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1. INLEDNING 

Följande kapitel kommer beröra en kort beskrivning av svensk forskning om 

utlandsadopterade. Jag kommer även nämna internationell forskning på området och 

forskningens relevans för socialt arbete. Här presenteras även en problemformulering, syftet 

med uppsatsen och ett antal frågeställningar vilka förhoppningsvis kommer göra syftet mer 

konkret. I avsnittet kommer också olika definitioner av begrepp att introduceras då dessa 

kommer genomsyra stora delar av arbetet.   

1.1 Bakgrund 

Adoptionsforskningen i Sverige har berört ytterst få frågor som handlar om den 

diskriminering som sker gentemot internationellt adopterade i samhället (Hübinette & 

Tigervall, 2008a). Istället har den svenska forskningen kring adoption samt övriga delar av 

västvärlden främst studerat adoptivbarns anknytning och anpassning till den icke-biologiska 

familjen (Hübinette & Tigervall, 2008b). Slutsatser från forskningen om internationellt 

adopterade barn i Sverige uppvisar att majoriteten av dessa får en positiv utveckling. Det finns 

dock ett mindre antal barn som adopterats från ett annat land än Sverige som riskerar att få en 

allvarlig problematik. Detta gör att de som grupp är överrepresenterade inom några områden 

av en mindre gynnsam utveckling. Internationellt adopterade i Sverige löper, i jämförelsevis 

med den större delen av befolkningen, en högre risk för olika former av beteendeproblem, 

svår psykisk ohälsa, försök till självmord och självmord. Detta sker främst under 

ungdomsåren och i tidig vuxen ålder (SoS, 2008). Ovanstående slutsatser sägs kunna bero på 

en kombination av det genetiska arvet och destruktiva psykologiska upplevelser vilka skett 

före adoptionen. Andra studier påvisar dock att de negativa följderna kan orsakas av den 

diskriminering som internationellt adopterade riskerar att utsättas för. Anledningen till 

kränkningarna kan bland annat förklaras med det icke-vita utseende som flertalet 

utlandsadopterade har då detta anses strida mot det svenska samhällets norm (Hübinette & 

Tigervall, 2008b). Den här formen av etnisk diskriminering är inte enbart förekommande i 

Sverige. Studier från bland annat Finland, England och USA påvisar att diskriminering av 

utlandsadopterade är vanligt förekommande även i dessa länder. Detta innebär att 

ovanstående inte är ett nationellt fenomen utan att rasismen mot internationellt adopterade 

som grupp återfinns på den globala nivån.  
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Den här typen av rasism förekommer i stora delar av samhället bland både vuxna adopterade 

såsom adopterade barn. Skolmiljön är ett exempel där flera adopterade barn utsätts för 

diskriminerande yttranden och händelser (Hübinette & Tigervall, 2008b). Därmed är det av 

betydelse att socialarbetare i form av bland annat skolkuratorer finns tillgängliga för att stödja 

de utlandsadopterade elever som utsätts för etnisk diskriminering inom skolverksamheten. 

1.2 Problemformulering 

Ovanstående visar på att en orsak till de internationellt adopterade som har en psykisk ohälsa 

kan bero på den rasism som de riskerar att utsättas för. Det har tidigare nämnts att detta 

förekommer i många samhällsområden däribland skolan. Enligt lagrum har skolan skyldighet 

att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling mot barn och elever 

inom verksamheten. Trots detta påvisar forskning att olika former av kränkningar ändå är 

förekommande.    

Med detta som bakgrund ser jag en stor relevans i att studera hur internationellt adopterade 

upplever rasism under deras skolgång. Jag vill också studera deras syn på skolans arbete 

gentemot rasism. Detta med en tanke om att personal inom skolverksamheten, genom att 

aktivt arbeta mot olika former av kränkningar, i framtiden eventuellt kan förhindra en möjlig 

psykisk ohälsa hos utlandsfödda adopterade. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra individer upplevde förekommandet av 

rasism under deras skolgång utifrån deras bakgrund som internationellt adopterade. De 

tillfrågades inställning om skolans arbete gentemot rasism ska också studeras. Syftet utgår i 

ifrån följande frågeställningar:  

- Hur upplever den internationellt adopterade bemötandet av lärare, övrig skolpersonal 

samt elever under dennes skolgång?  

- Hur beskriver den internationellt adopterade förekommandet av rasism? Hur ter sig 

öppna respektive dolda aspekter av rasism? 

- Vad anser den internationellt adopterade om skolans arbete för att motverka rasism? 

- Har den internationellt adopterades skolgång, enligt eget tycke, haft en negativ 

inverkan på dennes välmående?  
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1.4 Begrepp och definitioner 

Jag har studerat olika definitioner av nedanstående begrepp och anser att följande förklaringar 

är mest lämpade utifrån vad som framgår i min studie. För att göra texten begriplig och läsbar 

har jag i arbetet valt att använda en del av begreppen som synonym till varandra. Det 

innefattar bland annat begreppet rasism som vid vissa tillfällen i uppsatsen kommer ersättas 

av begreppet etnisk diskriminering. Andra begrepp som barn och elev kommer i uppsatsen 

användas som utbytesord till varandra, det gäller även begreppen personal och lärare.  

Diskriminering: ”Är ett övergripande begrepp för negativ kränkande behandling av 

individer eller grupper av individer utifrån olika grunder/…/följande grunder: kön, etnisk 

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

(Skolverkets allmänna råd, 2006, s. 10).   

Trakasserier: ”Är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna/…/Trakasserier är alltså 

diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn eller elever eller mellan barn och 

elever” (Skolverkets allmänna råd, 2006, s. 11). 

Rasism: ”En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen 

om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är 

mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera” (Skolverkets 

allmänna råd, 2006, s. 11). 

Öppen rasism: ”Uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal 

raser utifrån utseendemässiga grunder. Att det finns ett samband mellan dessa grunder 

och nedärvda mentala och intellektuella anlag. Dessa nedärvda drag är gemensamma för 

alla medlemmar av respektive ras. Raserna kan indelas i en hierarki beroende på de 

nedärvda anlagen. Förment överlägsna raser har rätt att dominera, exploatera och i 

vissa fall utrota underlägsna raser” (SOU, 2004:48, s. 32).   

Vardagsrasism/dold rasism: ”… De utbredda och djupgående orättvisor som drabbar 

vissa grupper till följd av ofta omedvetna antaganden och reaktioner från välmenande 

människor i alldagliga samspel, media och kulturella stereotyper, strukturella aspekter 

av byråkratiskt beteende och marknadsmekanismer – kort sagt, vardagslivets normala 

processer” (SOU, 2005:41, s. 79). 
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2. MATERIAL OCH METOD 

I detta avsnitt kommer uppsatsens avgränsningar att beskrivas. Beskrivas kommer också det 

tillvägagångssätt jag haft för att finna relevant litteratur på området, samt ett kritiskt 

ställningstagande till denna. Jag kommer beskriva hur datainsamlingen gått tillväga och vilka 

etiska aspekter som studien har berört. Jag kommer även ge en förklaring till valet av 

uppsatsens teoretiska perspektiv samt till den analysmetod som använts i och med 

granskningen av datainsamlingen. I kapitlet kommer jag föra en kort diskussion kring den 

kvalitativa metod som använts. Kritisk granskning av uppsatsen kommer också genomsyra 

delar av kapitlet.    

2.1 Uppsatsens avgränsningar 

Genom att använda kvalitativa metoder ska fyra personers upplevelser av rasism under deras 

skolgång undersökas, det utifrån deras bakgrund som utlandsadopterade. De tillfrågades 

inställning till skolans arbete gentemot rasism ska också studeras. Jag har valt att använda mig 

av semistrukturerade intervjuer, med en förhoppning om att det är en lämplig 

datainsamlingsmetod för denna studie, då jag främst vill belysa de medverkandes egna 

upplevelser och erfarenheter av rasism. Den beskrivning som gjorts om internationellt 

adopterades utsatthet inom skolverksamheten samt om skolans arbete mot rasism valdes 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Givetvis har beskrivningen också påverkats 

utifrån den litteratur jag funnit på området. Jag vill göra läsaren medveten om att uppsatsen 

kommer behandla ytterst lite forskningsmaterial utanför Sverige. Detta med anledning av att 

studien främst avser att undersöka internationellt adopterades situation i svenska skolor men 

också på grund av uppsatsens återkoppling till svensk skollag. Vad det beträffar den 

internationella forskningen kommer denna endast beröra studier från västvärlden då jag hade 

svårt att finna material från andra delar av världen. Den del av skollagen som kommer 

användas som underlag i uppsatsen kommer vara av äldre karaktär med anledning av att det 

var den skollag som var aktuell under intervjupersonernas skolgång. Dock har vissa 

jämförelser gjorts gällande skollag (1985:1100) vilken använts i uppsatsen, samt skollag 

(2010:800) som är aktuell i dagens samhälle. Jämförelserna visar på att inga större 

förändringar har skett efter lagändringen. Jag har medvetet valt att inte beröra den åtgärdsplan 

mot kränkande behandling som nämns i skollag (1985:1100) kap. 14 a 8 § då den bestäms och 

utgår ifrån skollagen.  
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För att se på vilka sätt rasism kan komma att existera valde jag att utgå ifrån öppna respektive 

dolda aspekter av rasism. Beskrivningen av dessa har påverkats av min förhoppning om att på 

bästa sätt koppla aspekterna till intervjupersonernas syn på rasismens existerande. Jag är 

medveten om svårigheten att undersöka de medverkandes upplevelser av dold rasism genom 

intervjuer då det kan vara komplicerat att finna utsagor av denna. Istället hade observationer 

varit en lämplig metod för att studera upplevelser av dold rasism, jag såg dock att varken tid 

eller tillfälle fanns för en sådan studie. Här vill jag också poängtera att den definition av 

rasism som använts i uppsatsen är vald utifrån vad jag anser är mest lämplig gentemot 

uppsatsens syfte och sammanhang. Definitionen av begreppet vardagsrasism kommer i 

uppsatsen benämnas som dold rasism. Anledningen till att uppsatsen inte ger en specifik 

definition av dold rasism grundar sig i svårigheten att finna en definition av just detta 

begrepp. Utifrån det material som använts anser jag dock att begreppet vardagsrasism 

motsvarar begreppet dold rasism och därmed ser jag det berättigat att i detta fall använda den 

definition av vardagsrasism som nämns i kapitlet Inledning.       

2.2 Val av teoretiskt perspektiv och tillämpning av lagtext 

Öppna respektive dolda aspekter av rasism går under det teoretiska perspektiv som jag valt att 

använda i uppsatsen. Detta har använts som hjälp till den analys som gjorts kring 

undersökningspersonernas upplevelser av rasism under deras skolgång. Aspekterna beskriver 

på vilka sätt rasism kan förekomma något jag anser vara relevant gentemot min analys av den 

studie som gjorts. Ett alternativ hade varit att använda perspektivet intersektionalitet. Jag såg 

dock att olika aspekter av rasism var av större intresse då jag ville belysa intervjupersonernas 

upplevelser av rasismens yttrande och därmed också besvara en av uppsatsens 

frågeställningar. I uppsatsen har jag också valt att använda skollagen (1985: 1100) kap. 14 a – 

Åtgärder mot kränkande behandling. Detta med anledning av att den kommer vara relevant då 

jag analyserar intervjupersonernas upplevelser om skolans arbete mot rasism. En annan 

valmöjlighet hade varit att studera skolans arbete gentemot rasism genom att utgå ifrån den 

plan som skollagen nämner. Jag ansåg dock att skollagen var av större relevans då planen 

utgår från denna lagtext. Här vill jag även klargöra att jag i skollagen valt att både citera 

paragraferna samt ta upp min egen tolkning av paragraferna. Detta för att läsaren lättare ska 

förstå hur jag senare gör kopplingen mellan intervjuerna och skollagen. Jag vill också 

klargöra att tolkningar av skollagen har gjorts utifrån hur jag uppfattat den och lagen skulle 

möjligen kunna tolkas på ett annat vis.        
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2.3 Empirisk data och val av analysmetod 

Jag valde att samla in data genom att göra ett antal semistrukturerade telefonintervjuer. Vid 

förberedelse av dessa intervjuer utgick jag ifrån sju steg i en intervjuundersökning: 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale och 

Brinkmann, 2009). 

Intervjuns tematisering valdes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar men också utifrån 

vad som framkommit i kapitlet Kunskapsläge och tidigare forskning. Utefter dessa 

formulerades frågeställningar till intervjun (se bilaga).  

Den semistrukturerade intervjun innehåller en rad frågeställningar eller teman som kommer 

att beröras, vilket ibland kallas för intervjuguide. De frågor som ställs under intervjun behöver 

inte ha en bestämd ordningsföljd utan frågorna kan ställas i oordning. Den som intervjuar har 

också möjlighet att ställa följdfrågor om han eller hon så vill (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag 

använde mig av den semistrukturerade intervjun genom att utforma intervjufrågor utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Vid genomförandet av intervjun ställdes de 

intervjufrågor som jag ansåg var mest lämpade till sammanhang som jag och intervjupersonen 

befann oss i. Detta gjorde att frågorna ibland ställdes i oordning. Jag som intervjuare tillät mig 

även att ställa följdfrågor. Detta inträffade då jag upplevde att jag inte fått ett tillräckligt 

utförligt svar, eller för att tydliggöra intervjupersonens svar för att besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Bryman nämner att det vid genomförande av telefonintervju förekommer 

både fördelar och svagheter. Fördelarna vid en sådan intervju är bland annat att det är ofta är 

billigare och mer fördelaktigt tidsmässigt. Dessutom blir inte intervjupersonerna påverkade av 

olika faktorer hos intervjuaren, vilka kan bidra till att intervjupersonen ger ett svar som han 

eller hon tror att intervjuaren uppskattar. Svagheterna med en telefonintervju till skillnad från 

en direkt eller personlig intervju kan vara att intervjupersonen inte har möjlighet att 

uppmärksamma intervjupersonens kroppsspråk då intervjun sker via telefon. Den som 

intervjuar kan inte heller använda sig av visuella hjälpmedel för att exempelvis klargöra en 

frågeställning (Bryman, 2007).  

Det har aldrig varit av intresse att generalisera resultaten till en större befolkning utan 

intresset har istället funnits i deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av 

bekanta har jag fått förslag på personer att intervjua. Detta kan liknas vid ett 

bekvämlighetsurval även kallad ett icke slumpmässigt urval. Det betyder att de tänkta 

deltagarna för studien väljs utifrån vilka som finns tillgängliga (ibid.). I detta fall gjordes det 
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givetvis med hänsyn till att personerna har en utlandsadopterad bakgrund. Utifrån förslagen 

har jag via telefon kontaktat sju personer och därmed tillfrågat om de vill delta i 

undersökningen. De fyra som valde att delta var i åldrarna 26-32, varav en man och tre 

kvinnor. De tre som avböjde till att medverka gjorde det på grund av tidsbrist eller att de 

ansåg att de inte hade något att tillägga vad beträffar området. Samtliga intervjuer 

genomfördes via telefon då det inte fanns någon möjlighet till ett personligt möte med orsak 

av det geografiska avståndet. Vid intervjuerna användes diktafon för att undvika att gå miste 

om delar av den information som gavs under intervjun. Då samtliga intervjuer genomförts 

transkriberades dessa för att därefter göra en analys av datainsamlingen. Detta genom att 

använda mig av det som framgår i kapitlen Kunskapsläge och tidigare forskning samt 

Teoretiskt perspektiv.  

För tolkning av datamaterialet orienterade jag mig med hjälp av innehållsanalys. 

Innehållsanalys inom kvalitativ metod innebär i korthet att man efterlyser bakomliggande 

kategorier i det material som analyseras. De kategorier som uppkommer kan exempelvis 

återges genom att citera det som framgår i materialet (Bryman, 2007). Anledningen till valet 

av innehållsanalys beror på att jag vill finna och belysa olika kategorier i intervjupersonernas 

svar. Dessa kategorier kommer att återges genom ett väl antal valda citat som kommer 

kopplas till kapitlen Kunskapsläge och tidigare forskning, Teoretiskt perspektiv samt till 

kapitlet Tillämpning av lagtext. Citatens längd kommer vara av olika karaktär. Detta beror på 

att jag valt att ta med en del omgivande text för att behålla innehållet i intervjusvaren. Efter 

citaten i varje underrubrik i kapitlet Resultat och analys, kommer jag göra en analys genom att 

koppla citaten till den forskning som använts i uppsatsen. I detta avsnitt är det också tydligt att 

en del intervjupersoner nämns mer än andra. Det beror på att jag anser att vissa citat är mer 

relevanta när det handlar om att besvara uppsatsens frågeställningar och genom detta även 

göra försök att höja uppsatsens validitet. Vad det beträffar intervjupersonernas 

bakgrundfaktorer som bland annat ålder och födelseland, har jag medvetet valt att inte 

fokusera eller framhäva detta då jag citerar personerna. Anledningen till det är att jag vill 

undvika eventuella förutfattade meningar hos läsaren. Jag har också valt att inte nämna 

intervjupersonernas bakgrund med anledning till studiens hänsynstagande till några av de 

etiska aspekter som nämns i kapitlet. Jag vill här också poängtera att intervjupersonernas 

namn som anges i kapitlet Resultat och analys är fingerade vilket innebär att 

intervjupersonerna egentligen heter något annat.           
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Begreppen validitet och reabilitet kan uppfattas som synonymer till varandra vilket de inte ska 

då termerna har olika innebörd. Validitet syftar i kort till att den studie som görs studerar det 

som den är avsedd att studera. Termen reabilitet handlar om pålitligheten och noggrannheten i 

det som har studerats (Bryman, 2007). Frågeställningarna som användes i intervjuerna utgår 

ifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta för att sträva efter att nå en sådan hög 

validitet som möjligt. Validiteten stärks genom den analysmetod som användes då det mest 

relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar lyftes fram utifrån intervjupersonens svar. 

Det finns en möjlighet att vid liknande studier återanvända frågeställningarna då 

intervjuguiden finns med som bifogat dokument. Svagheterna är dock att de följdfrågor som 

ställdes då intervjuerna genomfördes troligtvis inte kommer bli desamma vid upprepade 

studier då följdfrågorna förmodligen skulle få en annan karaktär. Genom att 

intervjupersonerna i studien inte kan identifieras och därmed troligtvis inte kommer medverka 

i någon liknande studie, gör att reabiliteten inte är särskilt hög.  

2.4 Etiska aspekter 

Det har varit viktigt för mig som studerat området att vara försiktig och förhålla mig ödmjukt 

mot den information som framkommit genom intervjuerna. Detta med anledning av att ämnet 

som sådant kan vara känsligt då det är intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter 

av rasism som studerats.  

Studien har tagit hänsyn till fyra huvudkrav som ingår i de forskningsetiska principerna. 

Huvudkraven innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vid varje enskild intervju redogjorde jag för syftet 

med intervjun, jag var också noggrann med att berätta om deltagarens egen rätt att bestämma 

om han eller hon vill medverka i studien eller ej. Jag förklarade att intervjupersonen har rätt 

att avbryta intervjun eller avstå från att svara på frågor som han eller hon inte vill svara på. 

Jag var tydlig med att tala om att intervjupersonen skulle avidentifieras och behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Jag påpekade också att informationen som framkommer under 

intervjun endast kommer användas för uppsatsen ändamål. Jag tillfrågade även de 

medverkande om de godkände användningen av diktafon under intervjun och berättade att 

samtalet därefter skulle raderas. 

2.5 Metoddiskussion 

Det finns både fördelar och svagheter vid användning av kvalitativa metoder. Fördelarna kan 

bland annat vara att den semistrukturerade intervjuformen vilken ingår i metoden, ger en mer 
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djupgående insikt och förståelse i den information som intervjupersonerna förmedlat. Samma 

insikt och förståelse hade troligtvis inte förekommit om insamlingen av material hade gjorts 

genom exempelvis enkäter. Vad beträffar analysen av datainsamlingen vill jag på något vis 

inte påstå att den är helt värderingsfri då jag är medveten om svårigheten att vara objektiv vid 

genomförandet av en kvalitativ studie. Den kvalitativa metoden visar också på en del 

svagheter. Det är i detta fall olämpligt att försöka generalisera studien till en större population 

då denna utförts på en mindre grupp. För att få studien att bli mer representativ hade fler 

intervjuer kunnat utföras vilket jag anser hade krävt mer tid något som i detta fall inte fanns. 

Det kan även riktas en viss kritik till att intervjuerna genomfördes via telefon då detta som 

tidigare nämnt innebär en del svagheter.     

2.6 Litteraturanvändning  

Sökningar har gjorts i CSA Social Sciences med sökorden; ”adopted”, ”racism” och ”school” 

vilka sammanlagt gav 45 träffar på vetenskapligt granskade artiklar varav en var relevant för 

min del. Sökningar har också gjorts på följande ord; ”adopted”, ”racism” och ”swed*”. Dessa 

gav 13 träffar på vetenskapligt granskade artiklar, dock har endast en träff kommit till 

användning i uppsatsen. I samma bas har sökningar gjorts med orden; ”school”, 

”discrimination”, ”sweden”. Dessa gav sammantaget 50 träffar på vetenskapligt granskade 

artiklar varav en av dessa använts i uppsatsen. Sökorden; ”international” och ”adoption” har 

använts, vilka gav 1697 träffar på vetenskapligt granskade artiklar och en av dessa var aktuell 

för uppsatsen. Sökningar har gjorts på orden; ”adoption”, ”racism” och ”world” varav 18 

träffar på vetenskapligt granskade artiklar varav en träff har kommit till användning. I samma 

bas har sökord som; ”adopted” och ”race” använts. Dessa gav sammantaget 480 träffar och en 

träff har använts i arbetet. På socialstyrelsens hemsida användes sökordet; ”adoption”, vilket 

gav 71 träffar inom hela socialstyrelsens webbplats, varav två publikationer kommit till 

användning. Hemsidan Forskning för socialt arbete har också använts då även här ordet 

”adoption” var aktuellt i sökningen. Detta gav 19 träffar varav två socialvetenskapliga 

tidskrifter använts. Jag har även använt mig av hemsidan Codex för att ta del av en 

publikation. Från regeringens hemsida har två utredningar använts, hemsidan användes även 

för att ta del av svensk författningssamling vilket i detta fall också innebär skollagen 

(1985:1100). En bok från hemsidan Studentlitteratur har varit aktuell i uppsatsen. I jämtlands 

läns stadsbibliotek fann jag 5 stycken böcker vilka har kommit att användas i uppsatsen. Jag 

har även använt mig av tidigare kurslitteratur som innefattar 2 böcker.  
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2.7 Kritisk granskning av litteratur 

Jag som författare vill göra läsaren medveten om att större delen av den litteratur som använts 

i denna uppsats är vetenskapligt granskad. Det finns dock ett mindre antal utredningar och 

rapporter som inte är av denna karaktär. Jag anser dock att dessa inte utgör någon stor del av 

uppsatsen och har därför valt att använda dessa källor. Detta med anledning av att jag ser det 

som ett nödvändigt komplement till den vetenskapligt granskade litteraturen som använts. 

Den mesta litteraturen är skriven inom detta decennium men det finns även litteratur av äldre 

karaktär vilket läsaren bör ha i åtanke då uppsatsen studeras.   
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3. KUNSKAPSLÄGE OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag redogöra för tidigare forskning på området. Dels kommer jag kort 

beröra internationella studier kring utlandsadopterades situation i olika nationer i västvärlden. 

Därefter kommer jag ge en mer detaljrik beskrivning av internationellt adopterades position i 

det svenska samhället och sedan inrikta mig på skolverksamheten där bland annat 

internationellt adopterade elevers utsatthet beskrivs. 

3.1 Internationell adoption utanför Sverige 

Ungefär 30 000 internationella adoptioner görs varje år runt om i världen och över hundra 

länder beräknas vara berörda. Detta visar på att utlandsadoptioner är ett omfattande och 

globalt fenomen. Internationella adoptioner är jämförbart med begreppet ”synliga” adoptioner 

som syftar på om den adopterades utseende skiljer sig från hur befolkningen i mottagarlandet 

vanligtvis ser ut (Lindblad, 2004). En studie från Finland visar bland annat på att utseendet 

har en avgörande roll för hur man kommer att uppfattas som finsk eller inte. I studien beskrivs 

att internationellt adopterade i Finland som har sitt ursprung i vad som kallas avlägsna länder, 

har ett utseende som många gånger pekar på ett annat ursprung än det etniskt finska. Det gör 

att dessa personer ofta betraktas som främlingar i vad som nu är deras hemland, och behöver 

därmed ge en förklaring för att befolkningen i mottagarlandet ska se dem som finska. De 

personer som adopterats från exempelvis Ryssland och Polen brukar dock likställas med 

majoritetsbefolkningen. Det innebär att utseendet har betydelse för vilket land man anses 

tillhöra eller inte tillhöra (Virkki, 2007). En studie från England visar också på utseendets 

betydelse. Studien nämner att kritik har riktats mot internationella adoptioner med anledning 

av att adoptivfamiljen ofta har svårigheter att förstå den rasism som kan förekomma mot deras 

icke-biologiska barn. Därmed kan det vara komplicerat för föräldrarna att förbereda barnet på 

den etniska diskriminering som han eller hon kan komma att möta i samhället. Det visar på att 

de personer som har ett annat utseende än det typiskt engelska riskerar att utsättas för rasism 

(Twine, 2004). Det är inte enbart i Finland och England som internationellt adopterade kan 

råka ut för rasism på grund av sitt ibland ”avvikande” utseende till skillnad från 

mottagarlandets befolkning. En studie från USA visar på att det förekommer en samhällelig 

stigmatisering mot familjer vars familjemedlem adopterats. Utlandsadoptioner medför ofta en 

ras- och kulturskillnad mellan barnet och dess ”nya” föräldrar vilket gör att stigmatiseringen 

blir mer komplicerad (Lee, 2010). Författaren hänvisar även till en svensk studie som påvisar 

att många internationellt adopterade har erfarenheter av att upplevas som främlingar vilket de 
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inte skulle göra i fall de hade ett utseende som hörde samman med majoritetbefolkningens 

(ibid.). Ovanstående visar på att diskriminering av internationellt adopterade på grund av 

utseendet är ett globalt fenomen som inte heller undgår det svenska samhället.  

3.2 Internationell adoption i Sverige 

Efter andra världskrigets slut började man adoptera barn från andra länder med avsikt att ta 

hand om de barn som blivit övergivna. Allteftersom kom anledningarna för adoption att 

förändras, från en strävan om att hjälpa och vårda övergivna barn till att hjälpa sterila par i 

främst västvärlden. Barnen har adopterats från många olika länder i bland annat Asien, 

Sydamerika och östra Europa (Irhammar & Cederblad, 2006). Sverige har i förhållande till 

den inhemska befolkningen gjort mest internationella adoptioner. Cirka 50 000 barn med en 

icke-svensk bakgrund har adopterats till landet under en period på ungefär 50 år. Av de som 

adopterades år 2000 var (av den utlandsadopterade befolkningen över 25 år) 62 procent av 

kvinnorna och 38 procent av männen födda i Korea. År 2006 var Kina det vanligaste 

födelselandet bland internationellt adopterade barn i åldersgruppen 0-14 år, och Indien för 

dem mellan 15 och 29 år medan Korea dominerande i åldrarna 30-44 år (Hübinette & 

Tigervall, 2009). 

Barn som adopterats från ett annat land än Sverige bedöms som första generationens 

invandrare enligt svensk statistik. En familj vars familjemedlem är adopterad kan på olika sätt 

komma att påverkas av det svenska samhällets syn på invandring. Flertalet utlandsadopterade 

har ett ”avvikande” utseende gentemot det skandinaviska. Detta betyder att adoptivfamiljer 

inte har någon möjlighet att vara anonyma och obemärkta (SoS, 2007).  

Det nämns att diskriminering är vanligt förekommande i samhället och sker i stort sett i alla 

samhällsområden däribland skolverksamheten. Den etniska diskrimineringen anses ha 

sammankopplingar med rasistiska föreställningar vilka används för att berättiga postkoloniala 

samhällens sociala ojämlikhet. Något annat som kan ligga till grund för föreställningar om 

människor från andra länder, är den benägenhet människor har att se det egna sammanhanget 

som något överlägset och naturligt. Det som ligger bortanför detta anses istället som något 

onaturligt. Med orsak av detta påverkas uppfattningen om adoptivländerna då dessa vanligen 

är avlägsna både kulturellt och geografiskt (ibid.). 

Utlandsfödda adopterade delar flera likheter med svenskfödda i samma ålder genom att de 

exempelvis har samma språk, namn och religion. Det som kan vara skillnaden mellan 

internationellt adopterade och svenskfödda är yttre kännetecken. När det kommer till de 
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fördomar som utlandsadopterade i många fall tvingas möta är det oftast kopplat till utseendet. 

Detta ger associationer till en viss nationalitet eller till en viss kultur. Det finns många belägg 

för att flera adopterade som har sitt födelseland utanför Sverige utsätts för fördomar samtidigt 

som andra aldrig kommer utsättas (Lindblad, 2004).   

3.3 Etnisk diskriminering inom skolverksamheten 

Det finns en uppfattning om att unga individer bör bli informerade om den rasism som kan 

förekomma men också att de ska skolas in och få lärdom om alla människors lika rätt att bli 

respekterade (De Los Reyes & Wingborg, 2002). Dock är frågor som rör begreppet rasism 

relativt nya inom skolverksamheter i Sverige men frågeställningen har under senare år börjat 

gro i och med samhällets ökade mångfald. Det måste göras ansträngningar för att motverka 

rasism och främlingsfientlighet, speciellt i skolsystemet (Hällgren, 2005). Det är i skolmiljön 

som elever med olika bakgrund möts men det är också här som stora delar av kunskap och 

attityder formas. Därmed har skolor också ett särskilt ansvar att bekämpa fördomar och rasism 

(Elmeroth, 2009).  

Det är inte enbart skolan som verksamhet som diskriminerar elever med en icke-svensk 

bakgrund, utan att det är elever och lärare från majoritetssamhället som tar med sig den 

negativa inställningen som finns i samhället in i skolverksamheten och förstärker 

föreställningen av ”de andra” eleverna som mindervärdiga (SOU, 2006:40). Det visar på att 

etnisk diskriminering inte enbart skapas av elever utan att även lärare kan ge sken av att bära 

fördomsfulla tankar (De Los Reyes & Wingborg, 2002).  För att beskriva hur elever särskiljs 

och hur de behandlas kan begreppet rasifierad profilering användas. Begreppet handlar inte 

enbart om stereotypisering, vilket innebär att människor bedöms utifrån faktorer som bland 

annat kön, ålder och etnicitet, det vill säga tillskrivna egenskaper. Det handlar också om hur 

olika institutioner i samhället kategoriserar människor med orsak av deras ”olikheter”. 

Rasifierad profilering begränsar elever och deras ”olikheter” i deras utbildningsmässiga och 

sociala ansträngning. Tidigare studier har även visat att elever har upplevelser av att 

skolsystemet är förtryckande med anledning av lärarnas stereotypisering (SOU, 2006:41).  

Studier har visat hur flera adopterade har erfarenheter av att bli utpekade som annorlunda i 

skolan på grund av deras icke-vita utseende (Hübinette & Tigervall, 2008b). Närmare 40 

procent av elever som har en annan etnisk bakgrund än den svenska har vid något tillfälle 

blivit hånad för sin etnicitet. 46 procent av elever som har ett annat födelseland påstår att de 

blivit orättvist behandlade av någon myndighet. Detta visar på en tydlig åtskillnad vid 
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jämförelser med elever som har en etniskt svensk bakgrund, då nio procent av eleverna 

uppger att de blivit retade och nio procent nämner att de blivit orättvist behandlade (Elmeroth, 

2008). Bland annat har elever med en annan bakgrund än svensk upplevt ovårdat språk från 

lärare. De har också upplevelser av att de inte bedömts på lika villkor som andra elever och att 

de har sämre möjligheter än infödda barn att samtala med skolpersonal (Hällgren, 2005). För 

att exemplifiera har studier påvisat att bland annat ett barn med en annan bakgrund än den 

svenska tvingats gå hos en språkpedagog trots att barnets språkkunskaper inte skiljde sig från 

klasskamraternas. Det finns även lärare som anordnat temadagar om de adopterades 

födelseländer vilket tyder på att skolpersonal uppmärksammar internationellt adopterade barn 

och särskiljer dessa från svenskfödda barn (Hübinette & Tigervall, 2008a). Ytterligare ett 

exempel på åtskiljandet av utlandsadopterade barn från ”svenska” barn förklaras då en pojke 

med adoptivbakgrund blev tillsagd av sin klassföreståndare att ”ta hand om” en pojke med 

invandrarbakgrund trots att de hade skilda språkkunskaper och födelseländer. Detta visar på 

hur andra utseenden än majoritetsbefolkningens utseende tenderar att bli något enhetligt. Att 

särskilja grupper på grund av utseende är en segregerande handling av rasistiskt slag vilket 

skolan ska distansera sig ifrån (Hübinette & Tigervall, 2008b). Genom att lärarna gör en 

åtskillnad mellan adopterade och ser dessa som något annat än etniskt svenska, etnifierar och 

kulturaliserar personalen eleverna och uppfattar dessa som bikulturella. Därmed ses barnen 

som lämpliga broar mellan majoritet och minoritet och som en länk mellan infödda och 

invandrare (Hübinette & Tigervall, 2008a).  

Det beskrivs dock att etnisk diskriminering vanligtvis förekommer bland elever. Studier 

förevisar att flera utlandsadopterade barn utsätts för kränkande kommentarer och handlingar 

av barn med en etniskt svensk bakgrund. Uttalanden som ”brun som en bajskorv”, ”du får inte 

handla i affären”, samt ”du får inte komma på mitt kalas” är några kommentarer som varit 

förekommande mot icke-vita barn (Hübinette & Tigervall, 2008b). Ytterligare några 

benämningar som barn med adoptivbakgrund tvingats uppleva är bland annat ”neger”, 

”svartskalle” och ”tjing – tjong”. Det är inte heller endast den vuxna omgivningen som 

särskiljer internationellt adopterade elever. Andra barn inom skolverksamheten har även 

påpekat att utlandsadopterade barn hör ihop med andra elever som har ett icke-svenskt 

utseende trots att dessa barn inte har en adoptivbakgrund (Hübinette & Tigervall, 2008a). 

Skolverksamheten är en viktig plattform när det handlar om att forma och vägleda elever till 

att bli demokratiska medborgare. Det kan dock vara problematiskt för denna institution att i 

ensamhet försöka skapa demokratiska barn och ungdomar i ett samhälle där diskriminering 
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och monokulturella attityder finns. Trots ovanstående är skolan ett viktigt samhällsområde för 

att behandla rasism. Det är av stor betydelse att lärare och annan skolpersonal genom sitt 

uppförande och handlingssätt visar att alla människor har ett lika värde. Det är också viktigt 

att de framstår som förebilder för elever som har en negativ attityd till det mångkulturella 

samhället då detta kan påverka eleverna positivt. För att bekämpa och förhindra 

monokulturella och intoleranta inställningar är det viktigt att hindra unga människor från att 

söka förebilder i grupperingar där rasism är förekommande. I stället bör de vuxna påvisa 

positiva alternativ till dessa grupper. Skolan som verksamhet bör finna ett långsiktigt 

tillvägagångssätt när det gäller att samarbeta med elever kring denna problematiska fråga. Det 

är en viktig utgångspunkt för att elever ska kunna ändra sina befintliga uppfattningar och 

därmed utveckla en mer mångkulturell attityd (Elmeroth, 2007).  

Elevers inställning till lärares arbete mot rasism i verksamheten skiljer sig kraftigt. En del 

elever menar på att lärarna agerar aktivt när det gäller att förhindra rasism. Medan andra 

elever anser att lärarna är passiva när det handlar om att motverka diskrimineringen. Eleverna 

försvarar dock det passiva beteendet genom att uttrycka ”det är inte så lätt”. De tillfrågade tror 

även att anledningen till det passiva beteendet kan bero på kunskapsbrist hos lärarna (ibid.). 

Forskning visar på att det endast är en fjärdedel av personalen på skolan som anser sig besitta 

tillräckligt med kunskap för att arbeta med olika etniska grupper. Skolor i Sverige anses ha en 

passiv roll i att utforma förståelsen, sättet att samtala om och agera gentemot rasism (SOU, 

2006:40). Det finns även en gemensam strategi för att avstå från att konfrontera och medge 

rasismens existens i omgivningen. Denna strategi innebär att förneka rasismens förekomst 

genom att uppvisa ett passivt beteende. Tidigare studier av skolor i svenska samhällen påvisar 

att flertalet lärare verkade ovetande om förekomsten av etnisk diskriminering medan en del 

elever öppet samtalar om deras upplevelser av rasism på skolan (Hällgren, 2005). Ett effektivt 

sätt att reproducera den makt och de privilegier som finns i majoritetssamhället är att förneka 

förekommandet av etnisk diskriminering. Förnekandets strategi är etablerad hos många 

individer i samhällets institutioner, bland annat inom skolverksamheten. Dessa personer som 

också kallas ”grindvakter” agerar ofta inom vardagliga handlingar inom ramarna för 

inrättande normer och lagar, och reproducerar i och med det exkluderingen av de personer 

som anses tillhöra ”de andra” (SOU, 2005:41).   

 

Det finns en universell deklaration som antyder att rasismen inte ska få något utrymme att 

existera. Trots det finns det varken ett nationellt eller internationellt intresse av att erbjuda 
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utbildning till barn och vuxna om hur rasismen kan igenkännas, förmedlas, upplevas och 

motverkas (ibid.). 
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

I kommande kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkt att beröras. Först kommer en 

kort presentation av öppna respektive dolda aspekter av rasism. Därefter har jag valt att 

återkoppla dessa till kapitlet Kunskapsläge och tidigare forskning.      

4.1 Öppna och dolda aspekter av rasism 

Rasism är ett åldrat begrepp som började användas så tidigt som på 1500-talet. Begreppet ses 

inte som något enhetlig eller statiskt, utan olika processer och händelseförlopp har under åren 

påverkat framställningen av olika former av rasism (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). 

Vardagsrasism är ett aktuellt begrepp vilket behandlar rasism som finns i vardagliga händelser 

på ett vis som tas för givet. Vardagsrasism innebär att en grupp vilka är överordnade en annan 

grupp utbringar konsekvenser i vardagen. Detta inbegriper dagliga situationer där 

majoritetsgruppen uppvisar en uppfattning om att personer som har en annan etnisk bakgrund 

än majoritetbefolkningens inte har ett lika högt värde som dessa (Elmeroth, 2008).  

Rasism återfinns på olika samhällsnivåer, i olika sammanhang och tar i uttryck på olika sätt. 

Det finns institutionell och strukturell rasism, vilka ofta används som synonymer till varandra. 

Dessa innebär att somliga grupper, på grund av deras etniska tillhörighet, stängs ute ur olika 

samhällsområden. Detta kan exempelvis ske inom skolverksamheten (Wigerfelt & Wigerfelt, 

2001). Den institutionella rasismen kan uttryckas genom öppna skepnader och vara riktad till 

individer samtidigt som den också kan förekomma i dolda former och vara indirekt. Detta gör 

att den institutionella rasismen ibland beskrivs som en rasism utan rasister (Elmeroth, 2008). 

Öppen rasism benämns många gånger som den ”äkta”, ”klassiska” eller ”biologiska” 

rasismen. Denna associeras ofta med en rasideologi och är förekommande i bland annat 

nazistiska grupper men också i våra föreställningar om andra nationer. En sådan föreställning 

kan exempelvis vara hur nödställda afrikaner förknippas med utseende och kultur. Detta är en 

form av nedvärdering och klassificering av andra människor som ofta är av omedvetet slag. 

Rasism riktar uppmärksamheten på förbindelsen mellan yttre kännetecken och intellektuella 

egenskaper (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Olika former av rasistiska uttalanden, glåpord och 

rykten är exempel som karaktäriserar en öppen form av rasism (Elmeroth, 2008). 

Dold rasism, som i uppsatsen också nämns som vardagsrasism, är en form av symboliskt våld 

vilket gör att en del människor inte känner sig som personer. Till denna typ av rasism 
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inkluderas den ovilja mot främlingar som finns runt om i landet. Begreppet täcker också 

subtila former av vardagsrasism där bland annat blickar och kroppsspråk tillkännager att 

personer som inte är etniskt svenska har ett värde som skiljer sig från majoritetbefolkningens 

(Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Vardagsrasism inbegriper inte företeelser som är av ett 

extremt slag utan rör alldagliga och vanliga praktiker. Vidare inkluderar begreppet en hop 

rasistiska händelser vilka vanligtvis är dolda och svåra att ta fasta på. Detta medför att dessa 

små orättvisor normaliseras och upprätthålls genom att dessa tas förgivna i olika situationer, 

attityder och beteenden som inte är av en öppen eller synlig karaktär. En dominerande form 

av vardagsrasism är att undvika och avstå ifrån någon form av kontakttagande (SOU, 

2005:41). För ytterligare förklaring av begreppet nämns exempelvis att lärare inte uppvisat 

något intresse för minoritetselevers förstaspråk eller födelseland. Detta betyder i exemplets 

fall att eleverna upplevt utanförskap och osynliggörande, vilket visar på en dold etnisk 

diskriminering (Elmeroth, 2008).   

För att konkretisera kan man tänka det hela som ett isberg. Vanligtvis uppmärksammas det 

som finns ovanför ytan, vilket ofta är en liten del som endast utgör ett fåtal procent. De 

procent som återstår finns under ytan. Ett litet antal personer percipierar ständigt det som 

förekommer under ytan medan majoriteten nästintill inte tänker på att det finns. Ovanför ytan 

återfinns den öppna rasismen, vilken är viktig att få insikt om för att bli möjlig att bekämpa. 

Den rasism som är av öppet slag får näring av den dolda rasismen. Den sistnämnda formen är 

givetvis också allvarlig och måste på olika vis synliggöras (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Den 

är inte av ett mer humant slag bara för att det är en dold form av rasism. Trots att denna verkar 

på ett informellt sätt innebär detta inte att det är oproblematiska händelser. Detta blir tydligt 

då vardagsrasismen lett till psykologiska påfrestningar för de som dagligen utsätts för rasism 

vilket kan göra skada både på den fysiska och mentala hälsan (SOU, 2005:41).   

 

4.2 Öppna och dolda aspekter av rasism kopplat till Kunskapsläge och tidigare 

forskning 

I rubriken Kunskapsläge och tidigare forskning nämns att rasism är relativt vanligt i 

skolmiljön. I kapitlet nämndes också att barn och elever som är utlandsadopterade riskerar att 

utsättas för etniskt diskriminering av både lärare och elever (De Los Reyes & Wingborg, 

2002). Vilket visar på en institutionell form av rasism då de personer som har en annan etnisk 

bakgrund bland annat riskerar att stängas ute ur ett visst samhällsområde (Elmeroth, 2008). 
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Genom att utsättas för den typen av rasism som ofta benämns som dold rasism eller 

vardagsrasism kan leda till psykologiska besvär för den som utsätts för detta (SOU, 2005:41). 

Viktigt att påpeka är dock att en del internationellt adopterade aldrig kommer att utsättas för 

den rasism som råder i samhället medan andra kommer utsättas (Lindblad, 2004).  

I tidigare studier framställs att en lärare ombett en elev att gå hos en språkpedagog trots att 

han hade lika goda språkkunskaper som sina klasskamrater (Hübinette & Tigervall, 2008b). 

Även om detta inte är en direkt uttalad rasism eller rasism av ett öppet slag visar lärarens 

handling på att han eller hon utifrån elevens icke-vita utseende har en föreställning om och 

nedvärderar elevens intellektuella egenskaper och förmågor (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). 

Handlingen kan även bidra till att rasismen som sådan reproduceras (SOU, 2005:41). Ett 

annat exempel är då lärare anordnat temadagar kring de adopterades ursprungsländer 

(Hübinette & Tigervall, 2008a). Detta kan visa på att lärarna förknippar de internationellt 

adopterade elevernas tillhörighet med en viss kultur. Även om detta utifrån lärarnas sida kan 

ha gjorts med välvilja så visar det på en klassificering av personer med en icke-svensk 

bakgrund vilket uppvisar och karaktäriserar en dold rasism (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). 

Dock framgår det även att elever upplevt sig osynliga då lärare inte visat något intresse för 

deras förstaspråk eller ursprungsland, något som beskrivs som en dold etnisk diskriminering 

från lärarnas sida (Elmeroth, 2008). Ytterligare ett exempel på åtskiljandet av 

utlandsadopterade barn från etniskt svenska barn, förklaras då en pojke med adoptivbakgrund 

blev tillsagd av sin klassföreståndare att ”ta hand om” en pojke med invandrarbakgrund, trots 

att de hade skilda språkkunskaper och födelseländer. Med anledning av att de har ett annat 

utseende än det skandinaviska sammanförs dessa med ett antagande om att de kanske skulle 

”förstå” varandra bättre (Hübinette & Tigervall, 2008b). Detta visar på en rasistisk handling 

då yttre kännetecken förknippas med andra egenskaper (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Det 

antyder också på att klassföreståndaren i detta fall kategoriserar och klassificerar eleverna 

med anledning av deras ”olikheter”, vilket upprätthåller begreppet rasifierad profilering 

(SOU, 2006:40).  

I samma rubrik nämns att utlandsadopterade barn i skolverksamheter blivit etniskt 

diskriminerade av andra elever. I texten framgår att elever med ett annat utseende än det som 

anses vara typiskt svenskt blivit utsatta för ord som ”neger” och ”svartskalle”. Det beskrivs 

även att uttalanden som ”brun som en bajskorv” samt ”du får inte handla i affären”, varav det 

sistnämnda med orsak av det andra barnets icke-svenska utseende, varit förekommande i 
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skolmiljön (Hübinette & Tigervall, 2008b). Det åskådliggör en rasistisk föreställning hos 

personen som utfärdar dem. Dessa uttalanden visar på en öppen form av rasism då vissa av 

elevernas utseende förknippas med något annat än det ”svenska” (Wigerfelt & Wigerfelt, 

2001). Det kännetecknar även en öppen rasism då uttalandena är direkt riktade till individer 

med en annan etnisk bakgrund (Elmeroth, 2008).   

Förutom att kalla utlandsadopterade för ovanstående glåpord eller utesluta dessa på grund av 

deras icke-vita utseende påvisar forskning att elever även skiljer de internationellt adopterade 

från sig själva genom att säga att de hör ihop med andra elever med ett icke-skandinaviskt 

utseende (Hübinette & Tigervall, 2008a). Det är ytterligare ett exempel på en rasistisk 

handling då utseendet förknippas med andra egenskaper (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Detta 

kan jämföras med exemplet då läraren sammanförde två elever på grund av att deras utseende 

skiljde sig från majoriteten av eleverna.        
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5. TILLÄMPNING AV LAGTEXT 

För att göra ett försök att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att 

använda mig av ett antal paragrafer ur skollagen (1985:1100) kap. 14 a – Åtgärder mot 

kränkande behandling. Där ges en tydlig beskrivning av skolpersonalens skyldigheter att vidta 

åtgärder vid kännedom om kränkande behandling. Paragraferna som är aktuella kommer 

därefter återkopplas till kapitlet Kunskapsläge och tidigare forskning. 

5.1 Skollagen (1985: 1100) kap. 14 a – Åtgärder mot kränkande behandling 

Skollagen (1985:1100) kap. 14 a behandlar paragrafer vilka berör åtgärder mot kränkande 

behandling. Dessa ger en beskrivning av rektorns samt annan personals skyldighet att vidta 

åtgärder mot kränkande behandling ifall de får kännedom om att ett barn eller en elev har 

utsatts för kränkningar. 

Följande paragraf visar på att rektorn i verksamheten har ett ansvar att se till att lärare samt 

andra vuxna i verksamheten uppfyller de skyldigheter som uppges i detta kapitel.   

”5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 

kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget” (SFS, 1985:1100 

kap. 14 a 5 §).  

Nedanstående paragraf i nämnd skollag innebär att rektorn ska ansvara för samt har 

skyldighet att utföra de insatser som behövs för att hindra att elever och barn inom 

verksamheten ska utsättas för kränkningar.  

”7 § Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att 

barn och elever utsätts för kränkande behandling” (SFS, 1985:1100 kap. 14 a 7 §). 

Kommande paragraf innebär att rektor, lärare eller annan personal inom verksamheten 

förbjuds att utsätta ett barn eller en elev för kränkningar. 

”9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling” (SFS, 1985:1100 kap. 14 a 9 §). 

Nedanstående paragraf betyder att rektor, lärare och övrig personal har skyldighet att utreda 

omständigheterna kring de påstådda kränkningarna, och i sådana fall utföra de åtgärder som 

behövs för att hindra eventuella kränkningar framöver. Detta gäller då de får kännedom om att 
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ett barn eller en elev själv bedömer att hon eller han blivit utsatt för kränkande behandling i 

skolverksamheten. 

”10 § Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är 

huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och 

i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden” (SFS, 1985:1100 kap. 14 a 10 §). 

5.2 Skollagen (1985:1100) kopplat till Kunskapsläge och tidigare forskning 

Kapitlet Kunskapsläge och tidigare forskning nämner att lärare på olika vis utsatt elever med 

en adoptivbakgrund för rasistiska handlingar (Hübinette & Tigervall, 2008b). Enligt lagtext 

får varken rektor, lärare eller övrig personal inom skolverksamheten utsätta ett barn eller en 

elev för kränkande behandling (SFS, 1985:1100).
1
 Detta kan innebära att lärarna i tidigare 

nämnda exempel utfärdar en handling som strider mot aktuellt lagrum. 

Vad som mer framgår under rubriken Kunskapsläge och tidigare forskning är att det oftast är 

elever som utsätter varandra för rasism och därigenom också kränkande behandling. Detta har 

gjorts genom att bland annat använda ett nedvärderande språkbruk samt genom olika former 

av uteslutning. Anledningen till kränkningarna beror på att den elev som blivit utsatt har ett 

icke-vitt utseende (Hübinette & Tigervall, 2008b). Rektorn, lärare och övrig personal är 

skyldiga att utreda omständigheterna då de får kännedom om att en elev utsätts för kränkande 

behandling. De ska även vidta de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling 

i framtiden (SFS, 1985:1100).
2
 I Kunskapsläge och tidigare forskning framgår inte att lärare 

fått kännedom om den etniska diskrimineringen som förekommit bland eleverna och därmed 

går inte heller att bedöma hur vida de i detta fall följer lagen eller ej. 

Forskning har också visat på att elever öppet beskriver deras upplevelser av rasism på skolan 

medan lärare och annan personal i verksamheten anses vara ovetandes om rasismens existens. 

Det framgår också att det finns en gemensam strategi för att undgå att konfrontera den rasism 

som förekommer vilken är att förneka att den överhuvudtaget finns (Hällgren, 2005). Ifall det 

skulle vara så att rektorn utgår ifrån denna strategi innebär det också att han eller hon inte 

följer lagtext. Vilken säger att rektorn ska se till att åtgärder görs för att förhindra att elever 

                                                             
1 SFS (1985:1100) kap. 14 a 9 § 
2 SFS (1985:1100) kap. 14 a 10 § 
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utsätts för kränkande behandling (SFS, 1985:1100).
3
 Ifall rektorn undviker att inse rasismen 

kan det bli svårt att införa de åtgärder som behövs för att förhindra den. Det kan då också 

innebära att det finns brister i rektorns insatser då han eller hon enligt lagtext har ansvar för att 

lärarna fullgör de skyldigheter som tas upp i kapitlet (SFS, 1985:1100).
4
 Ifall rektorn inte tar 

ansvar för sina handlingar är det tänkbart att det kan vara svårt att begära att lärarna ska 

fullfölja sina plikter. Det kan leda till att rasismen fortsätter att vara förekommande och 

därmed också de kränkande behandlingarna.  

                                                             
3 SFS (1985:1100) kap. 14 a 7 § 
4 SFS (1985:1100) kap. 14 a 5 § 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer jag med hjälp av kvalitativ innehållsanalys presentera det resultat som 

framkommit genom intervjuerna. Detta kommer göras genom att återge intervjupersonernas 

svar i form av både längre och kortare citat. Citaten kommer sedan återkopplas till kapitlen 

Kunskapsläge och tidigare forskning, Teoretiskt perspektiv men också till kapitlet 

Tillämpning av lagtext.      

6.1 Intervjupersonernas upplevelser av rasism under deras skolgång 

De personer som medverkat i studien säger följande om sina upplevelser och erfarenheter av 

rasism under sin skolgång.   

Ellen säger:  

”Jag tycker att det har varit lite olika från elever… synen på mig har väl varit väldigt 

olika så. Alltså en del har ju varit, som sagt var, man har ju haft jättemycket vänner och 

så där, men man har ju även haft… eftersom man har en annan etnisk bakgrund har man 

ju även blivit retad för det också av elever, men jag har ju aldrig känt att jag har hamnat 

i ”kläm” med någon lärare så. Jag tycker lärare har väl varit bra mot mig men inte alla 

elever kanske.”  

Kim säger: 

”Ja, det har ju vart… från lärare tror jag inte att jag var så stor skillnad. Just 

mellanstadiet, högstadiet och en del av gymnasiet var jobbigt. Det är ju klart, jag hade ju 

kompisar och så och umgicks, det var ju inte så att jag var själv liksom.” 

Amanda säger:  

”Om man säger, från eleverna i grundskolan så tycker jag rent ut sagt att det var hemskt 

för barnen var inte schysta.”  

Sara säger:  

”Jag upplever det inte annorlunda än vad mina skolkompisar gjorde… jag tror att jag 

inte vart behandlad något annorlunda än mina skolvänner.” 

Genom ovanstående citat framgår det att Ellen, Kim och Amanda har upplevt rasism 

tillskillnad från Sara som inte påstår sig ha några upplevelser av etnisk diskriminering. Detta 

bekräftar innehållet i Kunskapsläge och tidigare forskning där det framgår att en del 
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internationellt adopterade utsätts för rasism medan andra inte gör det (Lindblad, 2007). Vad 

som mer framgår i citaten är att ingen av intervjupersonerna har upplevt någon rasism från 

skolpersonalen, utan att det endast är mellan eleverna som den etniska diskrimineringen har 

förekommit. Bland annat berättar Ellen att hon blivit retad av andra elever på grund av att 

personen har en annan bakgrund än den etniskt svenska. Amanda nämner att tiden i 

grundskolan var hemsk då eleverna inte var schysta, detta med en antydan om att eleverna 

visade ett oschyst beteendet med orsak av hennes icke-svenska utseende. Ovanstående 

stämmer överens med tidigare forskning som visar på att rasism inom skolverksamheten är 

relativt vanligt och att det oftast sker mellan eleverna (Hübinette & Tigervall, 2008b). Som 

tidigare nämnt har ingen av lärarna, enligt intervjupersonerna, utsatt någon av dessa för etnisk 

diskriminering. Detta kan innebära att lärarna som varit verksamma under intervjupersonernas 

skolår följer en av de paragrafer som nämns i kapitlet Teoretiska perspektiv. Detta då 

lagtexten påvisar att rektor, lärare eller annan personal inom skolverksamheten förbjuds att 

utsätta ett barn eller en elev för kränkningar (SFS, 1985:1100).
5
              

6.2 Intervjupersonernas upplevelser av öppna respektive dolda aspekter av 

rasism 

Vid frågeställningar som berör rasismens yttrande när det gäller öppna respektive dolda 

aspekter, beskriver intervjupersonerna detta på följande vis.   

Ellen säger:  

”Alltså det har väl varit det här ”klassiska”, det var ju mest när man var yngre, kanske 

som mest, i typ låg- och mellanstadiet. Då har det ju varit mycket det där liksom att man 

kanske blivit kallad för neger… och typ att åk hem till ditt hemland istället och lite 

sådär.” 

”… Ja det har väl mest varit så. Det har ju inte varit sådär att jag fått saker förstörda, 

utan det har mest varit öknamn. Jag har aldrig fått liksom vad man säger… att folk har 

ringt hem eller att folk kanske har lagt någonting i brevlådan, aldrig någonting sådant, 

utan det har varit ganska öppet så.”  

Kim säger:  

”En del av mobbingen var ju just i mellan- och högstadiet… sen den här uteslutningen 

som kunde vara ibland... alltid att få vara sist i fotboll och så där.” 

                                                             
5 SFS (1985:1 100) kap. 14 a 9 § 
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Amanda säger: 

”Inom skoltiden så ju mer jag insåg att jag var utsatt för just att jag var mörk och det inte 

var acceptabelt av barnen utan de tyckte att det kunde man göra narr av och de tyckte 

helt enkelt att det var roligt att påpeka att jag var mörk… det fick mig att känna mig 

mindre värd just på grund av det.” 

”Under grundskolan så… jag var jättebra kompis med en tjej, som senare blev kompis 

med en tjej som inte tyckte om mig just för att jag var mörk. Dem två tillsammans blev om 

man säger huvudmobbarna, de som verkligen var på mig mest. Bland annat så kunde de 

knuffa runt mig, de slog mig i magen, och de drog in mig på toaletten och försökte trycka 

ner huvudet i toaletten och säga: Du är ju en stor bajskorv, så du ska ändå ner i 

toaletten.” 

Ovanstående citat redogör att flertalet av intervjupersonerna tycks ha upplevt den öppna 

rasismen. Detta görs extra tydlig då Ellen nämner att det varit den ”klassiska” och öppna 

formen av rasism som i hennes fall varit förekommande. Den öppna rasismen kallas ibland för 

den ”klassiska” rasismen men även ord som ”äkta” och ”biologiska” kännetecknar den öppna 

formen av rasism. Öppen rasism handlar ofta om att människor har en viss föreställning av 

andra människor som har en annan härkomst. Dessa föreställningar kan bland annat finnas i 

vårt tankesätt om andra nationer vilket ofta är en nedvärdering och uppdelning av andra 

människor (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Att detta är något som intervjupersonerna upplevt 

blir påtagligt då Ellen berättar att hon blivit utsatta för ord som bland annat ”neger”, vilket är 

en upplevelse som även Kim och Amanda delar. Amanda tillägger också att hon vid samband 

med en lek fått höra ordet ”svartskalle”. Dessa glåpord har uttalats på grund av att personerna 

har ett annat utseende än det som anses vara typiskt svenskt. Av de internationellt adopterade 

som medverkat i intervjun framgår det även att det förekommit uttalanden som ”åk hem till 

ditt hemland” och ”du är ju ändå en stor bajskorv”. Uttalanden är något som också 

uppkommit i och med att personernas utseende skiljer sig från majoritetsbefolkningens. Detta 

kan jämföras med tidigare forskning som visar att samma glåpord och liknande uttalanden 

mot internationellt adopterade har förekommit (Hübinette & Tigervall, 2008a, 2008b). 

Bortsett från uttalanden nämner Amanda att rasismen även förekommit genom fysiskt våld, i 

egenskap av slag och knuffar, vilket har inträffat i samband med rasistiska uttalanden. 

Exempelvis har elever har också försökt trycka ned Amandas huvud i toaletten samtidigt som 

de påpekat att personen är ”en stor bajskorv”. Ovanstående visar tydligt att våldet har 
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uppkommit med anledning av att personen har ett icke-vitt utseende eftersom det gjorts i 

samband med rasistiska glåpord och uttalanden. Uttalandena och det fysiska våldet tyder på 

en öppen rasism då den går att iaktta samt att det öppet sker en nedvärdering och 

klassificering med orsak av att dessa personer har en annan etnisk bakgrund än den svenska 

(Wigerfelt & Wigerfelt, 2001).  

Kim beskriver även hur uteslutning har gjort sig tydligt under skolåren medan Amanda vid ett 

tillfälle istället berättar om sina upplevelser av hotbrev. Detta påvisar en dold och subtil form 

av rasism då personen som utfärdar handlingarna inte gör det på ett synligt och märkbart sätt. 

Den som utfärdar dold rasism eller vardagsrasism visar på att personer som i detta fall inte har 

ett svenskt utseende anses vara av ett mindre värde än den övriga befolkningen (ibid.).    

6.3 Intervjupersonernas upplevelser av skolans arbete gentemot rasism 

Nedan följer ett antal citat som beskriver deltagarnas upplevelser av skolpersonalens arbete 

när det handlar om att förhindra och motverka rasism.  

Ellen säger: 

”Lärarna har väl kanske försökt sagt till liksom, att ja man får inte kalla folk för det där, 

men det har ju inte alltid hjälpt.” 

”Jag vet inte om de tycker att de kanske inte har tid eller att dem inte tycker att de behövs 

eller att de kanske inte tycker att de har tillräckligt med resurser. Jag vet faktiskt inte 

riktigt vad det beror på men en del lärare tycker jag i alla fall agerar väldigt passivt.”  

Kim säger:  

”De som inte dem tog hand om så bra, tycker jag, i skolan lärare och just kurator det var 

den här mobbingen som var på grund av hudfärg. Att de inte informerade om 

liksom/…/de skulle tagit tag i det, informerat, visat en film om Indien eller vad som 

helst/…/Det var ju okunskap och rädsla från deras sida så det var ju säkert därför.” 

”Kanske någon gång att det är någon lärare som har sagt till sådär, men ingenting som 

de har gått till ”botten” med tror jag.”  

Amanda säger: 

”Ju äldre jag blev desto mindre stöd fick jag väl av lärarna. De tog distans från det som 

hände/…/Stödet från lärarna som jag önskade att jag hade haft hade jag inte 

riktigt/…/Jag hade någon enstaka lärare som liksom stod upp för mig men den läraren 
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jag hade i ettan som tog tag i saken, hon bytte skola senare, så henne hade jag ju inte 

kvar under hela skolgången och i och med de så... ja, de andra lärarna gav inte samma 

stöd helt enkelt. Jag tycker att bemötanden kunde varit bättre både från elever och men 

från lärare också.” 

Sara säger:    

”Alltså när jag gick i skolan så var det inte så vanligt med rasism utan det var nog mer 

om mobbing/…/de som var lite tyngre än alla andra det var väl de som blev utsatt för 

mobbing. Rasism fanns inte så mycket på min tid eller vad jag ska säga.” 

Citaten visar bland annat på att det finns skilda upplevelser av rasismens förekomst inom 

skolverksamheten. Detta görs tydligt då Sara inte upplevt att rasism funnits under hennes 

skolgång medan övriga intervjupersoner tydligt beskriver upplevelser av etnisk 

diskriminering. Gemensamt för dem som upplevt rasism är att stödet från personalen i 

skolmiljön inte varit speciellt stort. Ellen beskriver att det fanns en passivitet i lärarnas sätt att 

hantera rasism och Kim nämner att lärarna har sagt till någon gång då rasistiska handlingar 

eller uttalanden förekommit men han tror att lärarna aldrig gick till ”botten” med de 

trakasserier som inträffade. Enligt lagtext är rektorn, lärare och övrig personal skyldig att 

utreda omständigheterna då de får kännedom om att en elev utsätts för kränkande behandling. 

De ska även vidta de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling i framtiden 

(SFS, 1985:1100).
6
 Enligt några av intervjupersonerna verkar lärarna varit medvetna om den 

rasism som funnits men av upplevelser att bedöma inte gjort tillräckligt för att förhindra att 

rasismen ska upphöra. Om så är fallet visar detta på att lärarna och övrig personal inom 

skolverksamheten går emot vad som står skrivet i skollagen. Rektorn inom skolverksamheten 

har ett ansvar att se till att lärarna utför de skyldigheter som uppges i kapitlet (SFS, 

1985:1100).
7
 Detta visar också att rektorn brister i sitt ansvar när det gäller att se till att 

lärarna utför sina plikter för att motverka rasism. Tidigare studier har visat att elever inom 

skolmiljön har upplevelser av rasism medan skolpersonal anses vara omedveten om rasismens 

existens. Det framgår också att det finns en strategi för att undgå att behöva konfrontera den 

rasism som förekommer vilken är att förneka att den överhuvudtaget finns (Hällgren, 2005). 

Det kan vara möjligt att en del av den skolpersonal som varit verksamma under 

intervjupersonernas skolgång använt sig av denna strategi. Detta då en del av personalen, 

enligt intervjupersonerna som upplevt rasism, tycks vara medveta om den rasism som 

                                                             
6 SFS (1985:1100) kap. 14 a 10 § 
7 SFS (1985:1100) kap. 14 a 5 § 
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förekommit men trots detta haft ett passivt förhållningssätt när det handlar om att motverka 

den etniska diskrimineringen. Ifall det skulle vara så att rektorn också utgått ifrån denna 

strategi, innebär detta att han eller hon inte följer lagtext då det tydligt står att rektorn ska se 

till att åtgärder görs för att förhindra att elever utsätts för kränkande behandling (SFS, 

1985:1100).
8
 Om fallet är så, att skolans rektor utgår ifrån ovanstående strategi och förnekar 

rasismens existens, kan det vara komplicerat att utföra åtgärder för att hindra elever från att 

utsättas för etnisk diskriminering då rasismen hellre undviks än uppmärksammas. Forskning 

påvisar att förnekandet av rasism förekommer av personer inom skolverksamheten och att 

detta bidrar att rasismen på nytt reproduceras (SOU, 2005:41). Detta gör att rektorn och 

lärarna i detta fall, om än omedvetet, kan understödja och medverka till rasismens fortsatta 

existens.           

6.4 Rasismens inverkan på intervjupersonernas välmående senare i livet 

Nedanstående citat ger en beskrivning av hur rasismen påverkat intervjupersonerna senare i 

livet men också hur rasismen berört dessa under tidens gång. 

Ellen säger:  

”Jag vet inte riktigt om jag är starkare som person, om jag blivit starkare psykiskt men 

jag vet att jag vart jag förbannad när vi hade en kille i klassen som bland annat vart 

utstött och där försökte jag liksom prata med dem i klassen som var elaka mot 

honom/…/då tyckte folk att det där är väl ingenting att bry sig om/…/Jag tror att jag 

kanske har lättare att känna med folk som blir utsatta för mobbing eller känner sig 

annorlunda eftersom jag själv har fått upplevt det… men annars tror jag inte att det är 

någonting som har… att jag mår dåligt av det eller något sådant idag, utan jag tycker 

nog snarare tvärtom att det kanske har stärkt mig, att jag vågar säga om jag tycker att 

någon behandlas fel och så.”  

Kim säger:  

”En sak som en kille kallade mig var just neger, och när han sa om jag var i din situation 

skulle jag begå självmord. Det var det värsta som någon sa/…/Det är ju naturligtvis inget 

roligt minne men jag vet inte hur mycket jag lidit av det, det är svårt att säga hur mycket 

det har påverkat mig.” 

Amanda säger: 

                                                             
8 SFS (1985:1100) kap. 14 a 7 § 
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”För mig var det inget konstigt att jag var adopterad utan i och med att jag började 

skolan och fick den upplevelsen att vara mörk är någonting fult, jag kommer från 

någonting som är smutsigt blev ju det en jobbig erfarenhet för mig som gjorde att jag, 

när jag växte upp så hade jag jättesvårt att tro att någon kunde tycka om mig. När vi kom 

upp i den åldern att vi skulle börja dejta killar hade jag absolut inget självförtroende. Jag 

trodde att det inte fanns någon kille på jorden som skulle vilja ha mig just för att… ja, jag 

var ju svartskalle. Så jag hade inget självförtroende, jag hade ingen syn på mig själv om 

man säger så. Jag visste inte vem jag var och det påverkades ju av det som här barnen 

gjorde. Jag var väldigt osäker i mig själv, även fast jag nog blev ganska tuff på ett sätt. 

Jag var aldrig otrevlig mot någon annan men just det här att jag tuffade till mig väldigt 

mycket, och lät ingen se att jag var ledsen eller att jag blev sårad men däremot kunde jag 

gå hem och lägga mig och gråta mig till sömns varje natt… men någonstans kan jag nog 

känna att jag sett det som en erfarenhet, även fast jag inte mådde bra så såg jag det som 

någonting som kommer att kunna påverka mig positivt under åren… och jag känner idag 

att det som har hänt var ju jätte jobbigt då, men jag är ändå glad över erfarenheten för 

att jag har lärt mig jättemycket om människor och om mig själv.” 

Trots de medverkades upplevelser av rasism beskriver Ellen och Amanda att upplevelserna av 

rasism kan ha bidragit till att de blivit psykiskt starkare samt att de numera har mod att säga 

till då de anser att någon behandlas fel. Dessa personer tror sig också ha lättare att ”känna 

med” personer som utsätts för rasism eller andra trakasserier då de själva har den 

erfarenheten. Amanda tror att dessa upplevelser med åren kan framkalla en positiv påverkan 

hos denne samt att personen kan glädjas över erfarenheten då den har givit lärdom om andra 

människor och om personen själv. Trots det positiva uttalandet visar intervjun tydliga tecken 

på ett negativt välmående under skolåren. Amanda nämner att dåligt självförtroende, dålig 

självbild, ingen syn på sig själv, osäkerhet samt att hon inte visste vem hon var som några av 

de följder som uppkommit i och med upplevelserna av rasism. Anledningen till det kan bero 

på att den nedvärdering och känslan av att vara mindre värd som nämns i beskrivningen av 

öppna och dolda aspekter av rasism (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). Det beskrivs också att de 

som dagligen riskerar att utsättas för vardagsrasism riskerar att uppleva psykologiska 

påfrestningar (SOU, 2005:41). Vilket Amanda under delar av hennes skolgång tycks ha 

upplevt. Kim nämner dock att det är svårt att veta hur mycket den etniska diskrimineringen 

har påverkat honom, men säger ingenting om att det bidragit till några negativa konsekvenser 

när det gäller välmåendet. Det visar på att både positiva och negativa konsekvenser av 

rasistiska upplevelser kan vara förekommande, vilket innebär att psykisk ohälsa kan vara en 

följd av etnisk diskriminering.   



31 

 

 7. DISKUSSION  

I detta kapitel kommer jag bland annat att redogöra för vad som framkommit i uppsatsen men 

också om uppsatsens syfte och frågeställningar har besvarats. Jag kommer föra en diskussion 

kring kapitlet Resultat och analys för att se hur detta förhåller sig tidigare forskning på 

området. Här kommer även studiens betydelse för samhället och det sociala arbetets praktik 

att presenteras.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fyra individer upplevde förekommandet av rasism 

under deras skolgång, utifrån deras bakgrund som internationellt adopterade. Det fanns också 

en avsikt att undersöka intervjupersonernas erfarenheter av skolans arbete gentemot rasism. 

Jag anser att syftet och frågeställningarna besvarats och detta med hjälp av tidigare forskning 

samt de två teoretiska perspektiven men givetvis också utifrån de intervjuer som gjorts. 

De resultat som framkommit utifrån analysen av datainsamlingen stämmer till stor del 

överens med det som framgår i tidigare forskning. Resultaten visar i huvudsak på att flera av 

intervjupersonerna blivit utsatta för rasism eller etnisk diskriminering inom 

skolverksamheten. Tidigare studier har också visat på att internationellt adopterade har en 

utsatt position i verksamheten. Personerna som intervjuades i och med uppsatsen beskrev att 

rasismen enbart hade utfärdats från andra elever under deras skolgång. Andra studier har visat 

att rasism även utfärdas från skolpersonalen, dock är detta mindre vanligt. Anledning till att 

min studie skiljer sig från tidigare studier kan bero på att urvalet antagligen är mindre än 

urvalet i liknande studier. Det kan ha bidragit till att min studie inte fångat de internationellt 

adopterade som utsatts för etnisk diskriminering av lärare då det inte hör till vanligheten. 

Vilket kan räknas till en av de svagheter som förekommer i uppsatsen. En annan anledning till 

studiens åtskillnad från andra studier kan bero på att begreppet rasism ibland kan verka diffust 

vilket gör att individer tolkar begreppet olika. Exempelvis beskriver Kim, som medverkat i 

studien, att han inte har några upplevelser av att lärarna utsatt honom för rasism. Han berättar 

istället att han tror att lärarna aldrig gick till ”botten” med de rasistiska uttalandena och 

händelserna han utsattes för. Detta kan tyda på att lärarna, genom deras passiva handlingar, 

bidrar till att rasismen på nytt reproduceras. Vad som anses vara rasism för en person behöver 

inte vara det för någon annan.   

Vad det beträffar intervjupersonernas åsikter kring skolverksamhetens arbete gentemot 

rasism, framgick det att skolpersonalen ibland visade sig vara handlingskraftiga men vid flera 

tillfällen agerade passivt och inte var ett sådant stort stöd som intervjupersonerna önskade. 
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Detta görs också tydligt i annan forskning vilken visar på att elever har olika syn på lärarnas 

arbete mot rasism. En del anser att lärarna agerar aktivt medan andra menar att lärarna tar ett 

passivt ställningstagande. Eleverna tror att det passiva beteendet kan bero på kunskapsbrist 

vilket även Kim nämner vid ett tillfälle. Detta visar på att olika studier gett samma resultat när 

det handlar om uppfattningar kring skolpersonalens arbete att förhindra rasism. Anledningen 

till det kan bero på att flera elever faktiskt upplever en tydlig kunskapsbrist hos delar av 

skolpersonalen när det handlar om deras arbete att hindra rasism.  

Vad som mer är gemensamt för min studie samt andra studier som tagits upp i uppsatsen är att 

rasism inom skolverksamheten anses komplicerat att bekämpa. Ett förslag för att förhindra 

rasism, vilket framgick av Kim, var att personal på skolan bör informera andra barn och 

elever om den adopterades födelseland. Detta genom att exempelvis visa en film om landet. 

Min uppfattning är att intervjupersonen anser att detta är en metod som möjligen kan 

användas för att förhindra rasismen. I kapitlet Kunskapsläge och tidigare forskning framgår 

det att elever upplevt sig osynliga då skolpersonal inte visat något intresse för deras 

förstaspråk eller ursprungsland vilket beskrivs som en dold rasism. Kapitlet nämner även att 

lärare som anordnat temadagar om internationellt adopterade elevers ursprungsländer är 

rasistiska. Detta då eleverna blir förknippade med en viss kultur och därmed klassificeras som 

”the rest” i ”West and the rest” eller ”dem” i ”vi och dem”. Trots att ovanstående anses vara 

en rasistisk händelse är intervjupersonen av en annan uppfattning, och annan forskning visar 

istället att lärare som inte intresserar sig för minoritetselevers förstaspråk och ursprungsländer 

kan uppfattas som utövande av dold rasism. Det anser jag kan konstatera att synen på vad som 

är rasism och inte, samt hur den bör bekämpas åtskiljer sig starkt mellan människor. Detta är 

något som enligt min uppfattning kan bidra till att rasismen blir svårbekämpad då det inte 

finns ett gemensamt sätt att tolka begreppet.  

Trots skollagen (1985:1100) kap. 14 a - Åtgärder mot kränkande behandling, tycks studien 

och andra studier visa på att kränkningar och trakasserier mellan barn och elever i skolmiljön 

fortsätta. För att förbättra den miljö där barn och elever riskerar att utsättas för etnisk 

diskriminering samt övriga kränkningar anser jag att lärare och annan skolpersonal bör få 

utbildning i hur dem ska bemöta de elever som utsätts för kränkande behandling. De bör även 

få kunskap om rasism som begrepp och hur dessa personer medvetet eller omedvetet kan 

bidra till reproduceringen av rasism. 
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I datainsamlingen framgick också att ingen av dem som medverkat i studien, som upplevt 

rasism, anser att händelserna påverkat deras välmående negativt under senare år. Dock fanns 

det vissa svårigheter från intervjupersonernas sida att avgöra om eller hur mycket det påverkat 

dem eller ej. Det framgick även av Amanda att hon haft ett negativt mående under delar av 

skolåren, detta tycks dock upphört under senare delen av skolgången. Anledningen till att jag 

nämner ovanstående är för att påvisa att upplevelserna av rasism inte enbart kan ge ”offret” en 

psykisk ohälsa senare i livet vilket tidigare forskning visat på. Utan att sådana kränkningar 

kan påverka personen negativt redan i tidig ålder. Bortsett från faktorer som rör den psykiska 

hälsan är det enligt mina spekulationer troligt att etnisk diskriminering även kan ha en negativ 

inverkan på ”offrets” skolprestationer och studieresultat. Med alla negativa faktorer som kan 

uppkomma genom kränkande behandling anser jag att det bör finnas ett intresse från 

samhällets sida att motarbeta och förebygga detta. 

Med detta som bakgrund ser jag att vidare forskning på området kan vara betydande. Fortsatt 

forskning skulle förslagsvis kunna vara att studera lärarutbildningens kursplaner för att få en 

inblick i hur mycket av och på vilket sätt skollagen behandlas. Andra studier skulle också 

kunna beröra skolpersonalens kunskaper i att motverka rasism. Jag anser att denna studie kan 

vara ett bidrag till det redan skrivna materialet om internationellt adopterade som utsätts för 

rasism inom skolverksamheten. Min förhoppning är att skolverksamheter och personal inom 

dessa på något vis kan använda studien. Detta med anledning av att tidigare forskning och 

uppsatsen visar att det finns internationellt adopterade elever som är utsatta för etnisk 

diskriminering och har ett stort behov av stöd i detta.  
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BILAGA 

Intervjuguide 

Inledande beskrivning av intervjun:  

Berätta för intervjupersonen hur intervjun kommer gå tillväga. Hur materialet kommer att 

användas och vad som är syftet med intervjun. Redogör även för intervjuns hänsynstagande 

till de etiska aspekterna som nämns i uppsatsen.   

Personliga upplevelser av rasism i skolmiljön: 

- Hur skulle du beskriva bemötandet du fått under din skolgång utav lärare, övrig 

skolpersonal samt elever? 

- Har du någon gång upplevt, vad du anser vara, rasistiska kommentarer eller 

kränkningar på grund av ditt utseende eller på grund av andra orsaker? 

- Hur har detta i så fall förekommit? Har det varit dolda eller öppna former av rasism? 

Kan du ge exempel på olika situationer då detta har inträffat?  

- Om intervjupersonen blivit utsatt för rasism, hur har lärarna eller andra relevanta 

vuxna agerat/handlat då de fått kännedom om att du blivit utsatt för rasistiska 

uttalanden eller handlingar? 

- Har dessa händelser haft någon betydelse för dig senare i livet? 

Skolans insatser mot rasism: 

- Vad vet du om skolans arbete när det gäller att förhindra rasism? 

- Hur ser du på/upplever skolans arbete mot rasism?  

Avslutande frågor kring intervjun: 

- Är det något du skulle vilja tillägga i intervjun? 

- Finns det möjlighet att återkomma om det är något mer jag skulle vilja fråga dig eller 

förtydliga? 


