: 

 

Alltså det är inte någon som säger något direkt till någon. Men man hör att många sitter och pratar i 

klassrummet om att muslimerna inte skulle ha slöja för att det här är Sverige och så där 
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3 Avslutning 

 

3.1 Resultatdiskussion och analys 

 

I den här delen kommer jag att diskutera och analysera de resultat som kommit fram i 

undersökningen. För att ge en högre trovärdighet till min studie kommer jag att använda 

litteratur och forskning kring ämnet för att understryka mina argument. Intoleransrapporten 

är den tidigare forskning som jag kommer att i huvudsak basera mina argument och 

jämförelser med. Jag är medveten om att jag inte ställt exakt samma frågor som i 

Intoleransapporten. Därför är det mina tolkningar av mitt resultat och deras resultat som 

kommer fram i slutsatsen. Men jag anser att det går att se liknande tendenser på grund av att 

det är samma ämne som undersökts. Jag vill även här visa på att enkätsvaren inte kan ses som 

något absolut eftersom det är inte säkert att alla varit ärliga. Det är likadant med 

intervjusvaren där det är jag, oavsett om jag ville eller inte, som har styrt intervjun och då kan 

jag även ha påverkat svaren omedvetet. I både enkätundersökningen och intervjuerna är det 

jag som tolkat svaren och det gör att tolkningen blir subjektiv, dock i en högre grad när det 

kommer till intervjusvaren än enkätens svar på grund av att enkäten har färdiga alternativ och 

det finns inte så mycket utrymme för tolkning av de svaren. I den här delen kommer mina 

frågeställningar att besvaras. Jag kommer att diskutera svaret på de olika frågeställningarna en 

i taget och detta kommer att tydliggöras av rubriker. 

 

3.1.1 Finns det en attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund? 

 

I Intoleransrapporten undersöktes det specifikt om intoleransen mot judar och muslimer och 

där kom det fram att det var en majoritet som hamnade i gruppen toleranta, en fjärdedel som 

hamnade i gruppen tveksamma och endast en liten del som var intoleranta mot muslimer. Det 

var ungefär samma resultat när det kom till synen på judar, men där var det en liten större del 

som hamnade i gruppen toleranta. 33 För att kunna se mitt eget resultat gällande attityderna 

mot människor med en annan religiös bakgrund så sammanställde jag det i en tabell (figur 

13), som jag baserade på resultatet av frågorna 11 – 15 på enkäten. Där rankade jag 

svarsalternativ 1 och 2 som positiva och 3 som tveksam och 4 och 5 som negativa. Detta för 

att dela in de svarande i liknande grupper som i Intoleransrapporten. 

 
33 Ring och Morgentau 2004 s.35 - 43 
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Fråga 11 – 15 ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är ……… Vad skulle du göra?” 

 

Svarsalt. Muslim Jude Hindu Buddhist Kristen 
1. Ingenting, 
fortsätta lära 
känna 
personen 
religionen 
spelar ingen 
roll 

57,7 %  62 % 62 % 67 %  88,7 %  

2. Jag skulle 
känna att det 
var roligt för 
att jag skulle 
kunna lära 
mig något 

14,1 % 19,7 % 22,5 % 23,9 % 5,6 % 

3. Känna att 
den personen 
kan jag inte 
ha något 
gemensamt 
med eftersom 
vi inte har 
samma 
religiösa 
bakgrund 

14,1 % 1,4 % 5,6 % 5,6 % 4,2 % % 

4. Nej sådana 
där 
människor är 
för konstiga 
för att umgås 
med 

7 % 9,9 % 9,9 % 1,4 % 1,4 % 

5. Annan 
anledning 

7 % 5,6 % 0 % 1,4 %  0 % 

Figur 13 

 

Om man tittar på kolumnerna för jude och muslim kan man se att majoriteten har svarat 

positiva svarsalternativ. Det var en större del av eleverna som hamnade i tveksamma gruppen 

när de svarade om muslimer. När de svarade om judarna var det endast en ytterst liten del som 

hamnade i tveksamma gruppen. Men det var en liten del som svarade negativt både om judar 

och muslimer och procentuellt sett var de grupperna nästan lika stora. Det skiljer sig lite med 

intoleransrapportens resultat där gruppen intoleranta var större mot muslimer än judar, 

vilket kan bero på hur min fråga såg ut jämfört med Intoleransrapportens frågor. 
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Om man nu tittar på hela min tabell här ovanför (figur 13) ser man att majoriteten har svarat 

positivt om alla religionerna och det är en minoritet som svarat negativt. Det är även en liten 

grupp med tveksamma på alla religioner. Det går även att se att eleverna är minst positiva till 

muslimer, även om det fortfarande är en majoritet som är positiva, så är även gruppen 

tveksamma mycket högre när det gäller muslimer än någon av de andra religionerna. Detta 

stämmer överens med intoleransrapportens resultat där de fått fram att ungdomarna är mest 

intoleranta mot muslimer.34 Om man då tittar på svaren om hinduerna, buddhisterna och de 

kristna kan man se att en betydligt högre procent har svarat positivt och en mindre del har 

svarat negativt. Minst negativt har man svarat om de kristna. Men det kan troligtvis förklaras 

med att majoriteten av eleverna är födda i Sverige och på så sätt uppvuxna i ett samhälle där 

normen är de kristna. 

 

För att se tendenser utöver om de skulle umgås med människor med en annan 

religiös/kulturell bakgrund ska jag nu visa resultatet av några andra frågor i enkäten. Jag 

börjar med fråga 7 där eleverna svarade på om de har några vänner med en annan religiös 

bakgrund än deras egen. 40,8 % svarade att de hade vänner med en annan religiös bakgrund 

än deras egen, 35,2 % vet inte om de har det och 23,9 % har inte det. Då kan man se att en 

stor del av eleverna har en vän med en annan religiös bakgrund än sin egen. Men det är 23,9 

% som inte har det och då kan man undra vad det beror på. Är det så att de inte vill umgås 

med någon med en annan religiös bakgrund än sin egen eller är det så att de inte känner någon 

med en annan religiös bakgrund än sin egen. Det finns alltså både en positiv och negativ 

tolkning av det svaret. För att få reda på det hade jag varit tvungen att ställa en följdfråga i 

enkäten och hade man vetat hur svaren skulle ha sett ut hade jag gjort det. Det är en del av 

eleverna som inte vet om någon av deras vänner har en annan religiös bakgrund än de själva 

och det kan också tolkas antingen positivt eller negativt. Om man tolkar det positivt så är det 

den gruppen som inte vet på grund av att de inte bryr sig om deras vänner har en annan 

religiös bakgrund än deras egen. Men det kan också tolkas som att de inte vet på grund av de 

inte har några vänner med en annan religiös bakgrund än deras egen men inte vågar erkänna 

det. Troligast är väl att det är en blandning av de båda som valt alternativet ”jag vet inte”. 

 

Om man då tittar på fråga 8 om eleven själv känner att hon/han behandlar människor med en 

annan religiös bakgrund än deras egen på ett annorlunda sätt än människor med samma 

bakgrund som eleven själv. Där svarade majoriteten (50,7 %) att de inte gör det och 33,8 % 

 
34 Ring och Morgentau 2004 
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svarade att det kanske hade hänt men i sådana fall inte medvetet och 15,5 % tyckte att det 

vore konstigt att behandla de likadant på grund av att de bara är konstiga. Även här ser man 

en tendens till en positiv attityd eftersom det är största delen som inte anser själva att de 

behandlar människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen annorlunda. 

Men det beror också på vad eleverna tolkar som annorlunda och hur deras referensramar ser 

ut gällande just behandling av andra människor. Det är ju även en ganska stor del som svarat 

att de inte vet och att det inte sådana fall skett omedvetet. Det kan ju vara en del elever som 

använt det svarsalternativet som undanflykt för att erkänna att de gjort det medvetet. 

 

Om man tittar på frågan om eleverna tycker att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige 

så svarade största del av eleverna (42,3 %) att man ska ta in invandrare men att man måste 

begränsa antalet. Det tolkar jag som positivt eftersom jag tror eleverna vill att de ska begränsa 

invandringen på grund av att invandrarna ska kunna integreras på ett bättre sätt innan vi tar in 

fler. Men det svaret kan även tolkas negativt på det sättet att eleverna tycker att vi tar in för 

många invandrare bara på grund av att de inte gillar invandrare. Men inte så långt efter på 

32,4 % svarade eleverna att de inte tycker att Sverige ska ta in invandrare. Här är fortfarande 

tendensen överlag positiv, men det finns en högre negativ tendens på den här frågan än andra 

frågor. Men det är samtidigt sammanlagt mer än 50 % av eleverna som svarat ett positivt 

svarsalternativ och det visar ju att majoriteten tenderar till en positiv attityd, som jag tolkar 

det. Men om vi tolkar svarsalternativet om att vi borde begränsa antalet invandrare vi tar in 

som negativt blir tendensen på den här frågan mer negativ än positiv. 

 

Fråga 10 handlade om eleverna tyckte vi skulle tillåta all religioner och livsåskådningar i 

Sverige. Där var det en överlägsen majoritet (71,8 %) som ansåg att det är klart vi ska göra 

det och det var endast ett annat alternativ som hamnade över 10 % och det var att sekter skulle 

förbjudas. I övrigt skulle alla religioner tillåtas och det alternativet fick 11,2 %. Här ser man 

att det positiva svarsalternativet är självklart för majoriteten av eleverna. I hela min 

enkätundersökning visas i likhet med tidigare forskning så som intoleransrapporten att det 

finns en övervägande positiv attityd mot människor med en annan religiös bakgrund än sin 

egen. 35 Men det finns även konstant i alla frågor på enkäten en del som har svarat negativt 

och det finns en del som hamnar i gruppen tveksamma. Med andra frågor och följdfrågor i 

efterhand hade man kunnat reda ut den gråskala som finns bland eleverna eftersom det finns 

vissa svar som både kan tolkas positivt och negativt. 

 
35 Ring och Morgentau 2004 
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En fråga i min enkätundersökning gällde om eleven själv känt sig annorlunda behandlad på 

grund av sin religiösa/kulturella bakgrund och det var endast 1,4 % som hade känt av det och 

då i form av elaka kommentarer. I rapporten Kränkningar i skolan så var det en femtedel som 

blivit utsatt för kränkningar och majoriteten av dem har utländsk bakgrund.36 Här kan man se 

att resultatet av min undersökning inte stämmer överens med det. Men man kan se i mitt 

resultat att majoriteten av eleverna som deltagit i undersökningen har en svensk bakgrund och 

det kan även bero på min fråga och hur eleverna tolkat den. 

 

Fråga 6 i min enkät, där eleverna fick skriva det första de tänkte på när de hörde orden, 

muslim, jude, hindu, buddhist och kristen svarade eleverna väldigt olika så jag valde att bygga 

min intervjustudie på den frågan. Och i min intervjustudie kan man tolka svaren och se ett 

mönster i jämförelse med hur de svarade på fråga 11 – 15 där buddhismen och hinduismen 

hade en högre procenthalt av positiva svar än muslim och jude. Till exempel svarade alla 

pojkar att muslim förknippas för de med skrämmande eller en konstig syn på världen. När de 

fick frågan varför de svarade så blev svaret att islam sticker ut i jämförelse med andra 

religioner och att muslimerna verkar aggressiva. Självmordsbombningarna är också en del till 

varför de tycker den är skrämmande. Så här svarade Bengt när han motiverade varför han 

tycker islam är skrämmande: 

 

Jag vet inte, men vi har precis arbetat med alla världsreligionerna den jag tycker verkar mest konstig är 

islam. Jag vet inte varför. Jag är fördomsfull det kan jag erkänna och därför tycker jag att det som är 

annorlunda är konstigt, och jag tycker islam är konstigt. De verkar lite aggressiva.[…] 

 

Här kan man se att eleven själv säger att han är fördomsfull och att det som är annorlunda 

skrämmer honom, men de andra pojkarna svarade liknande som han och de ansåg sig inte 

vara fördomsfulla. Denna motivering kan även ge en förklaring till varför eleverna är minst 

positiva till muslimer. Men det kan även finnas en annan förklaring som Cecilia nämnde när 

hon motiverade varför hon valde förtryckta som alternativ när hon hörde ordet muslim och då 

sa hon att hon tycker de framställs som konstiga i vårt samhälle. Detta överensstämmer med 

Intoleransrapporten där även de fått fram resultatet att eleverna är minst positiva till 

muslimer.37 Alternativet jude fick även det ganska hög procentandel med negativa svar i 

enkätundersökningen. I intervjuerna framgick det att det första de tänkte på var förtryckta och 

det på grund av andra världskrigets judeförföljelse. Så där kan man inte se varför eleverna inte 

skulle kunna tänka sig att umgås med dem. Buddhist och hindu fick i min enkätundersökning 
 

36 Osberg, Holm och Wernersson 2003 s.161 
37 Ring och Morgentau 2004  
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högst andel av elever som valde positiva svarsalternativ efter kristen. Och när jag intervjuade 

eleverna visades det ganska tydligt hur det kom sig. ”För att de verkar ha en lugn och försiktig 

syn på världen, de krigar inte och är helt fredliga.” Så sa Anders och likaså bland flickorna 

pratades det mycket om fred och lugn när de hörde ordet buddhist. När de hörde ordet hindu 

blev det mycket prat om harmoni och lugn, men även om kastsystemet för det tyckte de var 

dåligt. Och om man tittar på resultatet av hindu och buddhist i enkätundersökningen så 

svarade eleverna lite mera positivt till buddhister än de gjorde till hinduer. 

 

För att nu besvara min frågeställning: Finns det en vanligt förekommande attityd mot 

människor med olika religiösa/kulturella bakgrunder bland elever i grundskolans senare år? 

Studien visar att tendenserna är att det finns en majoritet av en positiv attityd, men det finns 

även en del som har en negativ attityd. Sedan ska man inte missa de som hamnar mittemellan, 

de som jag kallar gruppen med tveksamma. Så det finns en gråskala. Men ska man se det 

positivt så är det faktiskt en majoritet av positiva attityder bland ungdomarna. Detta i enlighet 

med intoleransrapportens resultat.38 Även i boken Barn och Rasism kom man fram till att det 

finns en del negativa attityder men att attityderna är övervägande positiva.39 

 

3.1.2 Är det skillnad på flickors och pojkars attityder? 

 

I hela min enkätundersökning valde pojkarna mer negativa svarsalternativ än flickorna, 

förutom på fråga 15 där flickorna valde mer negativt än pojkarna. Även i intervjuerna visade 

flickorna en mer tolerant attityd där de oftast valde en människa eller harmoni, medans 

pojkarna valde mer förtryckta, skrämmande och en konstig syn på världen. Till exempel sa en 

av flickorna om muslimer att de också är människor och att det inte är något speciellt med de 

bara för att de har en annan religion. Pojkarna motiverade sina svar med att det är mycket 

självmordsbombningar och att islam är den religion som sticker ut mot alla andra och även att 

de verkar aggressiva. Detta stämmer överens med all tidigare forskning. Intolerans-

rapporten40, boken Barn och rasism41 och även examensarbetet av Joakim Hermansson42 har 

alla kommit fram till att flickor är mer toleranta än pojkar. Så svaret på frågeställningen om 

det är någon skillnad på pojkars och flickors attityder är: Ja, flickor är generellt mer toleranta 

 
38 Ring och Morgentau 2004 
39 Raundalen, Lorentzen 1996 
40 Ring och Morgentau 2004 
41 Raundalen och lorentzen 1996 
42 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-1269 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-1269
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än pojkar. Men bara för att flickorna generellt har en positivare attityd än pojkarna betyder 

inte det att inte pojkar kan vara toleranta och flickor intoleranta. 

 

3.1.3 Finns det fördomar bland eleverna på skolan? 

 

I mina intervjuer var den sista frågan om de kände av att det finns fördomar bland eleverna på 

skolan? På den frågan svarade alla ja och följdfrågan blev då självklart hur man märker av 

det. Även här fanns det en skillnad mellan pojkarna och flickorna. Pojkarna tenderade mer till 

att prata om saker de är delaktiga i medans flickorna pratade mer om saker de observerat. Ett 

exempel på det är Charlie som säger: ”Och de är verkligen på oss svenskar och försöker ta 

över.” Och han säger även senare: ”[…] men om de kommer och terrar oss då säger vi bara 

tillbaka”. Medan till exempel Anna säger så här: 

 

Jo alltså nu, det ar ett gäng här som slogs med några utländska och kallade de fula saker, men de går inte 

på skolan längre men man hör ju till exempel, man hör en massa ord och sådant typ negger och sånt. Jag 

har åsikter men de håller jag för mig själv, jag tycker det är bra att folk ser olika ut. 

 

Här ser man exempel på hur det skiljer sig mellan flickorna och pojkarna när de pratar om 

fördomar i skolan. Annars svarade pojkarna att de inte har något emot invandare så länge de 

försöker leva det svenska livet och anpassar sig till Sverige. En annan kille sa så här kring 

fördomar i hans kompiskrets: 

 

[…] jag vet om att i min kompiskrets så tycker vi inte så mycket om (paus) jag tycker inte så dåligt om 

utlänningar för jag känner så här att en svensk kan ju också missköta sig. Men jag vet inte. 

 

Här kan man se att det finns en tvekan till vad han egentligen själv tycker och jag känner av i 

min intervju att han själv inte vet om han är fördomsfull eller om det är grupptryck och en 

norm bland hans vänner att det ska vara så och därför tycker han också på det sättet. Bland 

flickorna var det mer tydligt att de överlag inte höll med om fördomarna som fanns. Britta 

säger så här: ”Jag tycker bara att det är så onödigt för alla är ju en människa. Det spelar ingen 

roll vilken religion man har.” Det var ett exempel på hur man ser att flickorna tar mer avstånd 

till fördomarna än pojkarna. Flickorna pratar även mer i allmänhet om hur det pratas mycket 

bakom ryggen på till exempel muslimerna på skolan men inte att folk skriker efter dem i 

korridorerna, utan fördomarna är mer dolda än öppna. 
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För att då svara på min frågeställning: Finns det fördomar bland eleverna på skolan? Svaret är 

att det finns det. Men det mesta som sker är bakom ryggen på invandrarna och det finns en 

viss tveksamhet bland eleverna om de själva har fördomar eller inte. Det kan bero på 

grupptryck och attityderna bland vännerna, snarare än att de egentligen tycker så. 

 

3.1.4 Slutsats 

 

Är det något speciellt som gör att vissa elever är intoleranta och andra toleranta? Enligt 

Intoleransrapporten finns det flera faktorer som påverkar varför någon blir intolerant, men ett 

helsvenskt ursprung bidrar till det. I deras undersökning kom de fram till att störst i den mest 

intoleranta gruppen är ungdomar med helsvenskt ursprung, men de påpekade även att 

majoriteten av de ungdomar som var med i undersökningen hade ett helsvenskt ursprung.43 

De säger även i Intoleransrapportens analys att sociala och psykosociala faktorer är en 

anledning till varför vissa är intoleranta och de som är mest intoleranta kommer oftast från en 

bakgrund av låg samhällsklass, dåligt presterande i skolan, utanförskap och deras umgänge 

med kamrater är mycket viktigt.44 Även Lange och Westin har kommit fram till att ungdomar 

från arbetarhem har en tendens till att vara mer negativa mot invandrare och invandring än de 

som tillhörde övriga socialgrupper.45 Jag har inte undersökt det här själv, men det ger ändå en 

bild av vilka elever som ligger i riskzonen för att kanske utveckla sin intolerans till att gå med 

i ett gäng med rasistiska åsikter. Sedan finns det alltid undantag från regeln och alla ungdomar 

som är intoleranta har inte den här bakgrunden. Men det finns enligt Bjørgo en annan orsak 

varför ungdomar går med i rasistiska gäng och det är att i de yngre åldrarna spelar inte 

bakgrunden en speciellt bidragande roll till att ungdomar ansluter till rasistiska gäng. Istället 

handlar det om att hitta en identitet, gemenskap och trygghet och det gör en del ungdomar i 

rasistiska gäng.46 Därför är det viktigt, anser jag, att lärarna och personalen i skolan vet om att 

det finns intolerans bland elever och att man jobbar mot den hela tiden för att hindra elever 

från att gå med i rasistiska gäng. Men det verkar även viktigt att jobba med elevens egen 

identitet i skolan så eleven inte söker en identitet i ett rasistiskt gäng. 

 

Att ungdomar som kommer från en högre samhällsklass är mer toleranta beror enligt Westin 

på att de som kan forma sin egen framtid och känner tilltro till sin framtid är mer toleranta 

 
43 Ring och Morgentau 2004 s.97 
44 Ring och Morgentau 2004 s.93 
45 Lange Och Westin 1993  
46 Bjørgo 1997 
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mot det annorlunda och udda.47 Som jag påpekade tidigare så har jag inte undersökt denna 

fråga i den här studien utan jag presenterar bara resultat från tidigare forskning till varför det 

kan se ut som det gör. Ser man utifrån ett genusperspektiv så är det alltså så att flickor är mer 

toleranta än pojkarna. Med hjälp av Intoleransrapporten går det att ge en förklaring till detta. 

När de gjorde sin undersökning kom de fram till att: 

 

“Det finns en klar tendens till att med ökad grad av intolerans tilltar också benägenheten att omfatta 

åsikter som innebär att man tar ställning för ett strukturellt överordnade av män gentemot kvinnor.“48 

 

Slutsatsen blir i den här studien, precis som i tidigare forskning, att det finns en majoritet av 

positiva attityder mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än den egna. 

Flickor är mer toleranta än pojkar och det finns fördomar bland eleverna på skolan där jag 

gjort undersökningen. Men det finns alltid gråskalor i sådana här undersökningar, till exempel 

att det finns en grupp av elever med en negativ attityd mot människor med en annan 

religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Det finns även en grupp som ligger på gränsen till 

intolerans. Det är just därför sådana här undersökningar är viktiga för skolan, lärare och 

blivande lärare, för att medvetandegöra hur viktigt det är att låta arbetet mot rasism, fördomar 

och utanförskap fortsätta genomsyra det dagliga arbetet i skolan. 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. 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.49 

 

3.1.5 Framtida forskning 

 

Undersökningen visar på att det finns både positiva och negativa attityder bland eleverna mot 

människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Men den visar inte på 

faktorer som till exempel samhällsklass, bakgrund och umgänge med kompisar osv. Detta 

skulle vara väldigt intressant att forska vidare om. Det skulle även vara intressant att se hur 

man arbetar mot intolerans, fördomar och rasism i skolan. Ett annat perspektiv man skulle 

kunna forska vidare i är varför det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor i toleransnivå. En 

 
47 Westin 1984 s.84 och 324f 
48 Ring och Morgentau 2004 s.103 
49 LPO 94 s.3 
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annan vinkling är även att göra en breddad undersökning i flera åldrar och klasser, kanske 

även en undersökning på både gymnasium och grundskola för att kunna se skillnader och 

likheter. 
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4 Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Brev till målsman 

Gävle 
29 mars 2009 
Hej! 
 
Mitt namn är Sofie Lennman och jag läser till lärare i Gävle. Just nu läser jag religionsvetenskap C 
och i den kursen ska jag nu börja med min c-uppsats. Min c-uppsats ska handla om elevers attityder 
mot människor med annan religiös/kulturell bakgrund än sin egen. Det gjorde en rikstäckande 
undersökning om elever intolerans år 2004 av BRÅ och levande historia och det är den 
undersökningen som jag har till bakgrund för min c-uppsats. Det jag nu kommer att göra är en 
enkätundersökning kring mitt ämne i årskurs 7-9 i fyra klasser här i Sörbyskolan. Jag kommer även att 
genomföra intervjuer med vissa elever. Allt material som jag inhämtar kommer behandlas anonymt 
inte ens skolans namn kommer att nämnas. 
 
 
Anledningen till att jag, genom detta brev, tar kontakt med Er är att jag vill försäkra mig om att Ni 
godkänner att jag kanske kommer intervjua just Er tonåring och även att ni ska få veta att er tonåring 
kommer delta i en enkätundersökning. Allt intervjumaterial och enkätundersökningen kommer 
självfallet att vara anonymt. 
 
Jag ber Er därför att kryssa i och skriva under talongen nedan och där igenom att svara på om det är i 
sin ordning att jag eventuellt kan få intervjua er tonåring. Talongen behöver vara inlämnad till skolan 
senast den 17 april. 
 
Tack för att Ni tog Er tid att läsa detta brev, jag hoppas på ett positivt svar! Har Ni några frågor får Ni 
gärna kontakta mig på min mail. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Sofie Lennman 
E-postadress: plu05sla@student.hig.se 
 
 
Jag godkänner här med att min dotter/son …………………………. deltar i undersökningen:    □  
(kryssa i rutan) 
 
Jag vill inte att min dotter/son ………………………………..deltar i undersökningen:               □  
(kryssa i rutan) 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Underskrift (Målsman) 
 
Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 

 

Enkät om elevers attityd mot människor med annan 
religiös/kulturell bakgrund än sin egen 
 
Jag heter Sofie Lennman och läser till lärare på högskolan i Gävle. Jag håller nu 
på med att skriva en c-uppsats i religion. Den handlar om elevers attityder mot 
människor med en annan bakgrund än sin egen. Syftet med den här uppsatsen är 
att jag ska få en bild av hur elever i grundskolan tänker och tycker kring 
människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än sin egen. År 2004 gjorde 
Forum för levande historia och brottsförebyggande rådet en enkätundersökning 
och det är den undersökningen som ligger till grund för min uppsats. 
 
Jag vill förtydliga några begrepp för er: 
Religiös bakgrund - En person som är troende inom någon religion eller har 
föräldrar som är troende 
Kulturell bakgrund – En person som kommer från ett annat land eller 
personens föräldrar kommer från ett annat land 
Livsåskådning – en människas tro på något, till exempel inom andlighet och 
religion 
Definiera - Förklara vad något betyder 
 
Frågorna ni svarar på kommer att behandlas anonymt och ingen kan ta reda på 
vem som svarat vad. Jag vill även påpeka att det är viktigt att ni svarar ärligt och 
seriöst. 
 
När du svarar på frågorna kryssa där det ser ut så här (  ) och välj då endast ett 
alternativ. Om det är en streckad linje (som den här………………………) 
betyder det att du själv fyller i svaret. 
 
Tack för din medverkan 
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Årskurs………….. 

 

1. Är du flicka eller pojke?       Flicka (   )  Pojke (   ) 

 

2. I vilket/vilka land är du och dina föräldrar födda i? 

 

 Sverige  Annat land (Skriv namnet på landet) 

Jag (    )  …………………………………….. 

Mamma (    )  …………………………………….. 

Pappa (    )  …………………………………….. 

 

 

3. Hur skulle du definiera din tro? 

 

1. (   ) Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna ( Kristendomen, Islam, Judendom, 

Buddhism eller Hinduism) 

2. (   ) Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand 

3. (   ) Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror 

4. (   ) Jag tror inte på något alls 

5. (   ) Jag tror på annat sätt, 

nämligen…………………………………………………………… 

 

 

4. Är dina föräldrar troende? 

1 (  ) Ja båda 

2 (   ) Nej ingen av dem 

3 (   ) Ja en av dem 

4 (   ) Vet ej 

 

 

 

 

5. Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av din 

religiösa/kulturella bakgrund? 
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1 (   ) Ja jag har fått höra elaka kommentarer 

2 (   ) Ja jag har blivit utstött 

3 (   ) Ja jag känner att jag har blivit annorlunda behandlad på grund av min 

religiösa/kulturella bakgrund 

4 (   ) Nej 

 

6. Skriv det första du tänker på när du hör ordet: 

Jude ………………………………………………………………… 

Muslim………………………………………………………………. 

Hindu………………………………………………………………... 

Buddhist……………………………………………………………... 

Kristen………………………………………………………………... 

 

 

7. Har några av dina vänner en annan religiös bakgrund än du själv? 

1 (   )  Ja 

2 (   ) Jag vet inte 

3 (   )  Nej 

 

8. Känner du att du behandlar människor med en annan religiös eller kulturell 

bakgrund än din egen på ett annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som 

dig själv? 

1 (   ) Ja varför skulle jag behandla dem likadant? De är bara konstiga 

2 (   ) Det har kanske hänt men i sådana fall inte medvetet 

3 (   ) Ja men jag ville inte men blev pressad av mina vänner 

4 (   ) Nej 

 

9. Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige? 

1 (   ) Ja det är klart att det är 

2 (   ) Jag tycker det är klart att vi ska ta in invandrare men att vi måste begränsa antalet som 

vi tar in 

3 (   ) Kanske jag har inte någon åsikt om det 

4 (   ) Nej jag tycker inte Sverige borde ta in invandrare 
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10. Tycker du att vi ska tillåta alla religioner och livsåskådningar i Sverige? 

1 (   ) Ja det är klart att alla ska få tro på vad de vill 

2 (   ) Nej sekter borde förbjudas 

3 (   ) Nej religion borde totalförbjudas 

4 (   ) Nej bara vissa religioner borde tillåtas 

5 (   ) Nej endast kristendomen skulle vara tillåten 

 

11. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle du göra? 

 

1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 (   ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 (   ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har 

samma religiösa bakgrund 

4 (   ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 (   ) Annan 

anledning…………………………………………………………………………… 

 

12. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är jude, vad skulle du göra? 

 

1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 (    ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 (    ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har 

samma religiösa bakgrund 

4 (    )Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 (    ) Annan 

anledning……………………………………………………………………………. 
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13. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är hindu, vad skulle du göra? 

 

1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 (    ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 (    ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har 

samma religiösa bakgrund 

4 (   ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 (   ) Annan 

anledning……………………………………………………………………………... 

 

 

14. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är buddhist, vad skulle du 

göra? 

 

1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 (   ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 (   ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har 

samma religiösa bakgrund 

4 (    ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 (   ) Annan anledning…………………………………………………………………………. 

 

15. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är kristen, vad skulle du göra? 

 

1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll 

2 (   ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något 

3 (   ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har 

samma religiösa bakgrund 

4 (   ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med 

5 (   ) Annan anledning………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågorna 

 

Namn? 

Ålder? 

Årskurs? 

Tillhör du någon religion? 

Är du troende? 

Om du hör ordet muslim, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första 

du tänker på) 

Varför valde du det? 

Om du hör ordet jude, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första du 

tänker på) 

Varför valde du det? 

Om du hör ordet kristen, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första 

du tänker på) 

Varför valde du det? 

Om du hör ordet buddhist, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första 

du tänker på) 

Varför valde du det? 

Om du hör ordet hindu, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första 

du tänker på) 

Varför valde du det? 

Tycker du att det finns mycket fördomar bland eleverna på skolan? 

Hur märker du det? 
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Alternativen de fick välja mellan 

 

Skrämmande 

 

 

Exotiskt 

 

 

Harmoni 

 

 

En människa 

 

 

Har en konstig syn på världen 

 

 

Förtryckta 
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Bilaga 4 

 

Transkribering av intervjuerna med pojkarna 

 

S = Jag 

A = Anders 

B = Bengt 

C = Charlie 

 

Intervju med Anders av Sofie 2009-05-07 

 

S – Vad heter du? 

A – Anders 

S – Hur gammal är du? 

A – 15 

S – Vilken årskurs går du di? 

A – 9 

S – tillhör du någon religion? 

A – jag är döpt och så men jag tror inte på något 

S – är du konfirmerad? 

A – Ja det är jag också 

S – om du hörde ordet muslim, vad skulle du välja? 

A – Har en konstig syn på världen 

S – varför valde du det? 

A – Jag säger inte att alla gör det, men i många muslimländer är det många 

självmordbombningar och så av helt onödiga skäl. 

S – och därför tycker du att de har en konstig syn på världen 

A – Jag tycker det är konstiga regler och så 

S – Om du hör ordet jude, vad skulle du välja då? 

A – Förtryckta 

S – varför väljer du det? 

A – för att de fått så mycket skit för saker de inte gjort och så tänker jag på andra världskriget. 

S – Om du hör ordet kristen, vad skulle du då välja? 

A – En människa 
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S – varför väljer du det? 

A – för att det är mest naturligt för mig att man är kristen. Eftersom jag själv också räknas 

som det. 

S – Om du hör ordet buddhist då, vad skulle du då välja? 

A – Harmoni 

S – varför väljer du det? 

A – För att de verkar ha en lugn och försiktig syn på världen, de krigar inte och är helt 

fredliga. 

S – Om du hör ordet hindu, vad skulle du då välja? 

A – Harmoni 

S – varför väljer du det? 

A – de påminner mycket om buddhister. 

S – Känner du av att det finns fördomar bland eleverna på skolan? 

A – Ja absolut 

S – hur märker du det? 

A – Det är inte öppet, utan mer att det snackas skit bakom ryggen. 

S – Det var allt och tack så mycket för att jag fick intervjua dig. 

 

Intervju med Bengt av Sofie 2009-05-07 

 

S – vad heter du? 

B – Bengt 

S – hur gammal är du? 

B – 15 

S – och du går i årskurs? 

B – 9 

S – tillhör du någon religion? 

B – Nej eller ja det gör jag 

S – Är du troende? 

B – Nej 

S – Är du konfirmerad? 

B – Nej 

S – Om du hör ordet muslim, vad skulle välja då? 

B – mmm(….) skrämmande 

S – Varför är den skrämmande för? 
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B – Jag vet inte, men vi har precis arbetat med alla världsreligionerna den jag tycker verkar 

mest konstig är Islam. Jag vet inte varför. Jag är fördomsfull det kan jag erkänna och därför 

tycker jag att det som är annorlunda är konstigt, och jag tycker Islam är konstigt. De verkar 

lite aggressiva. Självklart är inte alla likadan, men jag vet inte. 

S – om du hör ordet jude, vad skulle du då välja? 

B – Förtryckta 

S –  varför tycker du det? 

B – För att jag tänker på andra världskriget och judeförföljelsen. 

S – Om du hör ordet kristen, vad skulle du då välja? 

B – Svårt antingen en människa eller en konstig syn på världen. En människa kanske 

S – Men om du väljer båda, hur ska du motivera det? 

B – En människa tänker jag på för att det är mest likt mig. Att de har en konstig syn på 

världen är för att det tycker jag om alla som tror på gudar och himmel och helvete. Det har jag 

alltid tyckt varit konstigt. Ingenting jag själv tror på. 

S – Om du hör ordet buddhist, vad väljer du då? 

B – Harmoni 

S – Varför väljer du det? 

B – De verkar tänka ganska mycket. Det verkar som de tar det ganska lugnt och funderar 

väldigt mycket på livet. De har ingen konstig syn på världen utan de ber inte till gudar utan 

mer till sig själv. 

S – om du hör ordet hindu, vad skulle du välja då? 

B – Oj vad svårt det vart, förtryckta kanske, jag tänker på det här med kastsystemet. 

S – var det just kastsystemet som gjorde att du valde förtryckta? 

B – Ja men att de anser att alla inte är lika mycket värda och man får skylla sig själv om man 

tillhör ett lägra kast. 

S – Känner du av i skolan att det finns fördomar och rasism bland eleverna? 

B – Ja 

S – hur märker du av det? 

B – När man tänker på rasism så tänker man på att det är svenska/ vita människor som ser ner 

på invandrare, men det är inte riktigt så enkelt, det kan ju vara åt andra hållet också. Men så är 

det och jag vet om att i min kompiskrets så tycker vi inte så mycket om…..Jag tycker inte så 

dåligt om utlänningar för jag känner så här att en svensk kan ju också missköta sig. Men jag 

vet inte….. 

S – men märks det av på skolan på så sätt som att folk är elaka mot människor med en annan 

bakgrund? 
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B – Absolut inte elaka, absolut inte men jag tycker att det märks att vi är fördomsfulla. 

Rasism tycker jag är när man tänker och handlar, men visst man kan ha rasistiska tankar men 

om man inte gör något är det ingen fara. 

S – men är det inte rasism om ni tycker något om den personen? 

B – jo det är väl rasistiska tankegångar men jag tycker att bara man inte gör någonting. Som 

att inte visar vad man tycker och att man inte slåss och gör en person något illa. 

S – Men är inte alla lika värda? 

B – Jo men det är just det här med fördomarna, det är ju någonting man har emot de. Men jag 

tror att det är mycket fördomar från deras håll också. 

S – det var allt och tack för din medverkan 

 

Intervju med Charlie av Sofie 2009-05-07 

 

S – Vad heter du? 

C – Charlie 

S – Hur gammal är du? 

C – 15 

S - och du går i årskurs? 

C – 9 

S – till hör du någon religion? 

C – nej 

S – Är du konfirmerad? 

C – nej 

S – om du hör ordet muslim, vad väljer du då? 

C – Har en konstig syn på världen 

S – varför väljer du det? 

C – För att jag inte förstår hur de tänker med sin religion. 

S – Vad är det som du tycker är så annorlunda? 

C – Jag tycker de sticker ut från alla andra, men jag vet inte hur jag har bara det tänket om 

dem. 

S – om du hör ordet jude, vad väljer du då? 

C – Förtryckta 

S – varför väljer du det? 

C – Det är väl från om man tänker tillbaka på andra världskriget och så där. Hur de blev 

behandlade då, det var inte rätt. 



 55

S – om du hör ordet kristen, vad väljer du då? 

C – det blir nog en människa 

S – varför väljer du det? 

C – För att det är svenskar liksom 

S – om du hör ordet buddhist, vad väljer du då? 

C – Exotisk 

S – varför väljer du det? 

C – Eftersom det är utlandet, det finns inte så jätte många i Sverige och de har olika färger på 

kläderna. Det känns bara exotiskt. 

S – om du hör ordet hindu, vad väljer du då? 

C – Samma exotiskt 

S – är det också för att det är i utlandet? 

C – ja och att de också har lite konstiga kläder, lite färgglad. 

S – känner du av i skolan om det finns fördomar bland eleverna? 

C – Ja 

S – hur märker du det? 

C – Om jag säger så här de grupper som är invandrare det är ju mest turkar. Och de är 

verkligen på oss svenskar och försöker ta över. De försöker visa att de inte kommer från 

Sverige och då tycker de att de får göra vad de vill när de borde anpassa sig till vårt samhälle i 

ställe. 

S – du känner inte tvärtom att svenskar kanske använder elaka ord mot invandrare? 

C – jo det gör jag 

S – Är det öppet, att elever skriker i korridoren? 

C – nej det är inte så, men om de kommer och terrar oss då säger vi bara tillbaka 

S – men ni sitter inte och pratar bakom ryggen på invandrare i er umgängeskrets? 

C – nej jag har många utländska kompisar. Men de försöker leva det svenska livet och inte 

behöver visa att de är värst och så. 

S – något mer du vill säga? 

C – nej 

S – då var det allt och så vill jag tacka för din medverkan 
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Transkribering av intervjuer med flickorna 

 

S = Jag 

A = Anna 

B = Britta 

C = Cecilia 

 

Intervju med Anna av Sofie den 2009-05-07 

 

S – Vad heter du? 

A – Anna 

S – Hur gammal är du? 

A – 16 

S – Och du går i årskurs 9 

A – Ja 

S – tillhör du någon religion? 

A – Nej det gör jag inte 

S – är du konfirmerad? 

A – Nej 

S – Om du hör ordet muslim, vad skulle du välja då? Ta det första du tänker på. 

A – Ingenting av det här, jo en människa då. Alltså inget rasistiskt tänker jag på då. Och så 

tänker jag på, jag vet inte men det jag tänker på är att de har en sjal. 

S – Varför gör du det då? 

A – Jag vet inte 

S – Om du tror, alltså om du gissar varför du gör det? 

A – Det är för att vi har ju så här muslimer på skolan och de har ju så här sjal och så och då 

tänker jag att muslimer har sjalar, men alla har ju inte det, men jag får för mig det. 

S – Om du tänker på det här alternativet då, en människa då varför valde du det? 

A - För att det är ju en människa och jag ser ju en muslim som en människa, ingenting annat, 

alla är vi ju människor 

S – Om du hör ordet jude då, vad skulle du välja då? 

A – Ja alltså jag har bara bra fördomar om judar och det är alltså jag tänker på de har en 

utbildning och att de är duktiga och har kostymer och så. Att de är snälla och så tänker jag på 

andra världskriget och så. 

S – Om du fick välja något av de här alternativen då, vad skulle du välja då? 
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A – Typ harmoni 

S – Varför väljer du det då? 

A – Jo typ alltså för att man bli så glad, jag vet inte alltså man har så positiva åsikter om de, 

liksom 

S – Om du hör ordet kristen då, vad skulle du välja då av de här alternativen? 

A – Jag vet inte så mycket om det men kristen(…..) jag vet inte riktigt det är svårt att säga 

S – men vad känner du mest? 

A – En människa i så fall 

S – En människa 

A – (…..) Nej men kristen, nej jag vet inte riktigt, jag kan inte så mycket om det så då får man 

ingen uppfattning om det 

S – I Sverige är vi kristna 

A – Ja precis det är därför alltså (…….) 

S – Om du tänker så här då. I USA så kanske du vet att de är väldigt kristna, i Sverige är vi 

inte så kristna, men i USA är de väldigt krsitna och de tackar gud mycket till exempel på 

Oscarsgalan, vad tänker du om det? 

A – Nej men jag tycker det är kul att folk har sina saker och att folk är så annorlunda, jag ber 

inte, men det gör de och jag tycker det är positivt att folk har sin tro. 

S – Om du hör ordet buddhist, vad tänker du på då? 

A – Eeeee(……) Exotiskt 

S – Exotiskt 

A – Om man säger till exempel munkar alltså buddhister som är munkar, de är ganska lätt 

klädda, de har ju bara ett skynke och så(….) Och de lever alltså. När jag tänker buddhist 

tänker jag mer, vad ska jag säga, jag tänker på Buddha så klart(…) 

S – Exotisk är det för att den inte finns i Sverige utan så långt bort. 

A – Ja ja den känns så speciell 

S – om du hör ordet hindu då, vad väljer du då av alternativen? 

A – Jag tänker på typ en indier och indien, mycket färger och färgglada människor. De har 

mycket färgglada kläder 

S – om du skulle välja här då? 

A – alltså ja typ harmoni, en människa, jag inspireras av ganska mycket av buddha och jag har 

buddha statyer hemma och när jag hör hindu tänker jag färger och att de är glada. 

S – Är det något mer du vill säga? 

A – Nej 

S – Känner du av att det finns mycket fördomar på skolan? 
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A – Ja det gör jag verkligen 

S – hur märker du det då? 

A – Jo alltså nu, det var ett gäng här som slogs med några utländska och kallade de fula saker, 

men de går inte på skolan längre men man hör ju till exempel, man hör en massa ord och 

sådant typ negger och sånt. Jag har åsikter men de håller jag för mig själv, jag tycker det är 

bra att folk ser olika ut. 

S – Men det var allt, tack så mycket. 

 

Intervju med Britta den av Sofie 2009-05-07 

 

S – Vad heter du? 

B – Britta 

S – Och du är hur gammal? 

B – 16 

S – tillhör du någon religion? 

B – Ja jag är kristen 

S – Är du troende? 

B – Ja det är jag 

S – då antar jag att du är konfirmerad också? 

B – Ja det är jag 

S – Om jag säger så här om du hör ordet muslim vad skulle du välja då? 

B – En människa 

S – varför valde du det alternativet? 

B – För att jag inte tycker att det är skrämmande och jag tycker inte de har en konstig syn på 

världen. Det är också harmoni och det är också ganska mysigt tycker jag. 

S – om du hör ordet jude då, vad skulle du välja då? 

B – Förtryckta 

S – Varför då? 

B – Jag tänker på andra världskriget och de har varit med om så mycket hemska saker. De har 

alltid varit förföljda. 

S – om du hör ordet kristen då, vad skulle du då välja? 

B – Harmoni 

S – varför väljer du det? 
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B – för att det är så jag uppfattar den. Jag har inte växt upp med att om man är kristen så 

behöver man vara hård och så. Min mormor växte upp i en kristen familj och då var de 

jättehårda, men för mig har det bara vart mysigt att få gå i kyrkan och tända ett ljus och be. 

S – Om du hör ordet buddhist då, vad skulle du välja då? 

B – En människa och harmoni också, det är ganska mysigt det också, vi hade buddhism på 

hemkunskapen och gjorde en middag och det var mysigt och lugnt. 

S - Och hindu, vad skulle du välja då? 

B – En människa, jag är inte så insatt i det 

S – varför tror du att du valde det? 

B – för att jag inte tycker att det är skrämmande och inte exotiskt. Det finns säkert harmoni i 

deras religion, men jag tror inte de har en konstig syn på världen. 

S – känner du att det är något mer du vill säga om det här? 

B – Nej 

S – Jag tänkte på skolan, känner du av att det finns mycket fördomar? 

B – Ja 

S – Hur märker du det? 

B – Jag tycker bara att det är så onödigt för alla är ju en människa. Det spelar ingen roll vilken 

religion man har. 

S – märks det något i korridorerna? 

B – Ja de säger varför har du slöja på dig?, du kar kommit till Sverige här har vi inte slöja på 

oss. Varför får de ha slöja på sig i matsalen men vi inte får ha keps. Men det är mest muslimer 

vi har här. 

S – men det var allt, tack så mycket för att du ställde upp på den här intervjun. 

 
Intervju med Cecilia av Sofie den 2009-05-07 

 

S – Vad heter du? 

C – Cecilia 

S – hur gammal är du? 

C – 15 

S – Vilken årskurs går du i? 

C – 9 

S – tillhör du någon religion? 

C – nej jag är ateist 

S – Då kan jag skippa nästa fråga om du är troende? 
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S – Om du hör ordet muslim, vilket alternativ väljer du då? 

C – (….) Förtryckta 

S – varför väljer du et? 

C – Jag tycker de är lite det, ja alltså det kanske mest är kvinnorna som är förtryckta. Men jag 

tycker de framställs på ett konstigt sätt. 

S – Om du hör ordet jude, vad skulle du välja då? 

C – mmm en människa 

S – Varför väljer du det? 

C – Alla är vi människor 

S – jo men varför valde du det? 

C – Ja men jag tycker inte att det är skrämmande med judar och jag tycker inte de är exotiska 

och jag tycker inte de har en konstig syn på världen, de ar ju precis som alla andra. 

S – Om du hör ordet kristen då, vad skulle du välja då? 

C – då skulle jag välja en konstig syn på världen 

S – varför valde du det? 

C – Alltså inte alla kristna då, bara de som är helt igenom kristna, typ katoliker. Om man läser 

bibeln är det ganska många regler och lagar man ska följa 

S – varför har de en konstig syn på världen enligt dig? 

C – Nej men jag tycker att åsikterna de har som att inte ha sex före äktenskapet och att 

homosexualitet är fel är en konstig syn på världen. 

S – om du hör ordet buddhist, vad väljer du då? 

C – Harmoni 

S – Varför väljer du harmoni? 

C – För att jag tycker det är den fredligaste religionen av dem som finns och att den är bäst för 

att den uppmuntrar att man inte ska skada och döda andra människor och så. 

S – om du hör ordet hindu, vad skulle du välja då? 

C – ehm jag skulle välja en människa, fast jag tycker kastsystemet är helt fel och det finns 

massa förtryckta människor. 

S – varför väljer du en människa? 

C – Jo men de är också människor, fast kastsystemet är inget bra alls. 

S – Känner du av om det finns mycket fördomar på skolan? 

C – Ja det tycker jag 

S – hur märker du det? 
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C – alltså det är inte någon som säger något direkt till någon. Men man hör att många sitter 

och pratar i klassrummet om att muslimerna inte skulle ha slöja för att det här är Sverige och 

så där. 

S – Tack för att du medverkade 
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1 Inledning


Rasismen yttrar sig i negativ särbehandling av människor, inte på grund av deras eget handlande eller personliga egenskaper, utan på grund av att de anses tillhöra en viss social eller kulturell kategori som i den rasistiska föreställningsvärlden är underlägsen och mindre värd. Diskriminering förekommer inom utbildningssystemet […]


Min undersökning kommer att handla om hur elevers attityder är mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Det här ämnet anser jag vara otroligt viktigt för att kunna arbeta mot rasism och utanförskap i skolan.

Att vara intolerant är att inte respektera och acceptera mänskliga olikheter. Att ha och kanske uttrycka negativa uppfattningar om människor som till exempel har en annan etnisk tillhörighet, en annan religion eller en annan sexuell läggning än man själv.


Det här citatet kommer från Forum för levande historias hemsida. Forum för levande historia är en myndighet som arbetar med att sprida kunskap och engagera människor. De har fått i uppdrag av regeringen att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.
 År 2004 kom det ut en rapport från Forum för levande historia i samarbete med Brottsförebyggande rådet som heter Intoleransrapporten. I den har de gjort en undersökning bland 10 000 ungdomar om intolerans.

Som blivande lärare inom religionsämnet vill jag få en förståelse av hur elever ser på människor med olika religiösa bakgrunder. Är det så att de inte tänker på en människas religiösa bakgrund som en skillnad längre eftersom vår skola idag oftast är väldigt mångkulturell och dessa ungdomar har växt upp i ett mångkulturellt samhälle. Eller är vårt samhälle idag fortfarande så angelägna med att visa vad som skiljer oss åt inom olika kulturella grupper så att ungdomarna följer det mönstret istället för att påpeka likheter. Jag har som syfte med denna uppsats och undersökning att ta reda på och visa hur attityden faktiskt ser ut bland elever i skolans senare år.


1.1 Syfte


Syftet med min uppsats är att undersöka i vilken utsträckning skolungdomar har fördomar mot människor med en annan trosuppfattning/livsåskådning än den egna.


1.2 Frågeställningar


Finns det en vanligt förekommande attityd mot människor med olika religiösa/kulturella bakgrunder bland elever i grundskolans senare år?


Är det någon skillnad mellan pojkars och flickors attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen?

Känner eleverna av att det finns fördomar och rasism bland de andra eleverna på skolan?


1.3 Definition av begrepp


Fördomar –


Fördom kan definieras som en negativ attityd mot individer av en viss grupp bara för att denne tillhör eller anses tillhöras gruppen ifråga. Utifrån ordets ursprungliga betydelse är fördom en dom före, dvs. att man bedömer och tänker om en individ eller grupp utifrån generaliseringar, fantasier, förutfattade meningar eller föreställningar


Främlingsfientlighet – ”Begreppet främlingsfientlighet används ofta för att referera till negativa attityder mot personer som invandrat till det svenska samhället.”


Rasism –

En gemensam utgångspunkt för forskare är att rasism kan beskrivas som en uppsättning teorier, världsåskådningar, rörelser, processer, samhällssystem och handlingar som utgår från tron eller läran om att:


1. Människosläktet kan delas in i olika raser, folkgrupper;


2. Individens, gruppens eller samhällets ras- eller folkgruppstillhörighet utgör dessa ”väsen”;


3. dessa väsen bestämmer och förklarar skillnader i egenskaper, förmågor, begåvningar, färdigheter o s v mellan olika raser, folkgrupper eller individer;

4. Utifrån dessa ”väsen” kan man identifiera ”över-” och ”underlägsna” folkgrupper, raser och individer samt rangordna människosläktet från högre till lägre; och


5. att människor därefter kan behandlas därefter med hänvisning till dessa ”väsen”.


Vardagsrasism – ”Vardagsrasism är alltså situationer som karakteriseras av att människor reagerar mot andra människor som om dessa vore mindervärdiga på grund av ”ras -, kulturell -, eller etnisk tillhörighet”.”


Intolerans – ”Brist på respekt för andras åsikter el. beteenden”


1.4 Metod och material


Jag valde att jobba med både en kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätundersökningen (den kvantitativa metoden) är huvudmetoden i denna uppsats och intervjuerna blev ett komplement för att utveckla enkätundersökningen. Jag började med att göra en enkätundersökning bland elever i årskurs 7 – 9 på grundskolan och sammanlagt deltog 71 elever. Jag följde sedan upp med strukturerade intervjuer av 6 elever i årskurs 7 – 9 i grundskolan. Varför jag valde både dessa sätt är för att få en bättre helhetsbild i mitt resultat. Enligt Holme och Solvang kan en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod leda till att man kan stärka analysresultaten och det ger en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om det man undersöker.
 Eftersom ämnet jag har valt att skriva om i denna uppsats handlar om uppfattningar och fördomar anser jag att det krävs mer än en enkätundersökning för att kunna analysera resultatet på ett rättvist sätt. Varför jag valde enkäter är också att jag tror eleverna i den här åldern svarar mer sanningsenligt när de vet att ingen, inte ens jag, vet vem det är som svarat vad i enkäten.

1.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

En kvantitativ metod är en metod där man använder siffror och statistiska jämförelser.
 Min enkät och resultatet av den är ett exempel på en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden är när det inte går eller man inte bör omvandla resultatet till siffror utan det är forskarens uppfattning och tolkning av materialet.
Man kan se på mina intervjuer att det är min tolkning och uppfattning av elevernas svar i intervjuerna och inte siffror som ligger till grund för resultatet.

Både det kvalitativa och kvantitativa angreppssättet är inriktat på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.


Med det här citatet vill jag motivera varför jag valde en kombination av dessa två metoder. Att båda metoder finns där för att undersöka samma saker, men i olika utsträckning och med olika djup. Trost skriver att om man är intresserad av att visa på hur en stor grupp människor tycker med olika frekvenser ska man göra en kvantitativ studie. Men om man vill försöka förstå människors sätt att resonera och reagera eller att se mönster i handlingar hos människor ska man välja en kvalitativ studie.
 Jag vill kunna se både frekvenser och försöka förstå människors sätt att reagera och resonera. Därför valde jag en kombination av dessa metoder.

1.4.2 Enkätundersökningen


Jag gjorde sammanlagt 71 enkäter i årskurs 7 – 9 på en grundskola i mellansverige och det var i de klasserna jag har haft min VFU. När jag delade ut enkäten gick jag igenom definitioner av begrepp med eleverna och jag påpekade att det var viktigt att de var seriösa i sina svar. Jag poängterade att enkäten var anonym. Jag förklarade även begrepp för de innan de började med enkäten, detta för att jag inte ville påverka de när de gjorde enkäten och för att de inte skulle bli något missförstånd. Men det fanns även ett försättsblad till enkäten som förklarade allt det som jag gick igenom. När jag gjorde enkäten jobbade jag igenom den flera gånger. Den hann ta många former innan den fick sin slutgiltiga form som nu finns som bilaga i den här uppsatsen. Holme och Solvang menar att:


Vi ska ha en del faktainriktade frågor som uppvärmning i början; efter hand kan vi sedan ställa mer kontroversiella frågor om exempelvis värderingar[…] På så sätt kan vi neutralisera eventuella spänningar som uppstått i samband med svarandet.


Jag följde mönstret enligt Holme och Solvangs och började med en inledande del med fakta frågor och fortsatte sedan med attitydfrågor. Attitydfrågor kännetecknas av jakande och nekande svar.
 Attitydfrågorna i min enkät har jakande och nekande svar men i olika grader. Det ska inte finnas långa och krångliga frågor och man ska också försöka undvika krångliga ord.
 Det försökte jag att jobba med i min enkät att förenkla och undvika långa formuleringar. Jag vill säga att jag lyckades med det i min enkät. När jag gjorde min enkät var jag noga med att varje fråga som berör vad eleven tänker och tycker kring människor med en annan bakgrund än deras egen har både positiva och negativa svarsalternativ. Detta för att jag är medveten om att enkäter är styrda och ger inget svängrum i svaren, därför ansåg jag det viktigt att använda både positiva och negativa svarsalternativ och även för att få en så bred bild som möjligt av attityderna hos eleverna. Positiva och negativa svarsalternativ anser jag även vara viktiga på grund av att jag inte ska styra deras svar alldeles för mycket. Om jag nu ska vara kritisk till enkät som metod när det kommer till attitydfrågor så vill jag påpeka att jag är medveten om att det bara skrapar på ytan och ger mig bara en fingervisning på hur det ser ut.

1.4.3 Intervjuer


När jag skulle intervjua eleverna började jag med att lämna ut lappar till målsman där jag bad om tillåtelse att intervjua eleverna. Jag informerade även i brevet om min studie och syftet med intervjuerna. När jag fått in svaren från målsman började jag med att höra vilka av eleverna som var intresserade av att bli intervjuade och utav de som ville valde jag slumpvis ut sex elever totalt, tre tjejer och tre killar. När jag gjorde intervjun så började jag med att meddela personen om att det som sägs är anonymt och det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningen. Jag påpekade även att i min empiri kommer de inte att nämnas vid sina namn utan att jag kommer att ändra namnen. Trost skriver att det är viktigt att man innan intervjun säger till personen som ska intervjuas att de är anonyma och att ingen obehörig kommer att få reda på vem som sagt vad.
 Jag gjorde intervjun i ett konferensrum i anslutning till klassrummet. Rummet intervjun utfördes i var ostört och neutralt. Enligt Trost ska det vara den intervjuade som väljer plats.
Men i det här fallet så hade eleverna lektion under tiden som intervjun så fanns det inte mycket till val om man ska få en ostörd plats. Jag valde att ha intervjuerna under deras lektionstid för att de inte skulle känna sig stressade på grund av att de missar sin rast eller fritid. Jag valde att ha färdiga frågor med mig som jag i gjort i förväg, de finns som bilaga 3. I början av intervjun är det allmänna frågor som sedan går över i de frågorna jag vill ha svar på. De fick en fråga och sedan hade jag gett dem färdiga alternativ som de fick välja mellan. Anledningen till att jag gjorde så är på grund av att det kan vara lättare att få igång en diskussion med eleverna om de får en start att börja med. De fick efter dem valt ett alternativ motivera varför de valt just det alternativet. Men hände det att vi kom in på andra frågor så försökte jag fortsätta diskussionen åt det hållet den intervjuade valde. Jag valde att spela in intervjun med hjälp av en bandspelare. Enligt Trost finns det både fördelar och nackdelar med den metoden. Men en fördel är att man kan koncentrera sig på frågorna och svaren.
 När jag hade genomfört enkäten var det en fråga (fråga 6) som jag kände att jag ville utveckla och valde då att använda den som underlag till mina intervjuer. Trost skriver att en kvalitativ intervju kännetecknas av låg standardisering och hög strukturering.
 Min intervju håller en hög strukturering, men även en ganska hög standardisering. Men jag vill ändå säga att mina intervjuer är kvalitativa trots att det var färdiga frågor och inte ämnen man pratade kring, eftersom jag inte var oförmögen till att fråga vidare om andra saker som dök upp under intervjuns gång. Om jag nu ska vara kritisk till intervju som metod är att en intervju aldrig blir objektiv. Det är även svårt att inte alls påverka den intervjuade med sitt eget kroppsspråk och ton på språk trots att man försöker vara så neutral som möjligt.


Jag hade kunnat välja att bara använda en av dessa metoder. Antingen kvalitativ eller kvantitativ, men då anser jag att jag inte fått ut ett lika stort material. Jag menar att om jag endast gjort en enkätundersökning hade jag inte kunnat förstå varför de tycker på ett visst sätt. Hade jag bara gjort en kvalitativ studie hade jag kunnat få ett djup men ingen lika stor helhet. Därför anser jag att det bästa var att kombinera dessa två metoder för att kunna få ut så mycket som möjligt utifrån mitt syfte. Däremot hade jag kunnat utforma min undersökning utifrån andra vinklar som att jag hade kunnat göra en större undersökning bland flera åldrar eller göra en undersökning där man bara fokuserade på en ålder. Jag hade även kunnat titta på det från lärarnas synvinkel. En annan vinkel man kunde ha jobbat från är att gjort undersökningen större genom att genomfört undersökningen i flera olika klasser och över ett större åldersspann.

1.4.4 Litteraturen


Jag började med att leta litteratur kring mitt ämne. Nyckelorden jag använde i min sökning var: Barn och rasism, intolerans, mångkultur i skolan, fördomar bland elever och elevers fördomar. Då fann jag tre relevanta rapporter och böcker. Den första är intoleransrapporten som är gjord 2004 av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet. Det är enkätundersökning bland 10 000 ungdomar i Sverige. Den andra rapporten är från Göteborgs Universitet år 2003 där de gjorde en blandad enkät och intervjustudie av om det finns kränkningar i skolan och hur de tar sin form. Sedan fann jag även en bok som heter Barn och Rasism av Magne Raundalen och Gustav Lorentzen som har gjort enkätundersökningar i Norge om rasism bland ungdomar. Dessa tre var de jag valde vara mest relevanta till min egen undersökning och det är även de jag kommer att använda mig av i min analys.

1.4.5 Urval

Enligt Trost så finns det ett urval som kallas bekvämlighetsurval och med det menar han att man väljer genom att ta vad man har.
 Det gjorde jag i mitt urval eftersom jag redan hade kontakt med skolan och läraren genom min VFU valde jag att göra enkäterna och intervjuerna i de klasserna. Det var även tidsbesparande metod. Jag valde att undersöka ungdomar i åldern tretton till sexton på grund av att jag tyckte det verkade mest intressant och att jag ville se hur deras intolerans såg ut. Jag gjorde sammanlagt 71 enkäter och det var en liten majoritet av pojkar så därför kan jag säga att det är ett ganska representativt urval för populationen. Till mina intervjuer var urvalen slumpmässiga. Enligt Trost var de ostyrda slumpmässiga urval eftersom det inte var något annat än slumpen som avgjorde.
 Eftersom jag tog de som ville bli intervjuade och bland dem blev det först till kvarn som fick bli intervjuade.

1.4.6 Reliabilitet och validitet


Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att ställa krav på reliabilitet och validitet. Reliabilitet är när resultatet av undersökningen är tillförlitligt och det kan uppnås genom att alla deltagare får samma standardiserade frågor. Frågorna ska vara formade på det sättet att det inte blir några missförstånd mellan forskaren och besvararen. Vid användningen av komplicerade satser och långa ord kan reliabiliteten och validiteten bli låg.
 Jag vill visa att om man tittar på Trosts beskrivning av hur en tillförlitlig undersökning går till så har min undersökning reliabilitet. Eftersom alla fick samma frågor både på enkäten och i intervjun och mina frågor anser jag vara enkla och inte komplicerade. Och när jag gjorde intervjuerna spelade jag in vad som sades och det gjorde att jag inte störde eller omformulerade svaren som jag kanske hade gjort om jag hade antecknat. Jag har även fått svar på alla frågor i enkäterna och bortfallet var bara 2 av 71 elever. När det gäller validiteten alltså giltigheten så är min undersökning det skulle jag vilja säga. Eftersom jag är ute efter elevens uppfattning om något och inte något som är en allmän sanning.


1.4.7 Hermeneutiskt förhållningssätt


En tolkningskonst av olika text typer så kan man definiera hermeneutik och den hermeneutiska metoden kan användas på skilda sätt.
 Jag har använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt när det kommer till tolkningen av min empiriska undersökning och mitt resultat. Hartman skriver att hermeneutik är konsten att tolka. Man är inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas.
 Jag använder mig av det här synsättet och väljer att tolka resultatet av mina enkäter och intervjuer kritiskt och med en hermeneutisk metod. Vi tolkar allt vi ser och hör runt omkring oss och ger det en mening. Enligt ett hermeneutiskt synsätt kan man tolka materialet från olika vinklar och det ger mig då ett mer hållbart resultat. Jag kommer även vara mycket kritisk till mitt eget resultat eftersom det är en så pass liten undersökning och inte kan ses som en allmän tolkning av hur det ser ut över hela Sverige.


1.5 Uppsatsens disposition


Uppsatsens disposition ser ut på det sättet att i kapitlet inledning har jag presenterat mitt ämne, berättat om syfte och frågeställningar och berättat om ämnets relevans och bakgrunden till min uppsats och ämnesval. Jag har även skrivit om metod och material i inledningskapitlet och där har jag presenterat mina metoder och mitt material. Jag berättar också om mitt urval och mitt hermeneutiska förhållningssätt i uppsatsen. Jag presenterar även reliabilitet och validitet av min uppsats. I inledningskapitlet finns även en rubrik som heter teori – tidigare forskning där jag presenterar min tidigare forskning och vad de kommit fram till i deras undersökningar. Efter det här kommer kapitlet undersökning där jag presenterar och redogör får mitt resultat av enkätundersökningen och intervjuerna. Efter det kapitlet kommer kapitlet avslutning där jag analyserar mitt material och diskuterar kring mitt resultat. Jag besvarar även mina frågeställningar i det här kapitlet och presenterar framtida forskning. Sedan avslutas uppsatsen med bilagorna.


1.6 Bakgrund


”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
 Okunskap måste bemötas med kunskap. Det gäller både från lärarperspektivet och från elevperspektivet. Intolerans beror på okunskap och rädsla inför något nytt och kan då förändras genom kunskap. Men för att lärarna i skolan ska kunna bemöta intoleransen krävs att de har kunskap kring hur fördomarna ser ut och hur de yttrar sig.


För att hitta möjligheter att bekämpa intolerans, är det centralt att ha kunskap om densamma, dess omfattning, karaktär, geografiska utbredning etc. Utan kunskap riskerar de åtgärder som vidtas att bli utslätade eller missriktade.


Så skriver de i förordet till Intoleransrapporten. Det är därför det här ämnet är ett väldigt intressant och viktigt ämne att forska kring. Det finns mycket forskning kring det här ämnet redan men inte med denna inriktning som jag har, där jag inkluderar alla de stora världsreligionerna i min undersökning av hur eleverna ser på människor med en annan religiös bakgrund. Jag tycker det är viktigt att man ser på alla de religioner för att kunna se skillnader i attityder.


”Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper.”
 Jag som blivande lärare anser att det är viktigt att jag då förstår hur och om det finns förtryck och intolerans i skolan för att aktivt kunna motverka det. Därför anser jag det vara av alla lärares och blivande lärares intresse att veta hur det ser ut med intoleransen i skolan.

1.7 Teori - Tidigare forskning


Det finns många rapporter och undersökningar av ungdomars intolerans, fördomar och attityder mot människor med en annan bakgrund. Därför har jag valt att avgränsa mig i det här kapitlet om tidigare forskning genom att välja de som jag anser vara mest relevanta för min undersökning. Jag kommer att redovisa den tidigare forskningen genom att berätta om varje rapport och litteratur var för sig och jag använder rubriker för att tydliggöra detta.

1.7.1 Intoleransrapporten


År 2004 gjorde Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet en undersökning bland ungdomar för att mäta antisemitiska, islamofobiska, homofobiska och invandrarfientliga tendenser bland ungdomar. Enkäten gjordes i 606 klasser i årskurs 8 och 9 i grundskolan och årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet och sammanlagt deltog 10 600 elever i studien. Syftet med den här undersökningen är att de anser det viktigt att veta hur intoleransen ser ut bland ungdomarna för att kunna arbeta mot den. I den här rapporten kom de fram till att de flesta ungdomar är positivt inställda till minoriteter. Den visar även på att flickor är mindre intoleranta än pojkar och att cirka 40 % av utlandsfödda ungdomar någon gång har blivit retade på grund av sin bakgrund.


1.7.2 Kränkningar i skolan


År 2003 trycktes en undersökning av kränkningar i skolan av Göteborgs Universitet där elever från årskurs fem, åtta och årskurs två i gymnasiet svarade på en enkätundersökning. Sammanlagt var det 3386 elever som svarade i den här undersökningen. Det gjordes förutom den stora enkätundersökningen två mindre studier en var med elever från årskurs två där de hade intervjuer och i årskurs åtta hade de gruppintervjuer med ett femtiotal elever. Värdegrunden som enheten vid Göteborgs Universitet heter och det är den grupp som utfört den här undersökningen. Värdegrunden är en enhet som fått medel för att bedriva en regional och nationell verksamhet för forskning, utbildning och utveckling inom olika regioner. De inriktar sig på förintelsen, rasism, nazism, främlingsfientlighet, barnens rättigheter och ursprungsbefolkningar. Uppdraget att göra den här undersökningen kom från skolverket i samband med att den nationella handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering presenterades i januari 2001. Syftet med den här undersökningen var att få en bild av hur förekomsten och omfattningen av kränkande behandling ser ut i skolan. Men också att bidra med fördjupad kunskap och förståelse kring dessa företeelser genom att visa på de faktorer som till exempel makt och klass som ligger till bakgrund för de kränkande behandlingarna. Den del jag anser relevant för min undersökning är kapitel åtta som handlar om etniskt relaterade kränkningar. I den delen kom de fram till att en femtedel av eleverna hade utsatts för kränkningar på grund av deras etnicitet och det är flest elever med utländsk härkomst som råkar ut för dessa kränkningar. Årskurs åtta är den skolålder då de etniskt relaterade kränkningarna är som mest. Pojkarna är de som blev utsatta för etniskt relaterade ord, medans flickorna mer blev härmade och fick sin hemort förtalad.


1.7.3 Barn och rasism


Boken Barn och rasism kom ut år 1995 och är skriven av Magne Raundalen och Gustav Lorentzen. De har gjort undersökningar om rasism i norska skolor, men den är även aktuell i Sverige. Syftet med den här boken är att visa att det finns negativa attityder bland eleverna i skolan mot människor med en annan bakgrund. Det de vill göra är att ge kunskap om hur man kan förändra det och jobba mot dessa attityder hos ungdomarna. Det som är relevant för min undersökning i den här boken är delarna: Fråga barnen! Och Vad kan ungdomarna lära oss? De har under flera år på eget initiativ gjort undersökningar om barn och ungdomars syn på samtidsproblem och framtidsperspektiv. Dessa undersökningar har skett bland ettusen slumpvist utvalda elever i årskurs sex till nio. Varje år gjorde de en kompletterande undersökning med olika specialteman, år 1992 och 1993 handlade det temat om rasism. Vad de kom fram till i de här undersökningarna var att det finns en del attityder bland ungdomarna som är rasistiska men majoriteten är inte det och när det kommer till genusperspektivet är flickorna mer toleranta än pojkarna.


1.7.4 Attityder till rasism, främlingsfientlighet och invandring


Attityder till rasism, främlingsfientlighet och invandring är ett examensarbete i lärarutbildningen som är skrivet av Joakim Hermansson på Karlsstads Universitet år 2007. I den här uppsatsen har han gjort en enkätundersökning i årskurs 6 – 9 och det var 83 elever som svarade på enkäterna. Syftet med uppsatsen var att se hur attityderna mot invandrare och invandring såg ut bland eleverna i årskurs 6 – 9. Resultatet i den här undersökningen visar att flickor är mer toleranta än pojkar och att elever i årskurs 9 är mindre toleranta än de är i årskurs 7.


2 Undersökning


2.1 Enkätundersökningen


Jag kommer att redovisa resultatet av den här enkätundersökningen med pojkar och flickor uppdelat och frågorna i nummerordning. Redovisningen kommer att bestå av att jag visar på hur många procent som svarat på de olika alternativen och frågorna


Fråga 1 – 4 är frågor angående deras egen bakgrund och de kommer jag att redovisa här tillsammans. Det var sammanlagt 71 enkäter som blev besvarade och av det var 46,5 % flickor och 53,5 % pojkar. Bland pojkarna var det 5,3 % som inte var födda i Sverige. 23,7 % av pojkarnas mammor var inte födda i Sverige och 15,8 % av papporna var inte födda i Sverige. Bland flickorna var det 6,1 % som inte var födda i Sverige. 12,1 % av flickornas mammor var inte födda i Sverige och 6,1 % av papporna var inte födda i Sverige. På frågan vad de själva tror på svarade 5,2 % av pojkarna att de tror på någon av världsreligionerna och 10,5 % svarade att de tror på en egen livsåskådning de satt upp på egen hand. 21 % av pojkarna svarade att de har svårt att beskriva det sätt de tror på och 57,9 % tror inte på något alls. Bland flickorna var det 9,1 % som tror på någon av världsreligionerna och 6,1 % som tror på en egen livsåskådning de satt upp på egen hand. 30,3 % har svårt att beskriva det sätt de tror och 51,5 % tror inte på något alls. På frågan om deras föräldrar är troende svarade 7,9 % av pojkarna att båda deras föräldrar är troende och 63,2 % att ingen av dem är troende. 10,5 % svarade att en av föräldrarna är troende och 18,4 % att de inte vet om deras föräldrar är troende eller inte. Bland flickorna svarade 6,1 % att båda föräldrarna är troende och 36,4 % att ingen av föräldrarna är troende. 12,1 % svarade att den ena av deras föräldrar är troende och 45,5 % svarade att de inte vet om deras föräldrar är troende eller inte.

Fråga 5 lyder: ”Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av din religiösa/kulturella bakgrund?” 5,3 % av pojkarna svarade att ja de hade de gjort och 94,7 % svarade att nej de hade de inte gjort. Bland flickorna var det 100 % som svarade att nej det hade de inte gjort. Se figur 1.
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Fråga 5: Här du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av din 


religiösa/kulturella bakgrund


0


20


40


60


80


100


120


1234


Svarsalternativ


Procent


Flickor 


Pojkar




Svarsalternativ


1 Ja jag har fått höra elaka kommentarer

2 Ja jag har blivit utstött

3 Ja jag känner att jag har blivit annorlunda behandlad på grund av min religiösa/kulturella bakgrund


4 Nej

Figur 1

Fråga 6 lyder: ”Skriv det först ordet du tänker på när du hör ordet muslim, jude, buddhist, hindu och kristen.” Alla svarade inte på den här frågan, men jag valde att sammanställa de som svarade i en tabell. Se figur 2 och 3.
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Figur 3


På fråga 7 frågade jag eleverna om de har några vänner med en annan religiös bakgrund än deras egen. Där svarade 47,4 % av pojkarna att ja det hade de, men 23,7 % hade ingen vän med en annan religiös bakgrund än deras egen. 28,9 % av pojkarna visste inte om de hade någon vän med en annan religiös bakgrund än deras egen. Bland flickorna var det 33,3 % som hade en vän med en annan religiös bakgrund än deras egen, men 24,2 % hade inte det. Se figur 4.


Fråga 7 Har några av dina vänner en annan religiös bakgrund än din egen?
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Figur 4


Fråga 8 lyder: ”Känner du att du behandlar människor med en annan religiös eller kulturell bakgrund än din egen på ett annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig själv?” Där svarade 23,7 % av pojkarna att de inte ser någon anledning till att behandla de likadant för att de bara är konstiga och 39,5 % menar på att det kanske har hänt men i sådana fall inte medvetet. 36,8 % av pojkarna svarade nej på den här frågan. Bland flickorna svarade 6,1 % att de inte ser någon anledning till att behandla de likadant och 27,3 % svarade att det kanske har hänt men i sådana fall inte medvetet. 66,7 % svarade nej det hade de inte gjort. Se figur 5.
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Figur 5

”Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige?” Så löd fråga 9 i min enkät. På den här frågan svarade 15,8 % av pojkarna att det är klart det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige och 36,8 % svarade att det är positivt men att vi måste begränsa antalet som vi tar in. 7,9 % hade ingen åsikt om detta och 39,5 % tycker inte att Sverige ska ta in invandrare. Bland flickorna var det 15,2 % som tyckte det var positivt och 48,5 % som tyckte att det var positivt men att vi måste begränsa antalet invandrare vi tar in i Sverige. 12,1 % hade ingen åsikt i ämnet och 24,2 % tycker inte att Sverige borde ta in invandrare. Se figur 6.


Fråga 9: Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige?
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Figur 6


Fråga 10 var: ”Tycker du att vi ska tillåta alla religioner och livsåskådningar i Sverige?” 65,8 % av pojkarna svarade att ja det är klart att alla ska få tro på vad de vill och det var 18,4 % som tyckte att sekter borde förbjudas. 2,6 % tyckte att religion borde totalförbjudas och 7.9 % tyckte att bara vissa religioner borde tillåtas. 5,3 % av pojkarna tyckte att endast kristendomen skulle vara tillåten. Bland flickorna var det 78,8 % som tyckte att alla ska få tro på vad de vill och 3 % tyckte att sekter borde förbjudas. 9,1 % ansåg att bara vissa religioner borde tillåtas och 9,1 % tyckte att endast kristendomen skulle tillåtas. Se figur 7.
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Fråga 11 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle du göra?” På den här frågan svarade 42,1 % av pojkarna att religionen inte spelade någon roll utan de skulle fortsätta lära känna personen. 15,8 % tycket det skulle vara roligt för att de skulle kunna lära sig något. 18,4 % svarade att de ansåg att de inte skulle kunna ha något gemensamt med den här personen eftersom de inte har samma bakgrund. 13,2 % ansåg att sådana där människor kan man inte umgås med för att de är för konstiga. Och 10,5 % hade en annan anledning som till exempel att en muslim som är född i Sverige är okej och att vara rädd. Bland flickorna sa 75,8 % att de skulle fortsätta lära känna personen eftersom religionen inte spelar någon roll. 12,1 % svarade att det skulle vara roligt eftersom de skulle kunna lära sig något. 9,1 % svarade att den här personen kan jag inte ha något gemensamt med och 3 % gav en annan anledning som till exempel vara lite misstänksam. Se figur 8.


Fråga 11: Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli 
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Figur 8


Fråga 12 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är jude, vad skulle du göra?” Bland pojkarna svarade 57,9 % att de skulle fortsätta lära känna personen och 15,8 % svarade att de skulle tycka det var roligt eftersom de skulle kunna lära sig något. 13,2 % svarade att sådana där människor är för konstiga att umgås med och 10,5 % sa en annan anledning som till exempel att reta honom. Bland flickorna svarade 66,7 % att de skulle fortsätta lära känna personen för religionen spelar ingen roll och 24,2 % svarade att det skulle vara roligt för att de skulle kunna lära sig något. 3 % svarade att de inte skulle ha något gemensamt med den här personen och 6,1 % svarade att sådana där människor är för konstiga att umgås med. Se figur 9.
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Figur 9


Fråga 13 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är hindu, vad skulle du göra?” Bland pojkarna svarade 57,9 % att de skulle fortsätta lära känna personen och 21,1 % svarade att det skulle vara roligt att lära känna den här personen för då kan de lära sig något. 2,6 % svarade att de inte har något gemensamt på grund av den religiösa bakgrunden och 18,4 % tyckte att de där människorna är alldeles för konstiga att umgås med. Bland flickorna svarade 66,7 % att de skulle fortsätta lära känna personen och 24,2 % tyckte det skulle vara roligt att lära sig något från den här personen. 9,1 % tyckte att de inte har något gemensamt på grund av deras olika religiösa bakgrunder. Se figur 10.
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Figur 10


Fråga 14 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är buddhist, vad skulle du göra?” 65,8 % av pojkarna skulle fortsätta lära känna personen för religionen spelar ingen roll. 21.1 % skulle tycka det var kul att lära känna personen för de skulle kunna lära sig något. 7,9 % anser att de inte skulle ha något gemensamt med den här personen för att de inte har samma religiösa bakgrund. 2,6 % tycker att sådana där människor är för konstiga att umgås med. Och 2,6 % hade en annan anledning som till exempel att personen själv ville bli buddhist om han lärde känna någon buddhist. Bland flickorna sa 69,7 % att de skulle fortsätta lära känna personen för att religionen inte spelar någon roll. 27,3 % svarade att det skulle vara roligt för att man skulle kunna lära sig något och 3 % svarade att den här personen kan jag inte ha något gemensamt med. Se figur 11.
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1 Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll

2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 Annan anledning


Figur 11


Fråga 15 lyder: ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är kristen, vad skulle du göra?” 97,4 % av pojkarna svarade att de skulle fortsätta lära känna personen för religionen spelar ingen roll. 2,6 % svarade att de skulle kunna lära sig något av den här personen. Bland flickorna var det 78,8 % som svarade att de skulle fortsätta lära känna personen och 9,1 % svarade att de skulle kunna lära sig något av den här personen. 9,1 % kände att de inte har något gemensamt med den här personen och 3 % tyckte att sådana människor är alldeles för konstiga att umgås med. Se figur 12.


Fråga 15: Du träffade en person för första gången och du kände att ni 


skulle kunna bli riktigt bra vänner. Sedan får du reda på att den här 


personen är kristen, vad skulle du göra?
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1 Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll

2 Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

3 Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 Annan anledning


Figur 12


2.2 Intervjuerna


Jag har intervjuat sex personer, det var tre flickor och tre pojkar. Jag har ändrat namnen så de namnen jag använder i uppsatsen är inte deras riktiga namn. Jag kommer att redovisa resultat pojkar för sig och flickor för sig. Jag kommer att sammanställa de olika frågornas svar tillsammans, alltså vad flickorna säger om fråga ett hamnar i ett eget stycke och så vidare. Svaren på intervjufrågorna kommer att redovisas i turordning, först fråga ett och sen två och så vidare. Intervjufrågorna och alternativen de väljer mellan finns som bilaga och även transkriberingen av intervjuerna finns med som bilagor. Alternativen de har att välja mellan är skrämmande, exotiskt, harmoni, en människa, har en konstig syn på världen och förtryckta.


2.2.1 Pojkarnas intervjuer


Pojkarna jag har intervjuat kommer att kallas Bengt, Anders och Charlie och de alla är 15 år och går i årskurs nio. Ingen av pojkarna är troende men Bengt och Anders anser sig tillhöra kristendomen. Den första frågan de fick ställda till sig var att om de hörde ordet muslim, vilket alternativ skulle de välja. Både Anders och Charlie valde har en konstig syn på världen och Bengt valde skrämmande. Då var följdfrågan varför de valde det alternativet. När vi pratade om detta sa Bengt.


Jag vet inte, men vi har precis arbetat med alla världsreligionerna den jag tycker verkar mest konstig är Islam. Jag vet inte varför. Jag är fördomsfull det kan jag erkänna och därför tycker jag att det som är annorlunda är konstigt, och jag tycker Islam är konstigt. De verkar lite aggressiva. […].


Anders pratade om att det är så mycket självmordsbombningar och sådant i muslimska länder och därför tycker han att de har en konstig syn på världen. Charlie svarar att han inte tycker sig förstår hur de tänker med sin religion och att den sticker ut mot alla andra. Han vet inte varför han tycker så men att det är det han tänker på när han hör ordet Islam.

Den andra frågan som ställdes hade med deras syn på judar att göra. De fick de frågan om du hör ordet jude, vilket alternativ skulle du välja då? På den här frågan svarade alla tre pojkarna samma alternativ och det var förtryckta. De hade även alla samma anledning till varför de valde det alternativet och det var att de tänkte på andra världskriget och förföljelsen av judarna.


Fråga tre var om du hör ordet kristen, vilket alternativ skulle du välja? Alla tre valde en människa som alternativ och varför de valde det var för att de ansåg att det var mest naturlig för de och att svenskar är kristna så det är normalt. Men Bengt valde både en människa och en konstig syn på världen och när han motiverar sig låter det så här.

En människa tänker jag på för att det är mest likt mig. Att de har en konstig syn på världen är för att det tycker jag om alla som tror på gudar och himmel och helvete. Det har jag alltid tyckt varit konstigt. Ingenting jag själv tror på.


Om du hör ordet buddhist, viket alternativ väljer du då? Det var fråga fyra och på den svarade Anders och Bengt harmoni, medans Charlie svarade exotiskt. Anders valde harmoni på grund av att. ”För att de verkar ha en lugn och försiktig syn på världen, de krigar inte och är helt fredliga.” Bengt säger att.


De verkar tänka ganska mycket. Det verkar som de tar det ganska lugnt och funderar väldigt mycket på livet. De har ingen konstig syn på världen utan de ber inte till gudar utan mer till sig själv.


Charlie uttryckte sig så här: ”Eftersom det är utlandet, det finns inte så jättemånga i Sverige och de har olika färger på kläderna. Det känns bara exotiskt.”

Fråga fem var att om du hör ordet hindu, vilket alternativ skulle du välja då? Här valde pojkarna lite olika. Anders valde harmoni på grund av att han tycker de är lika buddhisterna. Bengt valde förtryckta på grund av kastsystemet och han menar att det är fel att de blir förtryckta på grund av något de inte kan påverka. Charlie valde exotiskt och det gjorde han för att den inte finns i Sverige och att de har färgglada kläder.

Fråga sex var: Finns det fördomar bland eleverna här på skolan? Alla tre pojkarna svarade ja absolut att det finns fördomar bland eleverna på skolan. Följdfrågan till fråga sex var hur de märker av att det finns fördomar bland eleverna. Anders svarade då att det inte är öppet men det snackas mycket skit bakom ryggen. Med Bengt kom vi in i en diskussion om vad rasism är när den här frågan kom upp. Han menade att rasism anses vara när svenskar behandlar invandrare fel, men han vill påpeka att det också kan vara tvärtom. Han vill även påpeka att det är skillnad för honom på rasism och fördomar. Enlig honom är rasism när man är elak mot någon på grund av deras hudfärg eller religion genom handlingar men att vara fördomsfull är att bara tänka rasistiska tankar och det anser han inte vara någon fara. När han pratar om vad han själv och sina kompisar tycker om invandrare säger han så här:

[…] jag vet om att i min kompiskrets så tycker vi inte så mycket om (paus) Jag tycker inte så dåligt om utlänningar för jag känner så här att en svensk kan ju också missköta sig. Men jag vet inte.


När Charlie svarade på följdfrågan var det enligt honom turkarna (som han uttrycker det) som var på svenskarna och var kaxiga. Han ville även påpeka att svenskarna inte är elaka mot invandrare om inte de börjar som turkarna. När jag sen frågade om de i hans umgängeskrets brukade sitta och säga elaka kommentarer om invandrare då sa han: ”Nej jag har många utländska kompisar. Men de försöker leva det svenska livet och inte behöver visa att de är värst och så.”

2.2.2 Flickornas intervjuer

Flickorna jag har intervjuat kommer att kallas Anna, Britta och Cecilia de går alla i årskurs 9. Anna och Britta är 16 år och Cecilia är 15 år. Anna och Cecilia är inte troende och tillhör inte någon religion. Britta tillhör kristendomen och är troende. Den första frågan var om du hör ordet muslim, viket alternativ väljer du? Anna och Britta valde en människa och Cecilia valde förtryckta. Anna kände att egentligen tänker hon inte på något av de valda alternativen utan hon tänker på slöja eftersom det går många muslimer på skolan och de har slöja. Men när hon valde en människa från de alternativen så motiverade hon det med att de är också människor det är inget speciellt med de bara för att de har en annan religion. Britta motiverade sitt svar med: ”För att jag inte tycker att det är skrämmande och jag tycker inte de har en konstig syn på världen. Det är också harmoni och det är också ganska mysigt tycker jag.” Cecilia som valde förtryckta motiverade det med att hon tycker att kvinnorna framställs som förtryckta, men hon tycker också att muslimer framställs som konstiga i vårt samhälle.


Fråga två som lyder: om du hör ordet jude, vilket alternativ väljer du? Anna valde harmoni, Britta valde förtryckta och Cecilia valde en människa. På frågan varför hon valde harmoni svarade hon: ”Jo typ alltså för att man bli så glad, jag vet inte alltså man har så positiva åsikter om de, liksom.” Hon svarade även att hon bara har bra fördomar om de som till exempel att de är smarta och har kostymer. Brittas svar på varför hon valde förtryckta var: ”Jag tänker på andra världskriget och de har varit med om så mycket hemska saker. De har alltid varit förföljda.” Cecilias motivering av sitt val är: ”Ja men jag tycker inte att det är skrämmande med judar och jag tycker inte de är exotiska och jag tycker inte de har en konstig syn på världen, de ar ju precis som alla andra.”

Om du hör ordet kristen, vad väljer du? Det var fråga tre och på den valde Anna en människa, Britta valde harmoni och Cecilia en konstig syn på världen. När Anna skulle välja alternativ visste hon inte riktigt vad hon skulle välja eftersom hon inte visste så mycket om kristna, men hon valde sen en människa. Hon motiverade det med: ”Nej men jag tycker det är kul att folk har sina saker och att folk är så annorlunda, jag ber inte, men det gör de och jag tycker det är positivt att folk har sin tro.” Britta valde harmoni och det på grund av att:

För att det är så jag uppfattar den. Jag har inte växt upp med att om man är kristen så behöver man vara hård och så. Min mormor växte upp i en kristen familj och då var de jättehårda, men för mig har det bara vart mysigt att få gå i kyrkan och tända ett ljus och be.


Cecilia valde en konstig syn på världen och när jag frågar varför hon valde det så svarar hon att det inte är alla kristna utan bara katoliker. För att de har så konstiga regler som till exempel sex innan äktenskapet och att de tycker homosexualitet är fel.

Fråga fyra lyder: Om du hör ordet buddhist, vad väljer du? Anna valde exotiskt och Britta valde en människa och harmoni. Cecilia valde harmoni och så här förklarade hon varför. ”För att jag tycker det är den fredligaste religionen av dem som finns och att den är bäst för att den uppmuntrar att man inte ska skada och döda andra människor och så.” När Anna skulle motivera varför hon valde exotiskt var det på grund av att munkarna ser så annorlunda ut och att religionen ligger i ett land så långt borta. Britta valde en människa och harmoni och när hon svarade på varför så förklarade hon det så här. ”[…] det är ganska mysigt det också, vi hade buddhism på hemkunskapen och gjorde en middag och det var mysigt och lugnt.”

Fråga fem är om du hör ordet hindu, vad väljer du? Alla tre valde en människa och Anna valde även harmoni. Men Anna sa att hon även tänkte på Indien och en massa färger och varför hon valde harmoni var för att hon tycker de är glada. Britta valde en människa och det gjorde hon för att hon inte tycker de är skrämmande eller exotiska, men hon tycker kastsystemet är dåligt. Cecilia valde en människa och det gjorde hon för att hon anser de vara människor som alla andra men hon tycker kastsystemet är dåligt.


Fråga sex berör klimatet på skolan och den är om det finns några fördomar bland eleverna på skolan? På den frågan svarade alla ja och då fick de en följdfråga hur märker ni av det?

Jo alltså nu, det var ett gäng här som slogs med några utländska och kallade de fula saker, men de går inte på skolan längre men man hör ju till exempel, man hör en massa ord och sådant typ negger och sånt. Jag har åsikter men de håller jag för mig själv, jag tycker det är bra att folk ser olika ut.


Så svarade Anna på frågan hur de märker av att det finns fördomar på skolan bland eleverna. Britta förklarade hur hon märkte av det.

Ja de säger varför har du slöja på dig?, du kar kommit till Sverige här har vi inte slöja på oss. Varför får de ha slöja på sig i matsalen men vi inte får ha keps. Men det är mest muslimer vi har här.


Men Britta påpekade även att hon tyckte det var onödigt att det är så och att människor inte borde dömas på grund av sin religion. Cecilia motiverade sitt svar så här:


Alltså det är inte någon som säger något direkt till någon. Men man hör att många sitter och pratar i klassrummet om att muslimerna inte skulle ha slöja för att det här är Sverige och så där


3 Avslutning


3.1 Resultatdiskussion och analys


I den här delen kommer jag att diskutera och analysera de resultat som kommit fram i undersökningen. För att ge en högre trovärdighet till min studie kommer jag att använda litteratur och forskning kring ämnet för att understryka mina argument. Intoleransrapporten är den tidigare forskning som jag kommer att i huvudsak basera mina argument och jämförelser med. Jag är medveten om att jag inte ställt exakt samma frågor som i Intoleransapporten. Därför är det mina tolkningar av mitt resultat och deras resultat som kommer fram i slutsatsen. Men jag anser att det går att se liknande tendenser på grund av att det är samma ämne som undersökts. Jag vill även här visa på att enkätsvaren inte kan ses som något absolut eftersom det är inte säkert att alla varit ärliga. Det är likadant med intervjusvaren där det är jag, oavsett om jag ville eller inte, som har styrt intervjun och då kan jag även ha påverkat svaren omedvetet. I både enkätundersökningen och intervjuerna är det jag som tolkat svaren och det gör att tolkningen blir subjektiv, dock i en högre grad när det kommer till intervjusvaren än enkätens svar på grund av att enkäten har färdiga alternativ och det finns inte så mycket utrymme för tolkning av de svaren. I den här delen kommer mina frågeställningar att besvaras. Jag kommer att diskutera svaret på de olika frågeställningarna en i taget och detta kommer att tydliggöras av rubriker.

3.1.1 Finns det en attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund?


I Intoleransrapporten undersöktes det specifikt om intoleransen mot judar och muslimer och där kom det fram att det var en majoritet som hamnade i gruppen toleranta, en fjärdedel som hamnade i gruppen tveksamma och endast en liten del som var intoleranta mot muslimer. Det var ungefär samma resultat när det kom till synen på judar, men där var det en liten större del som hamnade i gruppen toleranta. 
 För att kunna se mitt eget resultat gällande attityderna mot människor med en annan religiös bakgrund så sammanställde jag det i en tabell (figur 13), som jag baserade på resultatet av frågorna 11 – 15 på enkäten. Där rankade jag svarsalternativ 1 och 2 som positiva och 3 som tveksam och 4 och 5 som negativa. Detta för att dela in de svarande i liknande grupper som i Intoleransrapporten.

Fråga 11 – 15 ”Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är ……… Vad skulle du göra?”

		Svarsalt.

		Muslim

		Jude

		Hindu

		Buddhist

		Kristen



		1. Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll

		57,7 % 

		62 %

		62 %

		67 % 

		88,7 % 



		2. Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

		14,1 %

		19,7 %

		22,5 %

		23,9 %

		5,6 %



		3. Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund

		14,1 %

		1,4 %

		5,6 %

		5,6 %

		4,2 % %



		4. Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med

		7 %

		9,9 %

		9,9 %

		1,4 %

		1,4 %



		5. Annan anledning

		7 %

		5,6 %

		0 %

		1,4 % 

		0 %





Figur 13


Om man tittar på kolumnerna för jude och muslim kan man se att majoriteten har svarat positiva svarsalternativ. Det var en större del av eleverna som hamnade i tveksamma gruppen när de svarade om muslimer. När de svarade om judarna var det endast en ytterst liten del som hamnade i tveksamma gruppen. Men det var en liten del som svarade negativt både om judar och muslimer och procentuellt sett var de grupperna nästan lika stora. Det skiljer sig lite med intoleransrapportens resultat där gruppen intoleranta var större mot muslimer än judar,


vilket kan bero på hur min fråga såg ut jämfört med Intoleransrapportens frågor.

Om man nu tittar på hela min tabell här ovanför (figur 13) ser man att majoriteten har svarat positivt om alla religionerna och det är en minoritet som svarat negativt. Det är även en liten grupp med tveksamma på alla religioner. Det går även att se att eleverna är minst positiva till muslimer, även om det fortfarande är en majoritet som är positiva, så är även gruppen tveksamma mycket högre när det gäller muslimer än någon av de andra religionerna. Detta stämmer överens med intoleransrapportens resultat där de fått fram att ungdomarna är mest intoleranta mot muslimer.
 Om man då tittar på svaren om hinduerna, buddhisterna och de kristna kan man se att en betydligt högre procent har svarat positivt och en mindre del har svarat negativt. Minst negativt har man svarat om de kristna. Men det kan troligtvis förklaras med att majoriteten av eleverna är födda i Sverige och på så sätt uppvuxna i ett samhälle där normen är de kristna.

För att se tendenser utöver om de skulle umgås med människor med en annan religiös/kulturell bakgrund ska jag nu visa resultatet av några andra frågor i enkäten. Jag börjar med fråga 7 där eleverna svarade på om de har några vänner med en annan religiös bakgrund än deras egen. 40,8 % svarade att de hade vänner med en annan religiös bakgrund än deras egen, 35,2 % vet inte om de har det och 23,9 % har inte det. Då kan man se att en stor del av eleverna har en vän med en annan religiös bakgrund än sin egen. Men det är 23,9 % som inte har det och då kan man undra vad det beror på. Är det så att de inte vill umgås med någon med en annan religiös bakgrund än sin egen eller är det så att de inte känner någon med en annan religiös bakgrund än sin egen. Det finns alltså både en positiv och negativ tolkning av det svaret. För att få reda på det hade jag varit tvungen att ställa en följdfråga i enkäten och hade man vetat hur svaren skulle ha sett ut hade jag gjort det. Det är en del av eleverna som inte vet om någon av deras vänner har en annan religiös bakgrund än de själva och det kan också tolkas antingen positivt eller negativt. Om man tolkar det positivt så är det den gruppen som inte vet på grund av att de inte bryr sig om deras vänner har en annan religiös bakgrund än deras egen. Men det kan också tolkas som att de inte vet på grund av de inte har några vänner med en annan religiös bakgrund än deras egen men inte vågar erkänna det. Troligast är väl att det är en blandning av de båda som valt alternativet ”jag vet inte”.

Om man då tittar på fråga 8 om eleven själv känner att hon/han behandlar människor med en annan religiös bakgrund än deras egen på ett annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som eleven själv. Där svarade majoriteten (50,7 %) att de inte gör det och 33,8 % svarade att det kanske hade hänt men i sådana fall inte medvetet och 15,5 % tyckte att det vore konstigt att behandla de likadant på grund av att de bara är konstiga. Även här ser man en tendens till en positiv attityd eftersom det är största delen som inte anser själva att de behandlar människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen annorlunda. Men det beror också på vad eleverna tolkar som annorlunda och hur deras referensramar ser ut gällande just behandling av andra människor. Det är ju även en ganska stor del som svarat att de inte vet och att det inte sådana fall skett omedvetet. Det kan ju vara en del elever som använt det svarsalternativet som undanflykt för att erkänna att de gjort det medvetet.

Om man tittar på frågan om eleverna tycker att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige så svarade största del av eleverna (42,3 %) att man ska ta in invandrare men att man måste begränsa antalet. Det tolkar jag som positivt eftersom jag tror eleverna vill att de ska begränsa invandringen på grund av att invandrarna ska kunna integreras på ett bättre sätt innan vi tar in fler. Men det svaret kan även tolkas negativt på det sättet att eleverna tycker att vi tar in för många invandrare bara på grund av att de inte gillar invandrare. Men inte så långt efter på 32,4 % svarade eleverna att de inte tycker att Sverige ska ta in invandrare. Här är fortfarande tendensen överlag positiv, men det finns en högre negativ tendens på den här frågan än andra frågor. Men det är samtidigt sammanlagt mer än 50 % av eleverna som svarat ett positivt svarsalternativ och det visar ju att majoriteten tenderar till en positiv attityd, som jag tolkar det. Men om vi tolkar svarsalternativet om att vi borde begränsa antalet invandrare vi tar in som negativt blir tendensen på den här frågan mer negativ än positiv.

Fråga 10 handlade om eleverna tyckte vi skulle tillåta all religioner och livsåskådningar i Sverige. Där var det en överlägsen majoritet (71,8 %) som ansåg att det är klart vi ska göra det och det var endast ett annat alternativ som hamnade över 10 % och det var att sekter skulle förbjudas. I övrigt skulle alla religioner tillåtas och det alternativet fick 11,2 %. Här ser man att det positiva svarsalternativet är självklart för majoriteten av eleverna. I hela min enkätundersökning visas i likhet med tidigare forskning så som intoleransrapporten att det finns en övervägande positiv attityd mot människor med en annan religiös bakgrund än sin egen. 
 Men det finns även konstant i alla frågor på enkäten en del som har svarat negativt och det finns en del som hamnar i gruppen tveksamma. Med andra frågor och följdfrågor i efterhand hade man kunnat reda ut den gråskala som finns bland eleverna eftersom det finns vissa svar som både kan tolkas positivt och negativt.

En fråga i min enkätundersökning gällde om eleven själv känt sig annorlunda behandlad på grund av sin religiösa/kulturella bakgrund och det var endast 1,4 % som hade känt av det och då i form av elaka kommentarer. I rapporten Kränkningar i skolan så var det en femtedel som blivit utsatt för kränkningar och majoriteten av dem har utländsk bakgrund.
 Här kan man se att resultatet av min undersökning inte stämmer överens med det. Men man kan se i mitt resultat att majoriteten av eleverna som deltagit i undersökningen har en svensk bakgrund och det kan även bero på min fråga och hur eleverna tolkat den.

Fråga 6 i min enkät, där eleverna fick skriva det första de tänkte på när de hörde orden, muslim, jude, hindu, buddhist och kristen svarade eleverna väldigt olika så jag valde att bygga min intervjustudie på den frågan. Och i min intervjustudie kan man tolka svaren och se ett mönster i jämförelse med hur de svarade på fråga 11 – 15 där buddhismen och hinduismen hade en högre procenthalt av positiva svar än muslim och jude. Till exempel svarade alla pojkar att muslim förknippas för de med skrämmande eller en konstig syn på världen. När de fick frågan varför de svarade så blev svaret att islam sticker ut i jämförelse med andra religioner och att muslimerna verkar aggressiva. Självmordsbombningarna är också en del till varför de tycker den är skrämmande. Så här svarade Bengt när han motiverade varför han tycker islam är skrämmande:

Jag vet inte, men vi har precis arbetat med alla världsreligionerna den jag tycker verkar mest konstig är islam. Jag vet inte varför. Jag är fördomsfull det kan jag erkänna och därför tycker jag att det som är annorlunda är konstigt, och jag tycker islam är konstigt. De verkar lite aggressiva.[…]


Här kan man se att eleven själv säger att han är fördomsfull och att det som är annorlunda skrämmer honom, men de andra pojkarna svarade liknande som han och de ansåg sig inte vara fördomsfulla. Denna motivering kan även ge en förklaring till varför eleverna är minst positiva till muslimer. Men det kan även finnas en annan förklaring som Cecilia nämnde när hon motiverade varför hon valde förtryckta som alternativ när hon hörde ordet muslim och då sa hon att hon tycker de framställs som konstiga i vårt samhälle. Detta överensstämmer med Intoleransrapporten där även de fått fram resultatet att eleverna är minst positiva till muslimer.
 Alternativet jude fick även det ganska hög procentandel med negativa svar i enkätundersökningen. I intervjuerna framgick det att det första de tänkte på var förtryckta och det på grund av andra världskrigets judeförföljelse. Så där kan man inte se varför eleverna inte skulle kunna tänka sig att umgås med dem. Buddhist och hindu fick i min enkätundersökning högst andel av elever som valde positiva svarsalternativ efter kristen. Och när jag intervjuade eleverna visades det ganska tydligt hur det kom sig. ”För att de verkar ha en lugn och försiktig syn på världen, de krigar inte och är helt fredliga.” Så sa Anders och likaså bland flickorna pratades det mycket om fred och lugn när de hörde ordet buddhist. När de hörde ordet hindu blev det mycket prat om harmoni och lugn, men även om kastsystemet för det tyckte de var dåligt. Och om man tittar på resultatet av hindu och buddhist i enkätundersökningen så svarade eleverna lite mera positivt till buddhister än de gjorde till hinduer.

För att nu besvara min frågeställning: Finns det en vanligt förekommande attityd mot människor med olika religiösa/kulturella bakgrunder bland elever i grundskolans senare år? Studien visar att tendenserna är att det finns en majoritet av en positiv attityd, men det finns även en del som har en negativ attityd. Sedan ska man inte missa de som hamnar mittemellan, de som jag kallar gruppen med tveksamma. Så det finns en gråskala. Men ska man se det positivt så är det faktiskt en majoritet av positiva attityder bland ungdomarna. Detta i enlighet med intoleransrapportens resultat.
 Även i boken Barn och Rasism kom man fram till att det finns en del negativa attityder men att attityderna är övervägande positiva.


3.1.2 Är det skillnad på flickors och pojkars attityder?


I hela min enkätundersökning valde pojkarna mer negativa svarsalternativ än flickorna, förutom på fråga 15 där flickorna valde mer negativt än pojkarna. Även i intervjuerna visade flickorna en mer tolerant attityd där de oftast valde en människa eller harmoni, medans pojkarna valde mer förtryckta, skrämmande och en konstig syn på världen. Till exempel sa en av flickorna om muslimer att de också är människor och att det inte är något speciellt med de bara för att de har en annan religion. Pojkarna motiverade sina svar med att det är mycket självmordsbombningar och att islam är den religion som sticker ut mot alla andra och även att de verkar aggressiva. Detta stämmer överens med all tidigare forskning. Intoleransrapporten
, boken Barn och rasism
 och även examensarbetet av Joakim Hermansson
 har alla kommit fram till att flickor är mer toleranta än pojkar. Så svaret på frågeställningen om det är någon skillnad på pojkars och flickors attityder är: Ja, flickor är generellt mer toleranta än pojkar. Men bara för att flickorna generellt har en positivare attityd än pojkarna betyder inte det att inte pojkar kan vara toleranta och flickor intoleranta.


3.1.3 Finns det fördomar bland eleverna på skolan?


I mina intervjuer var den sista frågan om de kände av att det finns fördomar bland eleverna på skolan? På den frågan svarade alla ja och följdfrågan blev då självklart hur man märker av det. Även här fanns det en skillnad mellan pojkarna och flickorna. Pojkarna tenderade mer till att prata om saker de är delaktiga i medans flickorna pratade mer om saker de observerat. Ett exempel på det är Charlie som säger: ”Och de är verkligen på oss svenskar och försöker ta över.” Och han säger även senare: ”[…] men om de kommer och terrar oss då säger vi bara tillbaka”. Medan till exempel Anna säger så här:


Jo alltså nu, det ar ett gäng här som slogs med några utländska och kallade de fula saker, men de går inte på skolan längre men man hör ju till exempel, man hör en massa ord och sådant typ negger och sånt. Jag har åsikter men de håller jag för mig själv, jag tycker det är bra att folk ser olika ut.


Här ser man exempel på hur det skiljer sig mellan flickorna och pojkarna när de pratar om fördomar i skolan. Annars svarade pojkarna att de inte har något emot invandare så länge de försöker leva det svenska livet och anpassar sig till Sverige. En annan kille sa så här kring fördomar i hans kompiskrets:

[…] jag vet om att i min kompiskrets så tycker vi inte så mycket om (paus) jag tycker inte så dåligt om utlänningar för jag känner så här att en svensk kan ju också missköta sig. Men jag vet inte.

Här kan man se att det finns en tvekan till vad han egentligen själv tycker och jag känner av i min intervju att han själv inte vet om han är fördomsfull eller om det är grupptryck och en norm bland hans vänner att det ska vara så och därför tycker han också på det sättet. Bland flickorna var det mer tydligt att de överlag inte höll med om fördomarna som fanns. Britta säger så här: ”Jag tycker bara att det är så onödigt för alla är ju en människa. Det spelar ingen roll vilken religion man har.” Det var ett exempel på hur man ser att flickorna tar mer avstånd till fördomarna än pojkarna. Flickorna pratar även mer i allmänhet om hur det pratas mycket bakom ryggen på till exempel muslimerna på skolan men inte att folk skriker efter dem i korridorerna, utan fördomarna är mer dolda än öppna.

För att då svara på min frågeställning: Finns det fördomar bland eleverna på skolan? Svaret är att det finns det. Men det mesta som sker är bakom ryggen på invandrarna och det finns en viss tveksamhet bland eleverna om de själva har fördomar eller inte. Det kan bero på grupptryck och attityderna bland vännerna, snarare än att de egentligen tycker så.

3.1.4 Slutsats

Är det något speciellt som gör att vissa elever är intoleranta och andra toleranta? Enligt Intoleransrapporten finns det flera faktorer som påverkar varför någon blir intolerant, men ett helsvenskt ursprung bidrar till det. I deras undersökning kom de fram till att störst i den mest intoleranta gruppen är ungdomar med helsvenskt ursprung, men de påpekade även att majoriteten av de ungdomar som var med i undersökningen hade ett helsvenskt ursprung.


De säger även i Intoleransrapportens analys att sociala och psykosociala faktorer är en anledning till varför vissa är intoleranta och de som är mest intoleranta kommer oftast från en bakgrund av låg samhällsklass, dåligt presterande i skolan, utanförskap och deras umgänge med kamrater är mycket viktigt.
 Även Lange och Westin har kommit fram till att ungdomar från arbetarhem har en tendens till att vara mer negativa mot invandrare och invandring än de som tillhörde övriga socialgrupper.
 Jag har inte undersökt det här själv, men det ger ändå en bild av vilka elever som ligger i riskzonen för att kanske utveckla sin intolerans till att gå med i ett gäng med rasistiska åsikter. Sedan finns det alltid undantag från regeln och alla ungdomar som är intoleranta har inte den här bakgrunden. Men det finns enligt Bjørgo en annan orsak varför ungdomar går med i rasistiska gäng och det är att i de yngre åldrarna spelar inte bakgrunden en speciellt bidragande roll till att ungdomar ansluter till rasistiska gäng. Istället handlar det om att hitta en identitet, gemenskap och trygghet och det gör en del ungdomar i rasistiska gäng.
 Därför är det viktigt, anser jag, att lärarna och personalen i skolan vet om att det finns intolerans bland elever och att man jobbar mot den hela tiden för att hindra elever från att gå med i rasistiska gäng. Men det verkar även viktigt att jobba med elevens egen identitet i skolan så eleven inte söker en identitet i ett rasistiskt gäng.

Att ungdomar som kommer från en högre samhällsklass är mer toleranta beror enligt Westin på att de som kan forma sin egen framtid och känner tilltro till sin framtid är mer toleranta mot det annorlunda och udda.
 Som jag påpekade tidigare så har jag inte undersökt denna fråga i den här studien utan jag presenterar bara resultat från tidigare forskning till varför det kan se ut som det gör. Ser man utifrån ett genusperspektiv så är det alltså så att flickor är mer toleranta än pojkarna. Med hjälp av Intoleransrapporten går det att ge en förklaring till detta. När de gjorde sin undersökning kom de fram till att:

“Det finns en klar tendens till att med ökad grad av intolerans tilltar också benägenheten att omfatta åsikter som innebär att man tar ställning för ett strukturellt överordnade av män gentemot kvinnor.“


Slutsatsen blir i den här studien, precis som i tidigare forskning, att det finns en majoritet av positiva attityder mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än den egna. Flickor är mer toleranta än pojkar och det finns fördomar bland eleverna på skolan där jag gjort undersökningen. Men det finns alltid gråskalor i sådana här undersökningar, till exempel att det finns en grupp av elever med en negativ attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Det finns även en grupp som ligger på gränsen till intolerans. Det är just därför sådana här undersökningar är viktiga för skolan, lärare och blivande lärare, för att medvetandegöra hur viktigt det är att låta arbetet mot rasism, fördomar och utanförskap fortsätta genomsyra det dagliga arbetet i skolan.

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 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.


3.1.5 Framtida forskning


Undersökningen visar på att det finns både positiva och negativa attityder bland eleverna mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Men den visar inte på faktorer som till exempel samhällsklass, bakgrund och umgänge med kompisar osv. Detta skulle vara väldigt intressant att forska vidare om. Det skulle även vara intressant att se hur man arbetar mot intolerans, fördomar och rasism i skolan. Ett annat perspektiv man skulle kunna forska vidare i är varför det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor i toleransnivå. En annan vinkling är även att göra en breddad undersökning i flera åldrar och klasser, kanske även en undersökning på både gymnasium och grundskola för att kunna se skillnader och likheter.
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4 Bilagor


Bilaga 1


Brev till målsman

Gävle


29 mars 2009


Hej!


Mitt namn är Sofie Lennman och jag läser till lärare i Gävle. Just nu läser jag religionsvetenskap C och i den kursen ska jag nu börja med min c-uppsats. Min c-uppsats ska handla om elevers attityder mot människor med annan religiös/kulturell bakgrund än sin egen. Det gjorde en rikstäckande undersökning om elever intolerans år 2004 av BRÅ och levande historia och det är den undersökningen som jag har till bakgrund för min c-uppsats. Det jag nu kommer att göra är en enkätundersökning kring mitt ämne i årskurs 7-9 i fyra klasser här i Sörbyskolan. Jag kommer även att genomföra intervjuer med vissa elever. Allt material som jag inhämtar kommer behandlas anonymt inte ens skolans namn kommer att nämnas.


Anledningen till att jag, genom detta brev, tar kontakt med Er är att jag vill försäkra mig om att Ni godkänner att jag kanske kommer intervjua just Er tonåring och även att ni ska få veta att er tonåring kommer delta i en enkätundersökning. Allt intervjumaterial och enkätundersökningen kommer självfallet att vara anonymt.

Jag ber Er därför att kryssa i och skriva under talongen nedan och där igenom att svara på om det är i sin ordning att jag eventuellt kan få intervjua er tonåring. Talongen behöver vara inlämnad till skolan senast den 17 april.


Tack för att Ni tog Er tid att läsa detta brev, jag hoppas på ett positivt svar! Har Ni några frågor får Ni gärna kontakta mig på min mail.


Med Vänliga Hälsningar


Sofie Lennman


E-postadress: plu05sla@student.hig.se


Jag godkänner här med att min dotter/son …………………………. deltar i undersökningen:    □  (kryssa i rutan)


Jag vill inte att min dotter/son ………………………………..deltar i undersökningen:               □  (kryssa i rutan)


---------------------------------------------------------------------


Underskrift (Målsman)


Tack för hjälpen!

Bilaga 2


Enkät om elevers attityd mot människor med annan religiös/kulturell bakgrund än sin egen


Jag heter Sofie Lennman och läser till lärare på högskolan i Gävle. Jag håller nu på med att skriva en c-uppsats i religion. Den handlar om elevers attityder mot människor med en annan bakgrund än sin egen. Syftet med den här uppsatsen är att jag ska få en bild av hur elever i grundskolan tänker och tycker kring människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än sin egen. År 2004 gjorde Forum för levande historia och brottsförebyggande rådet en enkätundersökning och det är den undersökningen som ligger till grund för min uppsats.


Jag vill förtydliga några begrepp för er:


Religiös bakgrund - En person som är troende inom någon religion eller har föräldrar som är troende


Kulturell bakgrund – En person som kommer från ett annat land eller personens föräldrar kommer från ett annat land


Livsåskådning – en människas tro på något, till exempel inom andlighet och religion


Definiera - Förklara vad något betyder


Frågorna ni svarar på kommer att behandlas anonymt och ingen kan ta reda på vem som svarat vad. Jag vill även påpeka att det är viktigt att ni svarar ärligt och seriöst.


När du svarar på frågorna kryssa där det ser ut så här (  ) och välj då endast ett alternativ. Om det är en streckad linje (som den här………………………) betyder det att du själv fyller i svaret.


Tack för din medverkan


Årskurs…………..


1. Är du flicka eller pojke?       Flicka (   )  Pojke (   )


2. I vilket/vilka land är du och dina föräldrar födda i?



Sverige

Annat land (Skriv namnet på landet)


Jag
(    )

……………………………………..


Mamma
(    )

……………………………………..


Pappa
(    )

……………………………………..


3. Hur skulle du definiera din tro?

1. (   ) Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna ( Kristendomen, Islam, Judendom, Buddhism eller Hinduism)

2. (   ) Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand


3. (   ) Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror


4. (   ) Jag tror inte på något alls


5. (   ) Jag tror på annat sätt, nämligen……………………………………………………………


4. Är dina föräldrar troende?

1 (  ) Ja båda


2 (   ) Nej ingen av dem


3 (   ) Ja en av dem


4 (   ) Vet ej


5. Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av din religiösa/kulturella bakgrund?


1 (   ) Ja jag har fått höra elaka kommentarer

2 (   ) Ja jag har blivit utstött

3 (   ) Ja jag känner att jag har blivit annorlunda behandlad på grund av min religiösa/kulturella bakgrund


4 (   ) Nej

6. Skriv det första du tänker på när du hör ordet:


Jude …………………………………………………………………


Muslim……………………………………………………………….


Hindu………………………………………………………………...


Buddhist……………………………………………………………...


Kristen………………………………………………………………...


7. Har några av dina vänner en annan religiös bakgrund än du själv?


1 (   )  Ja

2 (   ) Jag vet inte


3 (   )  Nej


8. Känner du att du behandlar människor med en annan religiös eller kulturell bakgrund än din egen på ett annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig själv?


1 (   ) Ja varför skulle jag behandla dem likadant? De är bara konstiga


2 (   ) Det har kanske hänt men i sådana fall inte medvetet


3 (   ) Ja men jag ville inte men blev pressad av mina vänner


4 (   ) Nej

9. Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare i Sverige?


1 (   ) Ja det är klart att det är


2 (   ) Jag tycker det är klart att vi ska ta in invandrare men att vi måste begränsa antalet som vi tar in


3 (   ) Kanske jag har inte någon åsikt om det


4 (   ) Nej jag tycker inte Sverige borde ta in invandrare


10. Tycker du att vi ska tillåta alla religioner och livsåskådningar i Sverige?


1 (   ) Ja det är klart att alla ska få tro på vad de vill


2 (   ) Nej sekter borde förbjudas


3 (   ) Nej religion borde totalförbjudas


4 (   ) Nej bara vissa religioner borde tillåtas


5 (   ) Nej endast kristendomen skulle vara tillåten


11. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle du göra?


1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll

2 (   ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

3 (   ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 (   ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 (   ) Annan anledning……………………………………………………………………………


12. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är jude, vad skulle du göra?


1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll


2 (    ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något


3 (    ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 (    )Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 (    ) Annan anledning…………………………………………………………………………….


13. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är hindu, vad skulle du göra?


1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll


2 (    ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

3 (    ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 (   ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 (   ) Annan anledning……………………………………………………………………………...


14. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är buddhist, vad skulle du göra?


1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll

2 (   ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

3 (   ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 (    ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 (   ) Annan anledning………………………………………………………………………….


15. Du träffade en person för första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är kristen, vad skulle du göra?


1 (   ) Ingenting, fortsätta lära känna personen religionen spelar ingen roll


2 (   ) Jag skulle känna att det var roligt för att jag skulle kunna lära mig något

3 (   ) Känna att den personen kan jag inte ha något gemensamt med eftersom vi inte har samma religiösa bakgrund


4 (   ) Nej sådana där människor är för konstiga för att umgås med


5 (   ) Annan anledning…………………………………………………………………………


Bilaga 3


Intervjufrågorna

Namn?


Ålder?

Årskurs?


Tillhör du någon religion?


Är du troende?


Om du hör ordet muslim, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första du tänker på)


Varför valde du det?


Om du hör ordet jude, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första du tänker på)


Varför valde du det?


Om du hör ordet kristen, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första du tänker på)


Varför valde du det?


Om du hör ordet buddhist, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första du tänker på)


Varför valde du det?


Om du hör ordet hindu, vad väljer du av dessa alternativ? ( Utan att tänka, bara ta det första du tänker på)


Varför valde du det?


Tycker du att det finns mycket fördomar bland eleverna på skolan?


Hur märker du det?


Alternativen de fick välja mellan


Skrämmande


Exotiskt


Harmoni


En människa


Har en konstig syn på världen


Förtryckta


Bilaga 4


Transkribering av intervjuerna med pojkarna

S = Jag

A = Anders


B = Bengt


C = Charlie


Intervju med Anders av Sofie 2009-05-07


S – Vad heter du?


A – Anders


S – Hur gammal är du?


A – 15


S – Vilken årskurs går du di?


A – 9


S – tillhör du någon religion?

A – jag är döpt och så men jag tror inte på något


S – är du konfirmerad?


A – Ja det är jag också


S – om du hörde ordet muslim, vad skulle du välja?


A – Har en konstig syn på världen


S – varför valde du det?

A – Jag säger inte att alla gör det, men i många muslimländer är det många självmordbombningar och så av helt onödiga skäl.


S – och därför tycker du att de har en konstig syn på världen


A – Jag tycker det är konstiga regler och så


S – Om du hör ordet jude, vad skulle du välja då?

A – Förtryckta


S – varför väljer du det?


A – för att de fått så mycket skit för saker de inte gjort och så tänker jag på andra världskriget.


S – Om du hör ordet kristen, vad skulle du då välja?


A – En människa


S – varför väljer du det?


A – för att det är mest naturligt för mig att man är kristen. Eftersom jag själv också räknas som det.


S – Om du hör ordet buddhist då, vad skulle du då välja?

A – Harmoni


S – varför väljer du det?


A – För att de verkar ha en lugn och försiktig syn på världen, de krigar inte och är helt fredliga.


S – Om du hör ordet hindu, vad skulle du då välja?


A – Harmoni


S – varför väljer du det?


A – de påminner mycket om buddhister.


S – Känner du av att det finns fördomar bland eleverna på skolan?


A – Ja absolut


S – hur märker du det?


A – Det är inte öppet, utan mer att det snackas skit bakom ryggen.


S – Det var allt och tack så mycket för att jag fick intervjua dig.


Intervju med Bengt av Sofie 2009-05-07


S – vad heter du?


B – Bengt


S – hur gammal är du?

B – 15


S – och du går i årskurs?


B – 9


S – tillhör du någon religion?

B – Nej eller ja det gör jag


S – Är du troende?

B – Nej

S – Är du konfirmerad?


B – Nej


S – Om du hör ordet muslim, vad skulle välja då?

B – mmm(….) skrämmande


S – Varför är den skrämmande för?


B – Jag vet inte, men vi har precis arbetat med alla världsreligionerna den jag tycker verkar mest konstig är Islam. Jag vet inte varför. Jag är fördomsfull det kan jag erkänna och därför tycker jag att det som är annorlunda är konstigt, och jag tycker Islam är konstigt. De verkar lite aggressiva. Självklart är inte alla likadan, men jag vet inte.


S – om du hör ordet jude, vad skulle du då välja?


B – Förtryckta


S –  varför tycker du det?


B – För att jag tänker på andra världskriget och judeförföljelsen.


S – Om du hör ordet kristen, vad skulle du då välja?

B – Svårt antingen en människa eller en konstig syn på världen. En människa kanske


S – Men om du väljer båda, hur ska du motivera det?

B – En människa tänker jag på för att det är mest likt mig. Att de har en konstig syn på världen är för att det tycker jag om alla som tror på gudar och himmel och helvete. Det har jag alltid tyckt varit konstigt. Ingenting jag själv tror på.


S – Om du hör ordet buddhist, vad väljer du då?


B – Harmoni


S – Varför väljer du det?

B – De verkar tänka ganska mycket. Det verkar som de tar det ganska lugnt och funderar väldigt mycket på livet. De har ingen konstig syn på världen utan de ber inte till gudar utan mer till sig själv.


S – om du hör ordet hindu, vad skulle du välja då?


B – Oj vad svårt det vart, förtryckta kanske, jag tänker på det här med kastsystemet.

S – var det just kastsystemet som gjorde att du valde förtryckta?


B – Ja men att de anser att alla inte är lika mycket värda och man får skylla sig själv om man tillhör ett lägra kast.

S – Känner du av i skolan att det finns fördomar och rasism bland eleverna?


B – Ja


S – hur märker du av det?


B – När man tänker på rasism så tänker man på att det är svenska/ vita människor som ser ner på invandrare, men det är inte riktigt så enkelt, det kan ju vara åt andra hållet också. Men så är det och jag vet om att i min kompiskrets så tycker vi inte så mycket om…..Jag tycker inte så dåligt om utlänningar för jag känner så här att en svensk kan ju också missköta sig. Men jag vet inte…..


S – men märks det av på skolan på så sätt som att folk är elaka mot människor med en annan bakgrund?

B – Absolut inte elaka, absolut inte men jag tycker att det märks att vi är fördomsfulla. Rasism tycker jag är när man tänker och handlar, men visst man kan ha rasistiska tankar men om man inte gör något är det ingen fara.

S – men är det inte rasism om ni tycker något om den personen?


B – jo det är väl rasistiska tankegångar men jag tycker att bara man inte gör någonting. Som att inte visar vad man tycker och att man inte slåss och gör en person något illa.


S – Men är inte alla lika värda?


B – Jo men det är just det här med fördomarna, det är ju någonting man har emot de. Men jag tror att det är mycket fördomar från deras håll också.

S – det var allt och tack för din medverkan


Intervju med Charlie av Sofie 2009-05-07


S – Vad heter du?


C – Charlie


S – Hur gammal är du?


C – 15


S - och du går i årskurs?


C – 9


S – till hör du någon religion?


C – nej


S – Är du konfirmerad?


C – nej


S – om du hör ordet muslim, vad väljer du då?

C – Har en konstig syn på världen


S – varför väljer du det?


C – För att jag inte förstår hur de tänker med sin religion.


S – Vad är det som du tycker är så annorlunda?


C – Jag tycker de sticker ut från alla andra, men jag vet inte hur jag har bara det tänket om dem.


S – om du hör ordet jude, vad väljer du då?


C – Förtryckta


S – varför väljer du det?


C – Det är väl från om man tänker tillbaka på andra världskriget och så där. Hur de blev behandlade då, det var inte rätt.


S – om du hör ordet kristen, vad väljer du då?


C – det blir nog en människa


S – varför väljer du det?


C – För att det är svenskar liksom

S – om du hör ordet buddhist, vad väljer du då?

C – Exotisk


S – varför väljer du det?


C – Eftersom det är utlandet, det finns inte så jätte många i Sverige och de har olika färger på kläderna. Det känns bara exotiskt.

S – om du hör ordet hindu, vad väljer du då?

C – Samma exotiskt


S – är det också för att det är i utlandet?


C – ja och att de också har lite konstiga kläder, lite färgglad.


S – känner du av i skolan om det finns fördomar bland eleverna?


C – Ja


S – hur märker du det?


C – Om jag säger så här de grupper som är invandrare det är ju mest turkar. Och de är verkligen på oss svenskar och försöker ta över. De försöker visa att de inte kommer från Sverige och då tycker de att de får göra vad de vill när de borde anpassa sig till vårt samhälle i ställe.

S – du känner inte tvärtom att svenskar kanske använder elaka ord mot invandrare?


C – jo det gör jag


S – Är det öppet, att elever skriker i korridoren?


C – nej det är inte så, men om de kommer och terrar oss då säger vi bara tillbaka


S – men ni sitter inte och pratar bakom ryggen på invandrare i er umgängeskrets?


C – nej jag har många utländska kompisar. Men de försöker leva det svenska livet och inte behöver visa att de är värst och så.


S – något mer du vill säga?


C – nej


S – då var det allt och så vill jag tacka för din medverkan


Transkribering av intervjuer med flickorna


S = Jag


A = Anna

B = Britta


C = Cecilia


Intervju med Anna av Sofie den 2009-05-07


S – Vad heter du?


A – Anna

S – Hur gammal är du?


A – 16


S – Och du går i årskurs 9


A – Ja


S – tillhör du någon religion?


A – Nej det gör jag inte


S – är du konfirmerad?


A – Nej


S – Om du hör ordet muslim, vad skulle du välja då? Ta det första du tänker på.


A – Ingenting av det här, jo en människa då. Alltså inget rasistiskt tänker jag på då. Och så tänker jag på, jag vet inte men det jag tänker på är att de har en sjal.

S – Varför gör du det då?


A – Jag vet inte


S – Om du tror, alltså om du gissar varför du gör det?


A – Det är för att vi har ju så här muslimer på skolan och de har ju så här sjal och så och då tänker jag att muslimer har sjalar, men alla har ju inte det, men jag får för mig det.


S – Om du tänker på det här alternativet då, en människa då varför valde du det?


A - För att det är ju en människa och jag ser ju en muslim som en människa, ingenting annat, alla är vi ju människor

S – Om du hör ordet jude då, vad skulle du välja då?


A – Ja alltså jag har bara bra fördomar om judar och det är alltså jag tänker på de har en utbildning och att de är duktiga och har kostymer och så. Att de är snälla och så tänker jag på andra världskriget och så.

S – Om du fick välja något av de här alternativen då, vad skulle du välja då?

A – Typ harmoni


S – Varför väljer du det då?


A – Jo typ alltså för att man bli så glad, jag vet inte alltså man har så positiva åsikter om de, liksom


S – Om du hör ordet kristen då, vad skulle du välja då av de här alternativen?


A – Jag vet inte så mycket om det men kristen(…..) jag vet inte riktigt det är svårt att säga


S – men vad känner du mest?


A – En människa i så fall


S – En människa


A – (…..) Nej men kristen, nej jag vet inte riktigt, jag kan inte så mycket om det så då får man ingen uppfattning om det


S – I Sverige är vi kristna


A – Ja precis det är därför alltså (…….)


S – Om du tänker så här då. I USA så kanske du vet att de är väldigt kristna, i Sverige är vi inte så kristna, men i USA är de väldigt krsitna och de tackar gud mycket till exempel på Oscarsgalan, vad tänker du om det?


A – Nej men jag tycker det är kul att folk har sina saker och att folk är så annorlunda, jag ber inte, men det gör de och jag tycker det är positivt att folk har sin tro.

S – Om du hör ordet buddhist, vad tänker du på då?

A – Eeeee(……) Exotiskt


S – Exotiskt


A – Om man säger till exempel munkar alltså buddhister som är munkar, de är ganska lätt klädda, de har ju bara ett skynke och så(….) Och de lever alltså. När jag tänker buddhist tänker jag mer, vad ska jag säga, jag tänker på Buddha så klart(…)


S – Exotisk är det för att den inte finns i Sverige utan så långt bort.


A – Ja ja den känns så speciell


S – om du hör ordet hindu då, vad väljer du då av alternativen?


A – Jag tänker på typ en indier och indien, mycket färger och färgglada människor. De har mycket färgglada kläder


S – om du skulle välja här då?


A – alltså ja typ harmoni, en människa, jag inspireras av ganska mycket av buddha och jag har buddha statyer hemma och när jag hör hindu tänker jag färger och att de är glada.


S – Är det något mer du vill säga?


A – Nej


S – Känner du av att det finns mycket fördomar på skolan?


A – Ja det gör jag verkligen


S – hur märker du det då?


A – Jo alltså nu, det var ett gäng här som slogs med några utländska och kallade de fula saker, men de går inte på skolan längre men man hör ju till exempel, man hör en massa ord och sådant typ negger och sånt. Jag har åsikter men de håller jag för mig själv, jag tycker det är bra att folk ser olika ut.

S – Men det var allt, tack så mycket.


Intervju med Britta den av Sofie 2009-05-07


S – Vad heter du?


B – Britta


S – Och du är hur gammal?


B – 16


S – tillhör du någon religion?


B – Ja jag är kristen


S – Är du troende?


B – Ja det är jag


S – då antar jag att du är konfirmerad också?

B – Ja det är jag


S – Om jag säger så här om du hör ordet muslim vad skulle du välja då?


B – En människa

S – varför valde du det alternativet?


B – För att jag inte tycker att det är skrämmande och jag tycker inte de har en konstig syn på världen. Det är också harmoni och det är också ganska mysigt tycker jag.

S – om du hör ordet jude då, vad skulle du välja då?

B – Förtryckta


S – Varför då?


B – Jag tänker på andra världskriget och de har varit med om så mycket hemska saker. De har alltid varit förföljda.


S – om du hör ordet kristen då, vad skulle du då välja?


B – Harmoni


S – varför väljer du det?

B – för att det är så jag uppfattar den. Jag har inte växt upp med att om man är kristen så behöver man vara hård och så. Min mormor växte upp i en kristen familj och då var de jättehårda, men för mig har det bara vart mysigt att få gå i kyrkan och tända ett ljus och be.


S – Om du hör ordet buddhist då, vad skulle du välja då?

B – En människa och harmoni också, det är ganska mysigt det också, vi hade buddhism på hemkunskapen och gjorde en middag och det var mysigt och lugnt.

S - Och hindu, vad skulle du välja då?


B – En människa, jag är inte så insatt i det


S – varför tror du att du valde det?


B – för att jag inte tycker att det är skrämmande och inte exotiskt. Det finns säkert harmoni i deras religion, men jag tror inte de har en konstig syn på världen.


S – känner du att det är något mer du vill säga om det här?


B – Nej


S – Jag tänkte på skolan, känner du av att det finns mycket fördomar?


B – Ja

S – Hur märker du det?


B – Jag tycker bara att det är så onödigt för alla är ju en människa. Det spelar ingen roll vilken religion man har.


S – märks det något i korridorerna?


B – Ja de säger varför har du slöja på dig?, du kar kommit till Sverige här har vi inte slöja på oss. Varför får de ha slöja på sig i matsalen men vi inte får ha keps. Men det är mest muslimer vi har här.


S – men det var allt, tack så mycket för att du ställde upp på den här intervjun.


Intervju med Cecilia av Sofie den 2009-05-07


S – Vad heter du?


C – Cecilia


S – hur gammal är du?


C – 15


S – Vilken årskurs går du i?


C – 9


S – tillhör du någon religion?


C – nej jag är ateist


S – Då kan jag skippa nästa fråga om du är troende?


S – Om du hör ordet muslim, vilket alternativ väljer du då?

C – (….) Förtryckta


S – varför väljer du et?


C – Jag tycker de är lite det, ja alltså det kanske mest är kvinnorna som är förtryckta. Men jag tycker de framställs på ett konstigt sätt.


S – Om du hör ordet jude, vad skulle du välja då?

C – mmm en människa


S – Varför väljer du det?


C – Alla är vi människor


S – jo men varför valde du det?


C – Ja men jag tycker inte att det är skrämmande med judar och jag tycker inte de är exotiska och jag tycker inte de har en konstig syn på världen, de ar ju precis som alla andra.


S – Om du hör ordet kristen då, vad skulle du välja då?


C – då skulle jag välja en konstig syn på världen


S – varför valde du det?


C – Alltså inte alla kristna då, bara de som är helt igenom kristna, typ katoliker. Om man läser bibeln är det ganska många regler och lagar man ska följa


S – varför har de en konstig syn på världen enligt dig?


C – Nej men jag tycker att åsikterna de har som att inte ha sex före äktenskapet och att homosexualitet är fel är en konstig syn på världen.


S – om du hör ordet buddhist, vad väljer du då?

C – Harmoni


S – Varför väljer du harmoni?


C – För att jag tycker det är den fredligaste religionen av dem som finns och att den är bäst för att den uppmuntrar att man inte ska skada och döda andra människor och så.


S – om du hör ordet hindu, vad skulle du välja då?


C – ehm jag skulle välja en människa, fast jag tycker kastsystemet är helt fel och det finns massa förtryckta människor.


S – varför väljer du en människa?

C – Jo men de är också människor, fast kastsystemet är inget bra alls.


S – Känner du av om det finns mycket fördomar på skolan?


C – Ja det tycker jag


S – hur märker du det?


C – alltså det är inte någon som säger något direkt till någon. Men man hör att många sitter och pratar i klassrummet om att muslimerna inte skulle ha slöja för att det här är Sverige och så där.


S – Tack för att du medverkade
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