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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka arbetet och kommunikationen kring frågor som rör rasism på 
fritidshemmet utifrån ett antal fritidspedagogers perspektiv. Studiens metodiska del består av 
kvalitativa intervjuer och har arbetats fram genom tematisk analysmetod. Det har varit 8 respondenter 
och intervjuerna har gjorts på 6 olika skolor med olika sociokulturella upptagningsområden inom 
Stockholms län. Studien visar att tolkning av hur fritidspedagogerna ser kring frågor rörande rasism är 
utifrån det individuella och enskilda händelser, snarare än utifrån maktstrukturer. Fritidspedagogerna 
utgår från sina egna erfarenheter i arbetet med frågor rörande rasism. Resultatet visar att de svenska 
normerna som råder, såsom vad som ses som svenskt respektive icke-svenskt kan komma att påverka 
eleverna på fritidshemmen. Slutsatsen kan dras att arbetet med dessa frågor är baserade på individnivå 
vilket gör att de rådande maktstrukturerna osynliggörs.  
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Förord 
Mitt namn är Carina Do och detta är mitt självständiga arbete inom Grundskolelärare mot fritidshem 
med inriktning bild på Stockholms Universitet. 
 
Jag skulle kunna berätta många sammanhang som har bidragit till uppkomsten av denna undersökning. 
Det som jag finner mest relevant är hur det under utbildningens gång har varit olika incidenter som har 
bekräftat behovet av denna undersökning. Några exempel från utbildningen är att det av minst två 
lärare i utbildningen samt flertal studenter sagts i-ordet (istället för att säga ursprungsinvånare i 
Amerika). Vidare har studenter även gjort olika kulturella approprieringar, där det blivit en del 
diskussioner som jag varit tvungen att lyfta. Dessa olika incidenter, min egen uppväxt och mina 
vikariat på olika skolor har gjort att jag finner denna studie relevant.  
 
Jag vill tacka alla deltagare i studien för att ni tog er tiden att delta i denna studie. Givetvis vill jag 
tacka min handledare Mirjam Hagström som har varit med och stöttat och guidat mig genom 
processen. Även mina närmsta som varit där och lyssnat på mig när jag behövt dela med mig av 
studien.  
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Begrepp 
Rasism: En ideologi som bygger på uppdelning av människor utifrån bland annat deras hudfärg och 
kulturella bakgrund, där exempelvis vitheten erhållet privilegier som missgynnar andra grupper (De 
los Reyes, Molina och Mulinari, 2005).  
 
Kolonialism: Exploatering och erövring av territorium genom att se de som koloniserades för ”den 
andre” och underlägsna (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005).   
 
Svenskhet: Det som betraktas som svenskt, som faller inom de svenska normerna (Hübinette och 
Lundström, 2011). 
 
Vithetsnorm: Vithet som den rådande normen och det som faller utanför anses främmande (Hübinette 
och Lundström, 2011). 
 
Maktstrukturer: Makt som genomsyrar det institutionella snarare än makt utövad av en individ. 
Makten är konstruerad, det sker ett upprätthållande av olika sociala hierarkier som gör att några 
grupper fasthåller privilegier till bekostnad av andra grupper (De los Reyes och Mulinari, 2005).  
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Inledning 
Sverige har en komplicerad historia när det kommer till rasism och kolonialism. Utifrån Sveriges 
perspektiv ansåg de sig själva vara ”goda” kolonisatörer och menade att de inte brukade samma våld 
mot ursprungsbefolkningen som andra européer. Dock skapade Sverige förödelser under den tiden i 
bland annat Europa och sågs av exempelvis Ryssland som ”de som bränner ner hus och kyrkor”. En av 
de kolonierna som många känner till är den nordamerikanska vid Delawarefloden som kallades Nya 
Sverige (Fur, 2006). Däremot har Saint-Barthélemy eller koloniseringen av ”Lappland” från samerna 
inte funnits med i Sveriges självbild. Inte ens Sveriges erövringarna av territorium i Europa ansågs 
vara kolonisering (Lindmark, 2000). Sverige vill ha en positiv bild av sig själva och har därför på 
något sätt suddat ut den koloniala historien för att inte anse sig själva som lika grymma i jämförelse 
med andra länder som England och Frankrike (Lindmark, 2000).  
Hübinette och Lundström (2011) lyfter upp att Sverige idag ser sig själva som en av de mest 
solidariska och antirasistiska länderna i världen och De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) lägger 
ton på den akademiska forskningen i Sverige där rasism har setts som en icke-fråga. Forskarna menar 
att det krävs ett erkännande av historian för och kunna jobba antirasistiskt på en strukturell nivå. Kendi 
(2019) lyfter upp att förnekelse är rasismens hjärtslag och något som dunkar inom oss, där vi kan 
benämna någon för att ha rasistiska idéer men samtidigt starkt förneka våra egna. Problemet med att 
kalla sig själv ”inte rasist” neutraliserar betydelsen av rasism och det finns inget neutralt inom det 
rasistiska lidandet. Motsatsen till rasist är därför inte ”inte rasist” utan det är antirasist. Skillnaden är 
att den ena varken stödjer idén om rashierarkier som en rasist eller rasjämlikhet som en antirasist 
(Kendi, 2019). Det ena tror att grunden till problemen återfinns inom grupper av människor som en 
rasist eller att grunden till problemet återfinns bland makten och politiken som en antirasist. Genom att 
neutralisera det till ”inte rasist” som Sverige gör göms det bakom rasismen och osynliggör förtrycket. 
Rasism är beskrivande då det beskriver hur du agerat i en händelse eller något du sagt och det enda 
sättet att motverka det är att ständigt identifiera och beskriva det och på så sätt demontera det. Rasist 
är inte en fixerad identitet ristad i sten, och vi kan vara rasister ena stunden och antirasist en annan 
(Kendi, 2019). Rasism existerar på både makro och micro nivå och måste förstås utifrån det. Med 
andra ord är det en viktig fråga som oftast osynliggörs genom att endast utgå från ett perspektiv, därför 
bör rasism ses i sin helhet och inte från en synvinkel (Alemanji, 2018). 
 
Fritidshemmet utgår från riktlinjer som finns i styrdokumenten, till exempel läroplanen (LGR11) för 
grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2019). I LGR11 hänvisas bland annat de sju 
diskrimineringsgrunderna och att motverka att någon blir diskriminerad eller kränkt. 
Diskrimineringsgrunderna är kopplade till skolans värdegrund där det står att ingen ska diskrimineras 
på grund av exempelvis sin etnicitet. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning samt annan kränkande behandling. LGR11 lyfter upp skolans värdegrund 
där alla dessa aktivt ska motverkas och att det bör bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser (Skolverket, 2019). Vidare tar LGR11 upp att fritidshemmet ska vara likvärdig oavsett vart i 
landet som utbildningen utförs. I läroplanen lyfts hur arbetet med att motverka könsmönster upp 
tydligt och det beskrivs att eleverna ska kunna diskutera olika uppfattningar kring vad som är manligt 
och kvinnligt. LGR11 tar upp att elever ska kunna interagera med varandra oberoende av deras 
könstillhörighet. Det finns dock inte samma tydlighet när det kommer till frågor kopplat till 
diskrimineringsgrunder som etnisk tillhörighet och religionsuppfattning samt hur skolan ska arbete 
med att motverka rasistiska normer och uttryck. Detta förutom mer generella skrivningar att skolan 
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bör arbeta normkritiskt och granska hur olika ideal och identiteter framställs i media och populärkultur 
(Skolverket, 2019). I läroplanen bör det därför finnas en tydlighet kring arbete med dessa frågor för att 
kunna motverka de existerande strukturerna. Alemanji (2018) lyfter att vi måste se bortom det 
privilegierades personliga obehag och ge antirasism mer utrymme i skolor och bortom skolor. 
Antirasism bör vara som en spegel som alla måste se sig själva i, för att förstå ens egna makt och dess 
påverkan den har på andra. Det görs genom att förstå sina privilegier i, samt sin position i den 
strukturella hierarkin, i jämförelse med andra. Det innebär också att aktivt ifrågasätta sig själv och de 
strukturer som efterlevs (Alemani, 2018). Vidare är det viktigt att utveckla konkreta och tillgänglig 
verktyg för lärare att arbeta med kultur och frågor rörande rasism utan att reproducera rasistiska 
diskurser. Därför är det nödvändigt att lärare får tillgång till bättre undervisningsmaterial samt att öka 
lärarstudenters medvetenhet kring interkulturell kompetens och fallgropar i kulturella diskurser. Lärare 
ute på skolorna bör också ges utbildning i antirasism så att det blir en naturlig del av lärares 
undervisningsfilosofi (Sommier & Roiha, 2018). I tidigare forskning inom skolan i Sverige lyfter 
bland annat Gruber (2007) upprätthållandet av rasistiska strukturer och lärare som vill behandla alla 
elever lika samtidigt som de särskiljer eleverna genom ett vi och dem. Av den anledningen är dessa 
frågor något som bör arbetas med. Det belyser Sommier & Roiha (2018) och menar att det behövs 
verktyg kring dessa frågor. Då fritidshemmet är en plats med fokus på identitet och sociala processer 
bör ett arbete med frågor rörande rasism finnas som en naturlig grund inom fritidshemmet. Dock 
saknas det tillräckligt med forskning inom fritidshemmet kring frågor rörande rasism, därav är det 
något som bör studeras.  
 
I utbildningen grundlärare mot fritidshem lyfts fritidslärarens kompetensfokus upp som en viktig 
koppling till elevers identitet och sociala process. Dock utgör frågor kopplade till rasism en liten del 
av vår utbildning och faller under momentet normkritik. Vidare verkar rasistiska strukturer i skolan 
och samhället. Det innebär att fritidshemmet har potential att bidra genom att arbeta aktivt med dessa 
frågor utifrån perspektiv som denna studie behandlar. Syftet i denna undersökning blir därmed att 
undersöka arbetet och kommunikationen kring frågor som rör rasism på fritidshemmet utifrån ett antal 
fritidspedagogers perspektiv. Detta för att kunna förstå strukturer och hur normer kan forma oss 
omedvetet, samt hur det kan påverka eleverna på fritidshemmet, och personalens egen upplevelse 
kring dessa frågor. 
 

Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att belysa tidigare forskningsarbete inom områdena diskriminering, 
kränkande behandling och rasism i utbildningssystemet som därför kan kopplas till syftet med denna 
studie. På grund av brist på forskning inom fritidsverksamheten har jag breddat min sökning till 
skolmiljön i sin helhet.  

Pedagogers perspektiv 
Detta avsnitt utgår från pedagogers perspektiv och på vilket sätt deras arbete kan påverka eleverna.  
 
Andishmand (2017) avhandlings syfte är att studera tre socioekonomiskt skilda områden (tre olika 
skolkontexter) i fritidshemmets verksamhet samt möjligheter för fritidshemmet att erbjuda en 
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likvärdig utbildning genom att jämföra, beskriva och analysera verksamheterna. Studien är en 
etnografisk fältstudie baserad på tre olika skolor. Likvärdighet menar forskaren ska förstås utifrån 
olika aspekter i fritidshemmet. De aspekterna är resurser, villkor, lärande och innehåll på 
fritidshemmet. Det innebär att barn erbjuds en verksamhet som utmanar utifrån deras olika 
förutsättningar och att de ges samma möjligheter. Andishman (2017) hävdar att vart skolan är 
placerad, personalens kunskaper, barnens socioekonomiska bakgrunder etc. har en stor påverkan på 
fritidsverksamhetens aktiviteter och organisering. Hon menar också att barnen i fritidsverksamheten 
oftast är en väldigt homogen grupp när det kommer till deras etniska och socioekonomiska bakgrund. 
Vidare lyfter Andishman (2017) de undersökta fritidshemmens grupperingar och kategoriseringar 
baserat på föreställningen om ”svensk” och ”invandrare” som reproduceras på skolan. Andishman 
(2017) tar upp att personal kategoriserar barn och föräldrar genom synsättet ”invandrare” som en 
människa med exempelvis utomeuropeisk bakgrund och mindre ekonomiska resurser, vilket riskerar 
att stärka definitionen av vad som är ”svensk” utifrån hudfärg, hårfärg, traditioner och språk. 
Andishmand (2017) menar att tillskrivning av identiteter och positioner hos människor baserat på vad 
som ses som normalt eller annorlunda återskapar ett ”vi” och ”dem” och upprätthåller ett ojämlikt 
perspektiv. Vidare belyser Andishmand (2017) att det blir problematiskt när det tillskrivs en viss 
stereotypisk kategori för att förstå barns behov, samt att det kan leda till ett osynliggörande av barnens 
behov på fritidshemmet. Det gör att fritidshem inte erbjuder en likvärdig utbildning, då det påverkas 
av vart verksamheten är förlagd samt elevers bakgrunder.  
 
Runfors (2010) avhandling syftar till att beskriva och analysera skolanställdas uppmärksamhet som 
riktades mot kategorin invandrarbarn och vilka villkor som skapades för dem. Studien från 2010 är en 
fördjupning av en tidigare avhandling från 2003. I den senare förlängs fältarbetet till fyra terminer från 
en termin. Hennes studie utgår från deltagande observationer i tre låg- och mellanstadieskolor. I 
studien lyfter hon, att i arbetet med att blanda olika samhällsgrupper och skapa en gemenskap landade 
fokus på hur ”invandrarbarn” möter ”svenska barn”. Det innebar att eleverna kategoriserades som 
”svensk” och ”invandrare” där svensk tolkades positivt. Forskaren menar på att samhället och skolans 
vision i dagsläget bygger på att elever ska ses som jämlika individer och skolas in i en likriktad 
gemenskap. Runfors (2010) resultat visar att sättet som barn med invandrarbakgrund talades om inom 
skolan ledde till att de positionerades som avvikande, vilket innebar att de inte sågs som individer utan 
som tillhörande en specifik grupp (Runfors, 2010). Detta innebär att trots lärarens försök till att 
undvika att peka ut barnens härkomst så hamnade det ändå i fokus. Runfors (2010) hävdar att 
”invandrarbarn” tolkas som en negativ benämning som får konsekvensen att eleverna definierades som 
icke-svenska. Forskaren beskriver att de positionerades som främlingar i den så kallade tänkta svenska 
gemenskapen (Runfors, 2010). Runfors (2010) belyser genom benämningen ”invandrarbarn” att de 
osynliggjordes för de individer som de var samtidigt som de hamnade i rampljus för något som de inte 
var. Forskaren vill genom detta sätta ljus på de strukturer som skolan genomsyras av och som skapar 
dessa kategoriseringar. Hon menar vidare att ett första steg för att motverka dessa strukturer bör vara 
att konstruera om kategorierna svensk/svenska barn och invandrare/invandrarbarn, därigenom kan den 
socialt kränkande bedömningsstruktur de ingår i göras om (Runfors, 2010).  
 
Grubers avhandling som syftar till att undersöka den centrala roll kultur och ursprung får i skolans 
vardagliga praktik, och därmed hur etnicitet utgör en primär kategori i skolans sociala system (Gruber, 
2007). Forskarens studie utgår från deltagande observationer i en skola och kompletterar forskningen 
med intervjuer. Hon fokuserar i sin avhandling på om lärares synsätt på förekomsten av etnisk 
diskriminering kopplades till om det fanns några ”invandrarelever” på skolan eller inte. Gruber (2007) 
visar på att lärarnas inställning till förekomsten av rasism på skolan är att ”invandrareleverna” väcker 
det hos de ”svenska” eleverna och risken för ökade rasistiska reaktioner kopplades till en ökning av 
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”invandrarelever” på skolan. Det vill säga att det är invandraren som individ genom sitt agerande eller 
genom sin existens orsakar rasism. Forskaren menar att synvinkeln kring rasism på skolan blir att det 
är när fler ”invandrarelever” kommer till skolan som de ”svenska” eleverna utför rasistiska handlingar. 
Där brännpunkt blir på de individer som ”skapar” rasism på grund av sin existens. På ett liknande sätt 
som Runfors (2010) ovan sätter hon med andra ord ljuset på avsaknaden av en förståelse av rasismen 
som en maktstruktur som genomsyrar såväl skolan som samhället i stort, vilket innebär att rasism inte 
ses utifrån dess maktstrukturer och relation till samhället, utan snarare utifrån individer. Inställningen 
blir att det är individer som orsakar rasism snarare än att rasism uppstår från de strukturer som formar 
samhället. Gruber (2007) pekar på att synsättet då kan tolkas som att om inga ”invandrarelever” finns 
på skolan så finns heller ingen rasism. Vidare går Gruber (2007) in på begreppet tolerans och 
beskriver att det i skolan där hon genomförde sin studie fanns underförstått att ”svenska elever” ska 
lära sig att tolerera ”invandrarelever” och lyfter problematiken kring toleransprojekt, och hur det 
snarare kan producera det som de vill motverka, nämligen att särskilja eleverna åt. Genom att 
skolpersonalen jobbar kring tolerans mellan elevgrupperna skapas en upprätthållning av skillnaderna 
där elever kategoriseras som svenskar respektive invandrare. Hon pekar på att skolpersonalens 
särskiljande av eleverna får betydelse för hur eleverna uppfattas, tillåts vara och hur de bemöts. 
Särskiljandet påverkar eleverna samt hur en viss elev kan uppfattas på grund av sin etnicitet jämfört 
med en annan som exempelvis har samma stil. Särskiljandet baseras utifrån antaganden om kulturella, 
nationella och kroppsliga skillnader, där utgångspunkten är vad som identifieras som svenska eller 
icke-svenska. Denna särskiljning går att koppla till vad som beskrivs som kulturell rasism (Gruber, 
2007). Kopplingar från Gruber (2007) går att dras till det som tidigare nämnts av Runfors (2010) och 
Andishmand (2017) som belyser hur ”invandrarbarn” och ”svenska barn” beskrivs. Särskiljandet 
bygger på ett antagande om en kulturell annorlundahet och blir som ett arv hos eleverna menar Gruber 
(2007) och är något som de bär med sig genom hela livet. Forskaren belyser att samhället inte består 
av rasister som utför extrema rasistiska handlingar utan snarare om ett handlande som upprätthåller 
strukturer som får rasistiska konsekvenser.  Gruber (2007) beskriver att denna typ av särskiljning gör 
det inte mer humant utan att det snarare upprätthåller rasismen. Vidare menar Gruber (2007) att 
etnicitet är en social konstruktion där människor blir separerade i olika grupper eller samhällen genom 
exempelvis språk, religion eller utseende. Konstruktionen av etnicitet är kopplat till den sociala och 
historiska kontexten och är sammanförd med andra sociala former såsom exempelvis kön. 
 
Andishmand (2017), Runfors (2010) och Gruber (2007 visar att det finns tydlig kategorisering av 
elever baserat på vad som anses vara svenskt respektive icke-svenskt, vilket kan påverka elevernas 
identiteter. Forskarna lyfter också upp lärarnas perspektiv som ser rasism utifrån en individnivå 
snarare än utifrån de maktstrukturer som genomsyrar vårt samhälle och skola.  
 

Riktlinjer 
I detta avsnitt kommer riktlinjer för skolan att lyftas utifrån Beck (2017) samt Arneback (2014). 
  
Beck (2017) lyfter i sin artikel att det behövs en reformering och kritisk granskning av riktlinjer som 
skolan ska följa då det inte finns en tydlighet kring vad diskrimineringsgrunderna faktiskt innebär. 
Trotts att artikeln är baserad på en amerikansk kontext, där andra riktlinjer råder i jämförelse med den 
svenska, finner jag denna artikel applicerbar i denna undersökning då den behandlar barns identitet 
som något som kan ha flera bottnar. Beck (2017) menar att riktlinjerna utgår från att det inte ska 
förekomma diskriminering, men att det saknas perspektiv och riktlinjer för hur ett sådant arbete ska 
utföras. Beck (2017) utvecklar att skolsystemet i sin helhet borde konfrontera komplexiteten av 
intersektionalitet snarare än att det ska stå uppmaningar som ”vi ska inte diskriminera eller 
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trakassera”. Hon menar att riktlinjernas språk bör förhålla sig till ett sätt som uppmanar lärare att 
identifiera fördomar i ord, passivitet och handling. Därför anser hon att det krävs ett samarbete från 
elever, kollegor och familjer för att kunna skapa ett klimat i skolan som är bekräftande för eleverna 
och i linje med diskrimineringsgrunderna det vill säga etnicitet, klass, kön, könsidentiteter, sexuell 
läggning, religion och funktionsnedsättning samt korsningarna mellan dessa identiteter (Beck, 2017). 
Beck (2017) argumenterar för betydelsen av att lärare har intersektionella synsätt och en förståelse för 
sina egna fördomar kopplat till historisk marginaliserade identiteter i arbete som pedagoger för att 
kunna stärka elevers identiteter och ha en förståelse kring barns olikheter. 
 
Arneback (2014) vill med sin artikel bidra till den teoretiska debatten angående hur lärare bör hantera 
situationer kring hatiska uttalanden i skolan, genom att hävda att tänka och agera logiskt när det 
kommer till moraliska handlingar. Forskaren tar upp tre aspekter utifrån Deweyanperspektivet som 
hon utgår ifrån i sin artikel. De tre aspekterna är vikten av erfarenhet, problematiken kring en 
förskriven moral samt behovet av moraliska fantasiövningar i skolan. En fördjupning av dessa tre 
aspekter som Arneback (2014) belyser följer i senare stycke. I artikeln nämner forskaren lärares arbete 
med hatiska uttalanden eller hets mot folkgrupp i skolan, och går djupare in på hur lärare agerar när 
detta uppstår. Arneback (2014) lyfter upp läroplanen som utgår från jämlikhet, vilket gör att när 
hatiska uttalanden uppstår ska läraren agera. Dock nämns det inte hur de ska agera, vilket innebär att 
läraren själv måste utgå från sina egna metoder för agerande när något uppstår. Med andra ord ska en 
lärare skälla ut den eleven som sagt något diskriminerande, ha en diskussion eller fråga eleven vad den 
menade med det osv. Det finns många sätt att agera, däremot finns det inga riktlinjer till hur en bör 
agera, utan snarare att det ska vara jämlikt i läroplanen (Arneback, 2014). Vidare lyfter Arneback 
(2014) att hanterandet handlar också om personens perspektiv när det kommer till effekten av det som 
sägs i klassrummet och de moraliska riktlinjerna i undervisningen. Vanligtvis reduceras hatiska 
uttalanden till att beskrivas som en förolämpning när det är allvarligare. Forskaren hävdar att hatiska 
uttalanden reproducerar en negativ hierarki i samhället och har skadande konsekvenser (Arneback, 
2014).  Detta tar även Murphy, Tubritt, och O’Higgins Norman (2018) upp i deras artikel där de visar 
att lärare normaliserar kränkande behandlingar. Vilket innebär att en förminskning av dessa 
diskrimineringar och kränkningar kan ha att göra med att lärare saknar kunskap och empati kring 
dessa frågor.  
Arneback (2014) tar vidare upp utifrån Deweyanperspektivets tre aspekter för lärare att utgå ifrån när 
det kommer till hatiska uttalanden. Den första handlar om erfarenhet och syftar till förståelsen av våra 
egna samt andras syn på moral när det kommer till erfarenhet och där utbildning ger möjlighet till 
interaktioner och möjliggör förändringar. Andra aspekten som Arneback (2014) lyfter fram är 
problemet med förskrivna moraler, då moraler är något som sker i förhållande till handlingar.Då går 
det inte att ha förbestämda moraler, utan varje situation är unikt skilda från varandra. Den sista och 
tredje aspekten som forskaren lyfter är behovet av att ha moraliska fantasier i skolan. Detta för att 
kunna använda det i reflektioner kring olika möjliga handlingar och hantering av konsekvenserna.  
Det som Arneback (2014) lägger tyngd på är arbetet med moraliska fantasiövningar i skolan. Dessa 
övningar kan exempelvis vara att använda sig av teatraliska övningar för att kunna föreställa sig hur 
det kan vara vid en specifik situation, samt i arbetet med moraliska fantasier anpassa till specifika 
kontexter då olika grupper har olika erfarenheter. Hon menar att det finns frågor att utgå ifrån såsom 
”vem är jag”, ”vilka är eleverna som jag möter”, ”vad är möjligt och inte möjligt”, ”vad kan det ha för 
konsekvenser med valen som görs”. Forskaren förespråkar därför att arbetet med hatiska uttalanden 
måste ta hänsyn till erfarenheter hos sig själv men också hos andra, där skolan kan skapa möjligheter 
för interaktioner. Därmed framhåller Arneback (2014) vikten av att se på varje situation som 
annorlunda och att det därför inte går att följa en specifik ram. Genom ett arbete med moraliska 
fantasiövningar kan ramen anpassas för att kunna reflektera kring olika händelser och konsekvenserna 
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av en situation (Arneback, 2014). Forskaren menar att lärare behöver ha verktyg för att kunna känna 
sig trygga i sin roll när hatiska uttalanden och andra diskrimineringar uppstår och inte känna en 
osäkerhet. Det hanteras genom att ge lärare verktyg för att skapa reflektioner kring moral och 
handlingar utifrån den specifika kontexten (Arneback, 2014).  
 
Både Beck (2017) och Arneback (2014) lyfter de riktlinjer som lärare ska ta hänsyn till när det 
kommer till diskriminering och kränkande behandling. Däremot menar forskarna att det krävs 
tydligare riktlinjer kring hur ett arbete med dessa frågor bör se ut. Beck (2017) lyfter lärares perspektiv 
och att kunna ha en intersektionell syn i sitt arbete. Hon tar även upp lärares förståelse kring sina egna 
fördomar kopplat till historiskt marginaliserade identiteter, vilket även Arneback (2014) lyfter om att 
förstå sina egna och andras moraler.  

Barnperspektiv 
I detta avsnitt kommer fokus ligga på barnperspektiv och hur det påverkar exempelvis de normer som 
råder i samhället.  
 
Schwarz och Lindqvist (2018) artikel undersöker hur barn i förskoleålder förstår och upplever frågor 
kopplade till rasism med fokus på barn i åldern 4 och 5 år. De undersöker även lärares egen förståelse 
kring dessa frågor. Studien är en etnografisk studie som forskarna genomfört på en mångkulturell 
förskola. De utgår från vitheten och Sara Ahmeds kritiska vithets teorier. Schwartz och Lindqvist 
(2018) använder sig av barns målningar för att få en ökad förståelse av barnens värld. I en situation där 
några barn ska rita självporträtt beskriver forskarna en incident där ett svart barn målar sig själv som 
vit. Barnet berättar då att den vill bli vit och blond när den är vuxen och vill inte vara svart. Två andra 
barn reagerade på att detta barn inte hade gjort ett självporträtt vilket indikerar att barnen har en 
medvetenhet kring normer när det kommer till representation. Barnet som målat sig själv som vit ser 
sig själv som svart redan nu i denna ålder, och som något negativt. Forskarna lyfter de riktlinjer som 
följs där lärare lär sig strategier som osynliggör och gör dem färgblinda i sitt lärande. En utgångspunkt 
som forskarna lyfter är färgblindhet, vilket innebär ett osynliggörande av rasism där lärarna anser att 
de inte ser färg då alla barn är lika. Genom att lärarna inte ser färg så ser de inte heller de 
maktstrukturer som samhället genomsyras av vilket leder till att icke-vita barn särskilt svarta barn 
försöker förstå deras upplevelse av diskriminering samtidigt som lärarna osynliggör den 
diskrimineringen och dess påverkan på barnen (Schwartz och Lindqvist, 2018). Vidare menar de att 
genom att inte se färg och bara se individen så skadar det och osynliggör barn från minoriteters 
upplevelse. Synsättet att alla är lika mycket värda suddar ut allas olika upplevelser av världen och 
skadar snarare än att hjälpa barnen i sin utveckling (Schwartz och Lindqvist, 2018). Forskarna menar 
att det behövs en diskussion och förståelse kring jämlikhet och olikhet. De går vidare in på att det är 
en lång process av kritiska självreflektioner av ens privilegier tillsammans med empati som krävs för 
att kunna få en ökad förståelse och verktyg till att lära ut. Lärarna på denna förskola med barnet fick 
en väckning från deras färgblindhet genom incidenten, men å andra sidan krävs det ett långsiktigt 
arbete och en förståelse för att motverka dessa vithetsnormer och färgblindhet än enskilda incidenter 
(Schwartz & Lindqvist, 2018).  
 
Sotevik (2019) belyser i sin artikel som utgår från intervjuer med pedagoger på förskola, i syfte att 
undersöka spänningen mellan hbtq-kompetensens behov. Den blir både efterfrågad och ifrågasatt.  Det 
som framträdde i undersökningen var att attityden ” att låta barn vara barn”, och inte indoktrinera 
oskyldiga barn med vuxnas synsätt, dominerade. Resultatet visar att lärare menar att det är bättre att 
inte lära barn om homosexualitet. Det förhållningssättet går att koppla till hur lärare förhåller sig till 
rasism och normerna som samhället lever efter. Det blir som en dragningskamp mellan att å ena sidan 
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lära barnen värderingar som är goda och å andra sidan inte lära ut information förrän de blir äldre, det 
vill säga att undanhålla information. Forskaren belyser att det innebär, förutom det tydliga motståndet 
mot, i detta fall homosexualitet, finns det en tydlig tystnad och ett osynliggörande av vissa identiteter 
som inte får existera på lika villkor som de identiteter som faller inom de rådande normerna (Sotevik, 
2019).  
 
Almeida m.fl (2019) diskuterar osynliggörandet av icke-vita barns upplevelser och att de inte fick 
utrymme till att göra sig hörda i skolsammanhang. I och med de vita normerna i läroplanen försvann 
deras möjlighet till att dela med sig av sitt kritiska tänkande, då det västerländska hamnar i centrum 
för hur en ska vara. Däremot kan en dialog med intersektionella ramar möjliggöra ett erkännande av 
de olika maktstrukturerna och privilegierna som varje individ har, och det kan i sin tur stärka individer 
att kunna ta ansvar. (Almeida m.fl, 2019). 
 
Schwartz och Lindqvist (2018), Almedia m.fl. (2019) och Sotevik (2019) belyser osynliggörandet av 
dessa maktstrukturer såsom rasistiska strukturer. Det leder till att barn med olika förutsättningar inte 
får existera och representeras inte på samma villkor, trots att skolan samtidigt vill se alla barn som 
lika.  
 

Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka arbetet och kommunikationen kring frågor som rör rasism på fritidshemmet 
utifrån ett antal fritidspedagogers perspektiv. 

 
Hur beskriver fritidspedagoger sitt arbete kring frågor som rör rasism på de undersökta 
fritidshemmen? 
 
Vilka möjligheter och hinder kan identifieras utifrån fritidspedagogernas beskrivningar av deras arbete 
kopplat till rasism på fritidshemmet? 

Teoretiskt perspektiv 
I avsnittet teoretiskt perspektiv kommer jag att ta upp intersektionellt perspektiv. Då detta perspektiv 
tar upp olika strukturer och maktordningar som samspelar med varandra när det kommer till 
inkludering och exkludering. Mitt fokus är emellertid på frågor som rör rasism och förståelsen av detta 
utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att undersöka arbetet och kommunikationen kring 
frågor som rör rasism på fritidshemmet utifrån ett antal fritidspedagogers perspektiv, vilket gör att 
detta perspektiv kan ge en ökad förståelse kring maktstrukturer och därmed en förståelse kring 
rasistiska strukturer. Detta perspektiv kan lyfta upp hur strukturer kan påverka fritidspedagogers arbete 
med frågor som rör rasism. Med andra ord innebär det att studier som denna kan synliggöra på vilket 
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sätt fritidspedagogerna beskriver sitt arbete med dessa frågor. Vidare kommer jag inom det 
intersektionella perspektivet att ta upp begrepp som kan kopplas till perspektivet. 
  
Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberly Crenshaw i en tid då antirasistiska och 
feministiska rörelser misslyckats att se till intersektionen mellan identiteter. Där exempelvis kvinnans 
erfarenheter inom antirasistiska rörelser inte inkluderades medan den vita kvinnans perspektiv 
dominerade i den feministiska rörelsen.  Beck (2017) menar att för att förstå maktstrukturer går det 
inte att separera dessa ifrån varandra utan att synsättet måste utgå från intersektioner. Det innebär att 
den intersektionella forskningen bidragit till att förstå korsningarna där dessa strukturer möts, såsom 
etnicitet och könsidentiteter. Eftersom det formar strukturer, politik och representation är begreppet 
intersektionalitet mycket användbart när det kommer till exempelvis förtrycket av icke-vita kvinnor 
(Beck, 2017). Intersektionalitetsbegreppet innefattar med andra ord, förståelsen av att kön, etnicitet, 
hudfärg, klass, sexualitet och andra identiteter korsar varandra. Det går inte att separera dem, utan 
dessa interagerar och korsar varandra i det samhälle och sociala system vi lever i och måste alla tas i 
beaktning (Almeida m.fl, 2019). Jag har i studien med mig utgångspunkten att maktstrukturer kopplas 
till varandra, men fokuserar som nämnts på frågor som rör etnicitet/ras och rasism. 
 
Intersektionalitet beskrivs både som en teori, ett begrepp eller som ett analysredskap för att kunna 
synliggöra och problematisera olika maktstrukturers samverkan med varandra. Genom den 
intersektionella teorin synliggörs maktstrukturer i samhället som bygger på ojämlikhet (De los Reyes 
och Mulinari, 2005). De los Reyes och Mulinari (2005) lyfter att rasismen kan förstås som inbäddad i 
alla sociala relationer och tar upp intersektionalitetens nödvändighet när det kommer till att utveckla 
dialog förutom inom feminismen, också inom annat kritisk tänkande. De utgår från Balibar och 
Wallersteins förståelse av hur rasismen och patriarkatet reproduceras i det nutida kapitalistiska 
samhälle. En central roll i detta är föreställningen om nationen, de lyfter exempelvis här faktorer som 
ett upprätthållande av gränser och vad/vilka som tillhör och faller innanför den gränsen och vad/vilka 
som inte tillhör såsom territorium, språk och ”ursprunglig” nationell befolkning. Genom skapandet 
och upprätthållandet av nationella identiteter reproduceras ojämlikhet och exkludering, vilket kan 
skapa en gemenskap samtidigt som exkludering skapas då människor hamnar utanför denna sedda 
gemenskapen. Ett synsätt kan vara att minoriteter anses som avvikande när de stör maktordningen och 
inte vill acceptera sin position som underordnad, vilket innebär att genom att tillskriva individer 
identiteter kopplat till en nationalstat kommer det ständigt att finnas kategoriseringar och gränser som 
gör att de som inte identifieras med dessa identiteter uppfattas som främlingar (De los Reyes & 
Mulinari, 2005). Trots omskapande av dessa identiteter kommer det att finnas en exkludering då det 
utgår från vad/vilka som tillhör nationen, samtidigt som det dessutom skapar andraklassmedborgare 
(De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). De menar att det krävs en rubbning av de normer som 
definierar ”svensk” som samtidigt exkluderar och missgynnar människor, vilket leder till en 
underordning när de som faller utanför, definieras som icke-svensk (De los Reyes, 2005).   
 
De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) menar att för att förstå rasismen måste vi förstå 
kolonialismen och dess ursprung. Den dominerande uppfattning av Sverige är att de inte är ett 
kolonialt land, för att de inte anses ha haft kolonier såsom exempelvis Storbritannien. På grund av 
detta synsätt leder det till att många inte ser Sverige som ett land med kolonial mentalitet, och därmed 
inte som ett rasistiskt land. Dock har Sverige en kolonial historia och det koloniala synsättet är levande 
trotts att historian ignorerats menar De los Reyes, Molina och Mulinari (2005). För att kunna 
synliggöra exkludering och marginalisering i det västerländska samhället måste rasismen kopplas till 
det koloniala då det är centralt i det nutida uppdelningarna. Kolonialismen handlar om en ideologi och 
att se det folk som koloniserades som ”den andre”. Rangordning av människors värde utifrån olika 
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raser kunde därmed rättfärdigas. (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). Som ett led i detta kom 
rashygienismen som länge haft en hemvist i Sverige i och med Rasbiologiska institutet i Uppsala som 
grundades 1922 (Broberg, 1995). En förklaring till framväxten av detta kan vara behovet av att 
definiera sin nation i förhållande till andra, där det skapades en modell genom folkhemmets 
konstruktion som var elitistiska, exkluderande och grundade i rashygien. Genom skapandet av 
rasmässig underlägsenhet rättfärdigade de den rasistiska ideologin och koloniseringen av världen med 
vetenskapliga argument, vilket Sverige välkomnade där ”den rena ariska rasen” var av högst värde (De 
los Reyes, Molina & Mulinari, 2005).  
 
I det nutida handlar det inte så mycket om just legitimering av nationalstaten Sverige utan snarare om 
en strävan av vad som är svenskt kopplat till den europeiska gemenskapen. Sökandet efter en svensk 
identitet, där uppdelningen fokuserar på kulturell tillhörighet, innebär att se sin kultur som den 
överlägsna kulturen. Verktyget för den processen kallas kulturell rasism. (De los Reyes, Molina & 
Mulinari, 2005). Rasismen har i många år setts som en icke-fråga i den akademiska forskningen i 
Sverige, eller som något från det förflutna, eller kopplat till kriminella grupper. Det innebär att den 
dominerande bilden av Sverige är att det är ett land där rasism inte existerar med undantag för 
kriminella grupper. Dock är rasismen en nyckelkategori för att kunna förstå uppdelningar och centralt 
när det kommer till att förstå vår uppfattning om sociala fenomen. Rasism måste förstås på en 
strukturell nivå och inte som isolerade incidenter. Därför argumenterar forskarna för att rasismen 
måste få ett erkännande i Sverige och belysas utifrån maktstrukturer snarare än utifrån enskilda 
händelser och individer där det också krävs ett erkännande av den svenska historian (De los Reyes, 
Molina & Mulinari, 2005).  
 
Hübinette och Lundström (2011) undersöker vithet och vad som tolkas som svenskt och menar att en 
vit person ofta föreställs som svensk medan en icke-vit person inte uppfattas som helt svensk. De drar 
ett exempel kring händelsen i Malmö med ”den andre Lasermannen” där alla beskrev de som var 
hotade och i riskzon som personer med exempelvis ”invandrarutseende” och ”icke-svenskt utseende”, 
vilket innebär att de tillskriver icke-vita som icke-svenska. Denna bild och uppfattning domineras i 
Sverige, det vill säga att en svensk är någon som är vit. De menar att en färgblind antirasism har 
dominerat i Sverige och att detta har bidragit till en tabubeläggning av diskussioner kring ras och 
vithet (Hübinette & Lundström, 2011). Kendi (2019) menar att genom att benämna sig själv som 
färgblind, det vill säga att inte se färg, att uppenbart misslyckas med och se ras, osynliggörs också 
perspektivet av att se rasism och faller in inom rasistisk passivitet. Det neutraliserar rasismen och blir 
ett sätt att dölja att rasism existerar. Med andra ord innebär det att maktstrukturerna undangöms och 
rasistiska strukturer tillåts existera (Kendi, 2019). 
Hübinette och Lundström (2011) menar vidare att detta synsätt kring den svenska vitheten är något 
som alla oavsett vit, icke-vit, antirasist och rasist påverkas av. Som tidigare nämnt kring kolonialismen 
och det folk som ansågs vara av mest värde lever det vidare in i dagens föreställningar, vilket innebär 
att exempelvis skönhetsideal innefattar en person med ljus hy, blont hår och blåa ögon. Detta är en 
bild som spridds både inom och utanför Sverige, där bilden av att vit anses som världens mest 
genetiskt värdefulla (Hübinette & Lundström, 2011). Uppfattningen och konstruktionen av vad som är 
svenskhet och upprätthållandet av dess gränser är något som finns inte bara hos vita utan även bland 
icke-vita och det finns en bild av att Sverige är ett land i världen som är mest solidarisk och 
antirasistiskt. Skapandet av vitheten som sätts på en piedestal leder till att många icke-vita söker sig 
till vita svenskar när det kommer till både partners och vänner, en strävan av att tillhöra det vita. Det 
skapas ett ”vi och dom”-tänk och vilka gränser för vem som tillåts vara svenskar. Normer kring vad 
som är svenskt reproducerar rasistiska strukturer och kategoriserar in människor, vilket leder till 
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graderingar från vit till svart och ett upprätthållande av maktstrukturer (Hübinette & Lundström, 
2011).   
Khosravi (2012) tar upp ett exempel som behandlar vithetsnormen och svenskhet. Kollegor på en 
arbetsplats undviker att uttala namn som inte är svenskklingande och därmed görs de mindre 
mänskliga. Namnet blir ett synliggörande av en persons tillhörighet till en minoritet och en förtryckt 
grupp. När kollegor väljer att inte säga en persons namn för att de inte kan uttala det, påverkas också 
denna negativt Khosravi (2012). Paralleller kan dras från detta fenomen till lärare som inte uttalar 
namn på elever. Vidare säger forskaren, för att bli accepterade att tillhöra det ”svenska” byter många 
sitt namn till mer ”neutrala” namn för att skydda sig själva från diskriminering och rasism utifrån 
namn (Khosravi, 2012). Khosravi (2012) menar att namnändring blir som en del av att tillhöra det 
svenska. För de vars hudfärg som passerar som ”vit” är namnet den barriären som hindar dem från att 
”spela vit” och ju närmare vitheten och svenskheten du kommer desto mer respekterad blir du. Dock 
går det inte att undvika diskriminering och förvåningen kring den person som möts bakom namnet 
utifrån den hudfärg som personen har. Då namnbyte inte suddar bort ens hudfärg, diskrimineringarna 
och rasismen, utan endast minskar diskrimineringen när det kommer till jobb, boende och sociala 
interaktioner (Khosravi, 2012).  

Metod 

Val av metod 
Då min studies syfte är att undersöka arbetet och kommunikationen kring frågor som rör rasism på 
fritidshemmet utifrån ett antal fritidspedagogers perspektiv, behövs en metod som fokuserar på 
människors egna perspektiv, erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Jag har därför valt att utgå 
från den kvalitativa metoden. Kvalitativa studien kom som en motsats till den kvantitativa, där den 
kvalitativa metoder utgår från intervjuer, observationer eller analysering av texter. Analys av texter 
finns även i den kvantitativa metoden men utgår från mer ifrån exempelvis statistik. När det kommer 
till kvalitativa data är det utifrån händelser, uttalanden och upplevelser som metoden utgår från. 
Medan det i den kvantitativa data kopplas ihop med uträkningar, vikt och längd. Den största skillnaden 
mellan dessa två är att det är olika sätt att arbeta med och få fram och analysera data. Om vi utgår från 
ett kvantitativt sätt att analysera skulle jag exempelvis med mitt material se kring hur ofta de nämner 
en viss term medan den kvalitativa analysen utgår ifrån vilka termer som används och vad för 
betydelse de har för personen som intervjuas (Ahrne & Svensson, 2015). Av den anledningen har jag i 
detta arbete valt intervjuer som metod för att kunna få in fritidspedagogernas berättelser om hur de 
upplever sitt arbete med dessa frågor. Intervjuer är en metod som kan ta fram det empiriska 
materialitet som denna studie behöver (Ahrne & Svensson, 2015). Intervju som metod går in på ett 
djupare plan kring pedagogers upplevelser av dessa frågor än om jag exempelvis hade valt observation 
som metod. Detta då observationer blir en tolkningsfråga eftersom vi endast kan anta att pedagoger 
upplever något på ett visst sätt om vi observerar dem (Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Denna studie utgår därför från en kvalitativ metod med så kallad semi-strukturerade intervjuer som 
innebär att öppna frågor förberedes innan intervju där möjlighet fanns att ställa följdfrågor utifrån 
respondentens svar. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) menar dock att det inte är av intresse ifall 
intervjuerna är semi-, ostrukturerat osv. Däremot är det utifrån detta sätt som jag har gjort intervjuerna 
och genom att benämna det finns det en större transparens av hur intervjuerna gått till. Det jag gjorde 
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var att skapa en frågemall med öppna frågor utifrån mitt ämne där de grupperades in i olika kategorier. 
Genom att ha mer öppna frågor går det att anpassa intervjuerna efter olika intervjusituationer där 
frågorna är framtagna för att förstå fritidspedagogers arbete kring frågor kopplade till rasism. Att ha en 
frågemall att utgå ifrån vid intervjuerna gör att det finns en grund att gå på för att kunna jämföra 
svaren emellan pedagogerna och få en ökad förståelse (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). 
 
Fördelarna med att använda intervjuer som metod är att det går att få fram personers reflektioner under 
en kort tidsperiod. Det går att få en inblick i frågor rörande rasism på fritidshemmet samt 
pedagogernas synvinkel. Där kan respondenterna berätta mer hur de arbetar med olika saker och vad 
de tycker och känner. De kan även gå in djupare kring upplevelser och erfarenheter i verksamheten. 
Vidare kan en intervju samla in respondentens språkbruk och normer som framkommer (Ahrne & 
Eriksson-Zetterquist, 2015). Dock kan uttalanden i intervjuer inte tas för givet och det som 
respondenten säger behöver inte vara det som de praktiserar i verksamheten, vilket innebär att det blir 
en tolkning av respondenternas svar. Däremot är intervjuer den metod som kan lyfta fram 
respondenternas reflektioner och synpunkter tydligast och därför är det denna metod som valts. Om tid 
fanns skulle en kombination med exempelvis observationer kunna bekräfta utsagorna från intervjuerna 
och skapa bredare empiriskt material (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015).     

Urval och avgränsningar 
I min studie ville jag undersöka arbetet med frågor rörande rasism på fritidshemmet och därför valde 
jag att intervjua personal på fritids, oberoende av kön, ålder eller utbildning. Detta för att jag vill 
utifrån deras perspektiv förstå arbetet med dessa frågor. Med andra ord har jag avgränsat mig till 
personal på fritidsverksamhet som har erfarenhet av att jobba med elevgrupper på fritidshem och med 
fritidshem så inkluderas fritidsklubb alltså från förskoleklass upp till mellanstadiet. 
När det kommer till att göra urval av intervjupersoner är huvudkriteriet om de aktuella personerna som 
ska intervjuas har relevant information i relation till mina frågeställningar, vilket jag anser att dessa 
intervjupersoner har i och med att som redan nämnts fokus är på fritidspedagogers arbete med rasism 
på fritidshemmet (Repstad, 2007). Det har blivit en typ av bekvämlighetsurval då det var dessa 
respondenter som var tillgängliga i och med att det har varit svårt att hitta respondenter, samtidigt som 
urvalet varit slumpmässigt utifrån Stockholms län där olika skolor kontaktades. Det blev slumpmässigt 
då det var olika skolor i olika områden som kontaktades för att sedan utifrån dessa få svar från några 
skolor och respondenter. Vidare har det även blivit en typ av snöbollsurval då det via kontakter har 
slussats vidare till relevanta intervjupersoner till undersökningen (Patel & Davidson, 2019). 

Undersökningspersoner 
Jag har intervjuat 8 personer som arbetar inom fritidshem, både utbildade och outbildade. 
Intervjupersonerna är mellan ca. 20–60 år varav 6 av de intervjuade definierar sig som män och två 
definierar sig som kvinnor. De har olika utbildningsgrunder bland annat lärare mot yngre åldrar, 
fritidspedagogutbildning, och lärare mot fritidshem. Intervjuerna har varit i 6 olika skolor i områden 
med olika sociokulturella upptagningsområden inom Stockholms län. Att det var 6 män beror på att 
det var de som återkopplade till mig kring min förfrågan, 2 kvinnor kom i sista minuten och jag valde 
att ha med dem för att få ett bredare perspektiv. Då det är en blandning av utbildning bland 
respondenterna har jag valt att benämna dem i studien som fritidspedagoger, vilket även innefattar 
lärare mot fritidshem samt personal utan pedagogisk utbildning.  
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Genomförande 
Det första jag gjorde var att maila några skolor inom Stockholms län, både rektorer, biträdande 
rektorer samt om det fanns mail till personal. I mailet informerade jag dem om att jag var en student 
från Stockholms universitet och att jag studerar grundskolelärare mot fritidshem med inriktning bild. 
Vidare berättade jag att jag skriver mitt självständiga arbete som kommer handla om arbete kring 
frågor rörande rasism, samt om det fanns möjlighet att intervjua deras personal på fritidshemmet. Det 
var svårt att få tag på personer att intervjua, där jag först mailade och inte fick svar, sedan ringde jag 
och fick heller inget svar. Sedan fick jag tag i en skolas administratör som gav mig numret till 
biträdande rektor på den skolan. Jag fick då en mailadress att maila infon och de skulle ta upp det med 
fritidspersonalen dagen efter på deras mötestid. Utifrån denna fick jag två intervjuer och väl på plats 
vid skolan fick jag ytterligare en intervju. Efter att ha kontaktat ett flertal skolor övergick jag till 
kontakt via privata källor och fick på så sätt kontakt med ytterligare personer att intervjua både från 
privata källor och från skolor som svarade. Det var som sagt svårigheter att hitta intervjupersoner men 
slutligen så släppte det sig, genom att fortsätta kontakta flera skolor och samtidigt ringa. Det framkom 
även från fritidspersonal att de inte jobbar med frågor kring rasism och därför inte ville ställa upp på 
intervju, vilket gjorde att jag även försökte hänvisa till läroplanen för att få dem och ställa upp på 
intervju.  
Intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplats dock var det svårt att hitta ett avskilt rum med alla 
respondenter då gjordes några i personalrummet, vilket gjorde att några intervjuer störs med lite ljud i 
bakgrunden. Dock var det ändå gångbart och de flesta intervjuer skedde ostört samt att respondenterna 
kunde fokusera kring frågorna (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Många ville också veta tidsram 
innan intervjuerna, vilket var svårt att besvara eftersom det beror på svaren som ges. Ahrne och 
Eriksson-Zetterquist (2015) belyser detta där en situation uppstod då en intervjuare sagt en tid och 
respondenten reste sig när den tiden gått. Därför försökte jag ge respondenterna en cirka tid, men att 
det kan ta längre eller kortare tid. Intervjuerna som gjordes indikerar på att tiden varierade då det fanns 
ett tidsspann från ca 20 - 50 min (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Intervjuerna öppnades med så 
kallade vänliga frågor så att respondenterna kan känna en viss trygghet innan de tyngre frågorna togs 
upp. Frågorna ställdes kring deras erfarenhet och arbete på fritidshemmet, vilket gjorde att en 
förståelse kring respondenten kunde formas (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Frågeformulären 
som intervjuerna utgicks ifrån var likadana vid alla intervjuerna, dock formulerades någon fråga om 
för att passa bättre samt att det även lades till en fråga (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015).   
Intervjuerna har spelats in, vilket innebär att det har varit en inspelad intervjustudie och därav också 
studiens data. Därefter har det empiriska materialet som ska studeras transkriberats. Genom att 
använda ljudinspelning som verktyg går det att gå tillbaka och lyssna till materialet så viktiga aspekter 
som tas upp inte missas, samt lära känna materialet på ett bättre sätt (Ahrne & Svensson, 2015). 

Databearbetning och analysmetod 
Den analysmetod jag har valt för att analysera min empiri är den tematiska analysen som Braun och 
Clarke (2006) tar upp. Under hela processen av min analys har jag haft det intersektionella 
perspektivet i bakhuvudet det vill säga min teori för att få en ökad förståelse av mitt material utifrån 
den teori jag valt att applicera i min studie. Tematisk analys handlar om att teman identifieras inom det 
insamlade materialet. Första processen i själva analysen menar Braun och Clarke (2006) börjar när det 
går och se meningsmönster i det insamlade materialet. Denna fas kan börja redan under tiden då det 
empiriska materialet samlas in, då utifrån intervjuerna fanns det mönster som kunde läsas av från 
respondenterna innan analysen av all data. Att utifrån det som respondenterna sa kunde jag se mönster 
kring vad för material som samlades in. Därför börjar det redan när jag markerade ut olika mönster 
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som respondenterna lyft som jag fann vara relevant innan alla intervjuer gjorts. Detta gjorde jag 
genom att under transkriberingen skriva ner notiser som jag fann relevant. Forskarna menar att den 
tematiska analysen utgår från olika steg eller faser av analys. Det är viktigt att notera att i en kvalitativ 
analys finns det inte exakta instruktioner för hur det går till, utan det finns en flexibilitet för att passa 
den insamlade data och frågeställningarna (Braun & Clarke, 2006). Vidare finns det inte olika steg 
som en ska följa till punkt och pricka i analysen utan genom dessa faser kan du gå fram och tillbaka 
när det behövs igenom hela processen för och få en djupare förståelse (Braun & Clarke, 2006). 
 
De olika faserna som gås igenom i en tematisk analys är första fasen som innebär att lära känna det 
insamlade materialet. Att få en djupare förståelse kring det material som samlats in och dess innehåll 
genom att läsa igenom materialet. Dock var ett första steg för att kunna lära känna materialet en 
transkribering. Då jag utförde intervjuer som spelats in behöver de först transkriberas till skriven text. 
Transkribering är tidskrävande, dock kan det vara ett bra sätt att lära känna och förstå den insamlade 
data (Braun & Clarke, 2006). Det finns inte en specifik guide till hur transkriberingen ska gå till i en 
tematisk analys, dock krävs det åtminstone ett ordagrant transkriberat material där både det verbala 
som sägs, samt exempelvis harklingar tas med. Det är också viktigt att tänka kring vart exempelvis 
punkt och kommatecken ska skrivas fram då det kan få olika innebörd beroende på vart tecknet sätts. 
Transkriberingen är ingen onödig fas utan där sker de tidiga stadierna av analysen och en djupare 
förståelse kring materialet (Braun & Clarke, 2006). Genom transkriberingen som nämns här ovan 
kunde jag börja få en förståelse kring materialet, vilket innebar att jag som sagt skrev ner notiser innan 
jag läste igenom materialet. Efter att ha transkriberat allt material läste jag igenom transkriberingarna 
för att få en djupare förståelse (Braun & Clarke, 2006).  
I den andra fasen som innebär att identifiera koder i materialet som är av intresse såsom exempelvis 
liknande uttalanden från respondenterna. Här organiseras materialet till meningsfulla grupper därefter 
utvecklas teman utifrån de grupperna, vilket innebar att här markerade jag ut i materialet med hjälp av 
färgpennor samt skrev notiser vid sidan av för att få mer förståelse kring vad jag markerat. Jag 
arbetade med materialet både från datorn, men också genom utskrivna transkriberingar (Braun & 
Clarke, 2006).  
 
Tredje fasen som innebär att samla in kodningarna i teman, vilket innebar att jag analyserar det som 
tagits fram och försöker hitta samband kring dem. Där det utifrån koderna försöka identifiera teman 
samt underteman (Braun & Clarke, 2006). I denna fas gick jag igenom det som markerats för att se 
vad som passar in med varandra, det vill säga vilket tema som de faller inom. Slutligen kunde 
kopplingar och förståelse kring de olika teman skapas, dock fanns det fortfarande oklarheter i teman 
och ifall det möjligtvis behövdes gås igenom och bearbetas ytterligare. Däremot fanns det potentiella 
teman som identifierades för och analyseras vidare (Braun & Clarke, 2006).  
Den fjärde fasen handlar om att gå igenom och granska de teman som tagits ut. Genom att gå igenom 
de olika teman som tagits fram gick det och utläsa att vissa teman inte stämde överens med innehållet, 
och att andra delar gick in i ett annat tema än där det placerats, vilket gjorde att jag fördelade om och 
ändrade teman för att passa in med materialet (Braun & Clarke, 2006).  
I den femte fasen var det dags att namnge teman som kommer till och presentera mitt analyserade 
material det vill säga utgöra min analys. Braun och Clarke (2006) förespråkar här att ta fram och 
identifiera det som teman innefattar och väva ihop det. Att identifiera vad och varför det material som 
lyfts fram är intressant. Såsom hitta det viktiga i de teman som tagits fram samt de aspekter som har 
fångats upp. Utifrån varje tema som lyfts skriver jag ut det jag identifierat med temat och analysen 
kring det. Braun och Clarke (2006) belyser även att både utläsa det enskilda temat samt kopplingar 
temat kan dras till de andra teman.  
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Fas sex det vill säga den sista fasen, har jag nu tagit fram fungerande teman för att kunna utföra min 
slutliga analys och rapport. Med hjälp av den tematiska analysen vill jag kunna lyfta fram och 
övertyga läsaren om validiteten av analysen. Genom analysen ta upp relevanta exempel inom temat 
utifrån förstärkning av citat. Dock måste analysen vara mer än endast materialet som tagits fram då jag 
även måste kunna argumentera fram och koppla till mina forskningsfrågor. Jag har gått fram och 
tillbaka emellan de olika faserna för att hitta det material som jag finner mest applicerbar till studien 
(Braun & Clarke, 2006).  

Forskningsetiska överväganden  
Inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet finns det etiska regler som bör följas och som finns 
utformade av den svenska myndigheten Vetenskapsrådet (2017). Dessa etiska aspekter bör tas hänsyn 
till i forskarens studie i och med att dessa frågor som tas upp i denna undersökning är känsliga är det 
extra viktigt att följa de etiska råd som finns för forskning. Jag har under studien informerat deltagarna 
i studien om forskningens syfte samt informerat om samtycke, vilket innebär att jag har meddelat 
respondenterna om deras frivillighet att delta i studien och att de när som helst kan avbryta om det inte 
känns rätt. Jag har även skrivit ut samtyckesblankett som de fått läsa igenom innan utförandet. I 
samtyckesblanketten står dessa aspekter med såsom frivillighet. Där var jag också tydlig med att de 
kommer vara anonyma det vill säga avidentifieras samt att intervjuerna kommer spelas in.  
Inom studien är det också viktigt att jag förhåller mig till konfidentiakitetskravet, vilket innebär att all 
insamlat material från studien kommer att förvaras utan att någon annan än jag har tillgång till 
materialet, det ska inte spridas till obehöriga. Det inspelade materialet som jag tagit fram är endast för 
min studie och det är ingen annan som har tillgång till det. Den insamlade data kommer endast 
används för forskningssyftet och respondenterna nämns inte vid namn (Vetenskapsrådet, 2017).  
En annan aspekt att tänka på är att det är viktigt att deltagarna skyddas från skada och kränkning det 
vill säga individskyddskravet. Å andra sidan är det samtidigt viktigt att överväga så att det inte hindrar 
forskningen, då det också finns ett forskningskrav att inte dölja information som är av intresse för 
samhället. Det ska finnas en balans mellan att utföra en god forskning med ett viktigt syfte samtidigt 
som deltagande individer bör skyddas från att ta skada från studien, därför är det viktigt att se till att 
individerna verkligen är anonyma i studien. Inga av skolorna eller områden går att identifiera, inte 
heller vilken respondent som tillhör samma skola och så vidare. Jag har inte heller dolt något i studien 
som skulle kunna hindra forskningen (Vetenskapsrådet, 2017).  

Studiens kvalitet 
När det kommer till kvalitet av denna undersökning finns det en risk i och med att rasism anses vara 
ett tungt ämne, att många låser sig fast i sina svar och inte går in djupare kring deras arbete med frågor 
rörande rasism. Det innebär att det finns en risk att deltagarna inte säger det de faktiskt tycker, det vill 
säga deras åsikter. Då de snarare kan anpassa svaren till vad som de tycker passar bättre in. Det blir 
som tidigare nämnts att det kan riskera att inte överensstämma med verkligheten. De intervjufrågor 
som jag har skapat kan också ha en påverkan på respondenternas svar och om andra frågor ställts 
skulle det möjligtvis kunna peka på ett annat resultat, dock anser jag att frågorna var relevanta för 
denna studie (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Intervju är den metod som passade min studie, 
trots att det varit svårigheter kring att hitta intervjuobjekt är detta oavsett metod ett ämne som många 
finner svår, vilket innebär att det troligtvis skulle funnits svårigheter med en annan metod också. 
Genom intervju kunde dock undersökningsfrågor besvaras på ett djupare plan. Däremot med mer tid 
att utföra studien skulle observationer kunna vara en metod som kan förstärka tillförlitligheten, det vill 
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säga att använda sig av både intervjuer och observationer. Vidare kan en svaghet med intervju som 
metod vara att det tar tid då det behöver förberedas, utföras, transkriberas samt analyseras (Ahrne & 
Svensson, 2015). 
Kvaliteten i en kvalitativ studie omfattar hela forskningsprocessen och de olika valen som gjorts har 
beskrivits i denna studie. Validiteten kan stärkas i studien i och med att forskningsprocessen beskrivits 
i de olika delarna såsom exempelvis forskningsproblemets uppkomst och datainsamling (Patel & 
Davidson, 2019). Forskningen har bedrivits på ett förtroendegivande sätt och går att bekräfta med 
annan forskning som grund (Repstad, 2007).   

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag presentera mitt empiriska material tillsammans med det intersektionella 
perspektivet och begrepp som vithetsnorm, svenskhet, rasism och maktstrukturer kopplade till 
perspektivet utifrån fem teman som tagits fram. 

Inga problem, ingen rasism 
Ett tema som framkom i analysen från respondenterna, när de i intervjun ombads berätta hur de arbetar 
med frågor som rör rasism på sitt fritidshem, var att när det inte fanns problem fanns det ingen rasism, 
vilket medför att det var flera som endast kopplade rasism till enskilda rasistiska händelser. 
Respondent 3 beskriver: 

när jag sprang dit så berättade mamman om att den stora sparkade honom först och 
när han hörde det sa han tyst du din j*vla n-ordet och då var jag där och det blev 
föräldramöte … sen dess har jag inte hört någonting alltså att det har uppstått några 
problem och så finns inte (Respondent 3) 

Respondent 3 berättar om en händelse där ett barn använder ett ord som är ett tydligt rasistiskt 
diskriminerande ord efter ett bråk. Den beskriver händelsen som något som togs itu med direkt och på 
allvaret kring händelsen genom att föräldrar kallades in. Däremot utifrån min tolkning lyfter 
respondenten slutsatsen att de inte haft några liknande problem i verksamheten och menar då att det 
inte finns några problem. Utifrån detta utdrag kan vi förstå hur rasism i detta fall kopplas till enskilda 
händelser och aggressioner. Rasismen framställs som en typ av konflikt mellan i detta fall två 
individer. Alla respondenter beskriver på ett liknande sätt rasism kopplat till någon specifik händelse, 
till en konflikt eller till en individuell nivå. Att det är från dessa enskilda händelser som arbetet med 
rasism lyfts upp.  
En annan aspekt som går att koppla till detta tema har att göra med att många respondenter ser 
eleverna som oskyldiga barn som inte vet vad de gör och de yngre eleverna säger inte något rasistiskt. 
De menar att det inte finns ett problem när eleverna är unga och att de därför inte arbetar med dessa 
frågor. Respondent 6 lyfter upp ett exempel kring detta:  

men för barnen är dom tillräckligt små så tänker dom inte på det och man vill ju inte 
väcka den björn som sover heller…det blir så styltigt liksom om man ska såhär sätta 
sig ner så ska man diskutera, och så liksom då kanske nån stackare som aldrig tänkt 
på att Pelle har mörk hud och bara det har han ju nu kanske jag måste börja tänka på 
det (Respondent 6) 

Respondent 6 lyfter upp att den inte vill väcka rasistiska tankar hos eleverna och menar på att barnen 
är oskyldiga. Den menar att genom att prata och arbeta med dessa frågor kopplat till rasism så kan det 
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tolkas som att barnen kan utföra rasistiska handlingar. Utifrån det utdraget går det också att se en 
osäkerhet hos respondenten när det kommer till dessa frågor och på vilket sätt de ska jobba med dem. 
Här beskriver respondenten att de ska sätta sig ner och peka ut barn för deras olikhet, vilket kan tolkas 
som att respondenten menar att det ska skapas en rasistisk händelse för och prata om det.  
Med hänsyn till det respondenterna lyfter kring arbetet med dessa frågor rörande rasism så syftar de 
till enskilda händelser och att dessa frågor inte tas upp när ingen diskriminering har uppstått. 
Respondenterna har svårt att se rasism utifrån en strukturell nivå och ser det snarare utifrån den 
individuella nivån. Det är en tolkning som går att diskutera i relation till det Hübinette och Lundström 
(2011) tar upp; att det finns en normaliserad bild av Sverige som ett land där rasism är ett icke-
problem. Genom att benämna Sverige som ett icke-rasistiskt land osynliggörs de strukturer och 
konstruktioner som landet är uppbyggt på som exempelvis vad som anses vara svenskt respektive 
icke-svenskt. De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) tar upp hur rasism inte har setts som något 
relevant i den svenska forskningen och att synsättet har varit att det är något från det förflutna eller 
kopplat till kriminella grupper, vilket betyder att rasismen uppfattas utifrån enskilda grupper och 
händelser, snarare än utifrån strukturer som påverkas oss alla. Detta i sin tur medför att det svenska 
folket inte anser att de påverkas av rasism. Med andra ord betyder det att den uppfattning som 
respondenterna har är ett synsätt som har genomsyrat den svenska mentaliteten kring rasism. Fokus 
läggs då på en individnivå och ens egna erfarenheter kring dessa frågor snarare än att det är något 
strukturellt, vilket är något som framgår från respondenterna i och med att de utgår från enskilda 
händelser snarare än och arbeta kring det strukturella (De los Reyes, Molina och Mulinari, 2005) 

Egna erfarenheter  
Ett annat tema handlar om hur pedagogerna beskriver sina kunskaper kring rasism och rasistiska 
normer som de har nytta av i sitt arbete, det är då olika former av tidigare erfarenheter som lyfts fram 
och inte någon formell utbildning eller kunskapsinhämtning. Respondent 1 beskriver exempelvis: 

jag personligen har ju varit med om det om man säger sådär under min uppväxt och så 
jag kan diskutera och tillsammans med den utsatta eller dom som utsätter…jag känner 
att jag har tillräckligt i ryggsäcken för att göra det (Respondent 1) 

Utifrån detta utdrag lyfter respondenten sin egen upplevelse av att ha blivit utsatt för rasism under sin 
uppväxt och menar att den då kan prata kring dessa frågor genom sin erfarenhet. Respondent 1 menar 
att utifrån sin egen uppväxt har den tillräckligt med kunskaper för och arbete med rasism i 
verksamheten genom att exempelvis diskutera med eleverna. Det som respondent 1 beskriver är något 
som andra respondenter även lyfter upp där de utgår från sin egen utsatthet av rasism. Respondenterna 
lyfter sig själva som verktyg när det kommer till frågor kopplat till rasism. 
Respondent 5 beskriver att den har arbetat inom fritidsverksamheten så pass länge och att den därför 
kan hantera olika situationer som uppkommer i verksamheten. Den menar att utifrån sin erfarenhet av 
att arbeta på fritidshem känner att den har tillräckligt med erfarenhet när det kommer till arbete med 
rasism. Det som respondenten syftar till är då enskilda händelser där rasism uppstår och menar att den 
kan hantera dessa situationer, vilket innebär att synen blir att det är som vilken konflikt som helst. Här 
lyfts fritidslärarens erfarenheter upp utifrån hur länge den har arbetet inom verksamheten, vilket 
innebär erfarenhet utifrån perspektivet att ha arbetat länge inom fritids. 
Ett tredje perspektiv som lyfts fram kring erfarenheter är en respondent som menar att den utifrån sina 
egna intressen för dessa frågor valt att lyssna till andras berättelser kring rasism. Respondenten utgår 
inte från sig själv, utan lyfter in andras erfarenheter i arbetet med frågor kring rasism. Respondent 6 
beskriver: 

Jag läser på mycket om liksom rasism och såhär mångfalds mångfaldsgrejer och 
håller ögonen och öronen öppna liksom för andra människors erfarenheter, så att när 
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jag kan gå in sen i en situation så kan jag alltså har jag lite mer upplyst bild än om jag 
bara hade gått runt i mitt eget skin (Respondent 6) 

Denna respondent lyfter att läsa på kring dessa frågor för att kunna ha en bredare bild och prata med 
eleverna. Där den tar in andra människors erfarenheter kring rasism och använder dessa i sitt arbete 
med rasism. Den utgår dock från situationer, vilket kan tolkas som att det handlar mer kring när en 
händelse uppstår snarare än att jobba med dessa frågor. Detta perspektiv var något som respondent 7 
också lyfte upp där denne nämner att den inte upplevt frågor rörande rasism på fritidshemmet den 
jobbar på, men att det kan vara bra att läsa på kring dessa frågor för och kunna prata om det på ett bra 
sätt. Det vi tydligt kan utläsa i det som respondenterna lyfter fram är deras egna erfarenheter som 
utgångspunkt och verktyg i arbetet med rasism.  
Med andra ord tyder resultatet på att fritidspedagogerna utgår från egna erfarenheter och att det inte 
finns tydliga verktyg och redskap att utgå ifrån. Dock fanns det en medvetenhet kring normkritik och 
en respondent lyfter när det kommer till normkritik att det ska finnas dagligen i ens arbete och de 
aktiviteter samt planeringar som görs ska utgå ifrån det. Många respondenter ger också exempel kring 
genusfrågan och att synliggöra det i deras dagliga arbete. Däremot finns inte samma exempel när det 
kommer till frågor kopplade till rasism som det finns kring genus och sexism. Genom det 
intersektionella perspektivet som synliggör och problematiserar olika maktstrukturer kan det tolkas 
som att respondenterna kan synliggöra och problematisera frågor kopplade till sexism och genus 
däremot har de svårare att dra paralleller till frågor kopplade till rasism och etnicitet (De los Reyes & 
Mulinari, 2005). Vidare lyfter De los Reyes och Mulinari (2005) att det skapas nationella identiteter 
som i sin tur reproducerar ojämlikhet och exkludering från gemenskapen. Där normerna av vad som 
definieras som svensk respektive icke-svensk skapar en underordning och det krävs en rubbning av 
dess definition (De los Reyes, 2005). Som redan nämnts fanns ett tydligare arbete kring frågor rörande 
sexism där respondenterna även kände till historia och kunde lyfta det i sitt arbete kring normkritik. 
Dock behövs det även inom frågor rörande rasism; att se det från det historiska där kolonialismen har 
en betydande roll (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). Däremot saknas det arbetet utifrån vad 
som kan tolkas från respondenterna där perspektivet blir utifrån den enskilda individen (De los Reyes, 
Molina & Mulinari, 2005). Det finns en svårighet kring att prata om dessa frågor rörande rasism, 
vilket går att tolka utifrån det Hübinette och Lundström (2011) pekar på; för att det är en tabu att prata 
om ras och vithet. Respondenterna har därför svårare att prata kring dessa frågor till skillnad från 
sexism och genus. Som Kendi (2019) tar upp leder detta till att rasismen döljs och göms undan för att 
det inte pratas om.   
 

Normer kring svenskhet 
Ytterligare ett tema som kom upp handlar om att normer som rör rasism och ”svenskhet” kan förstås 
som seglivade. Respondenterna utgår från synsätt som finns både från elevernas hem och personal. 
Samtidigt som de tar upp normer kring ”svenskhet”. Respondent 4 berättar exempelvis att: 

för mig jag är uppvuxen här, men jag ser fortfarande inte mig som svensk. Trots att 
skulle jag åkt till mina hemländer så skulle dom aldrig säga att eller det enda dom 
skulle säga är, du är svensk (Respondent 4) 

Det som respondent 4 belyser visar på de seglivade normerna om vem som ses som svensk, trots att 
respondenten är uppvuxen i Sverige ser den inte sig själv som svensk. Den lyfter också att när den 
åker till sina ursprungsländer så räknas den som svensk med en svensk mentalitet. Utifrån det 
respondenten pekar på går det att tolka att de svenska normerna skapar en exkludering av vilka som 
ingår i svenskheten. Det innebär att normerna kring vad som räknas till svenskhet har gjort att 
respondenter som trots att de är födda och/eller uppvuxna i Sverige inte ser sig själva som svenskar på 
grund av sitt ursprung. När detta synsätt existerar hos respondenterna kan det också reproduceras hos 
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eleverna, där de inte heller ser sig själva som svenskar. Detta är något som även respondent 1 
förstärker där den menar att många elever inte ser sig själva som svenskar trots att de är födda och 
uppväxta i Sverige. Det som många respondenter också betonar kring eleverna så ses icke-vita barn 
som invandrare eller icke-svenska medan vita barn ses som svenskar. Ett exempel kring detta är en 
respondent som säger att här är det kanske två eller tre svenska barn och menar då att de andra barnen 
inte är svenskar. Genom att pedagoger som själva är uppvuxna i Sverige inte ser sig som svenskar och 
de pedagoger som ser sig som svenskar kategoriserar eleverna som svensk respektive icke-svensk 
finns också en risk att detta reproduceras hos eleverna där de lär sig vad som är svenskt respektive 
icke-svenskt. Vidare kan ett sätt att tolka reproduceringen av normer genom hur respondenterna lyfter 
deras sätt att tala till eleverna, där en respondent uttrycker att ”i Sverige gör vi inte såhär”, vilket 
indikerar att eleverna på ett sätt inte ses som svenskar då betoningen på Sverige måste läggas in. 
Därmed stärker det ytterligare de seglivade normerna kring svenskhet. Vad som räknas till Sverige och 
det som ses som något som inte tillhör Sverige. 
 
En annan aspekt av detta tema berör hur det inte sällan lyfts fram att eleverna har fått med sig 
uppfattningar hemifrån, vilket respondenterna menar gör det svårare att arbeta med dessa frågor. 
Respondent 6 beskriver: 

Värderingar som ligger bakom rasistiska beteenden eller kommentarer…kommer ju 
hemifrån och då blir det ju också svårt…då är det inte alltid lätt att klaga hem 
heller…då har man förlorat eleven litegrann på nåt sätt (Respondent 6) 

Det som respondent 6 tar upp i utdraget är att eleverna får dessa värderingar hemifrån, vilket gör det 
svårt att kunna prata med vårdnadshavarna då de också har dessa värderingar. Respondenten menar att 
det blir svårare att nå fram till eleven för att det redan är något eleven har lärt sig hemifrån. Det tolkas 
som att det är ett större motstånd att arbeta med dessa frågor när pedagogerna inte har föräldrarna med 
sig, vilket betyder att eleverna ärver dessa normer hemifrån och att det är svårt att arbeta med det. 
Samtidigt som många lyfter svårigheter kring att arbeta med rasism på fritidshemmet på grund av att 
det kommer mycket hemifrån så är det ingen av respondenterna som pekar på att de pratar om dessa 
frågor med vårdnadshavare. Frågorna kommer endast upp med vårdnadshavarna när det uppstår en 
incident eller när en förälder själv tar upp det med pedagogerna. Detta innebär att ansvaret skjuts 
undan samtidigt som pedagogerna lyfter svårigheter när eleverna får det hemifrån. Trotts det tas det 
ändå inte upp med vårdnadshavarna. Med andra ord läggs ansvaret snarare på eleverna och 
vårdnadshavarna där det även här fokuserar på en individuell nivå och incidenter snarare än från det 
strukturella när det kommer till frågor rörande rasism. Genom respondenternas svar går det att tolka in 
synsättet; det finns seglivade normer kvar kring vad som anses vara svenskt. Det tyder på att det som 
Hübinette och Lundström (2011) lyfter kring svenskhet kan kopplas till respondentens reflektion. De 
menar att vithet är det som anses vara svenskt, med andra ord innebär det att en vit person ses som 
svensk medan en icke-vit person inte ses som helt svensk. Forskarna menar att den dominerande 
bilden kring svenskhet är vithet i Sverige och att detta är en uppfattning som råder oavsett om 
personen är vit, icke-vit, antirasist eller rasist (Hübinette och Lundström, 2011). Synsättet kring 
svenskhet och vithet är skapat utifrån kolonialismen och rangordningen av människor, vilket bör ses 
från ett strukturellt plan för att förstå de normer som reproducerar osynliggörandet av de som inte 
faller inom normerna, såsom vithet- och svenska normer (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). 
Genom att betona vad som är svenskt, betonas också något som inte är svenskt och inte tillhör 
gemenskapen. Det innebär att om en person gör vad som enligt normerna inte är svenskt så betraktas 
den inte heller som svensk. Problemet skjuts på så sätt undan i och med att det är något som inte anses 
vara svenskt snarare än att lyfta problematiken kring det. Utifrån respondenternas betoning av att i 
Sverige gör en inte såhär, cementeras normerna kring Sverige och det som inte är accepterat är något 
som inte är svenskt (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005).  
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När rasism lyfts upp som enskilda händelser osynliggörs normerna och problemet kring dessa frågor. 
De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) menar att det ständigt kommer finnas nya främlingar som 
skapas och i sin tur bli andraklassmedborgare, vilket innebär att normer kring vad som anses som 
exempelvis svenskt kommer att fortsätta exkludera och missgynna människor. Detta går att koppla till 
att det skapas ett ”vi och ett dem”-tänk där eleverna ses som svenska eller icke-svensk, vilket gör att 
trots att många är uppväxta i Sverige inte ser sig själva tillhöra och anses inte heller vara svenskar av 
andra. Bilden av vad och vem som är svensk respektive icke-svensk reproduceras och rasistiska 
strukturer upprätthålls.  

Namn 
Ett annat tema som uppkom genom min analys av det empiriska materialet är kopplat till namn och i 
relation till detta fanns en medvetenhet från respondenterna som anser att det inte är acceptabelt att 
inte uttala eller ändra namn på elever. Respondent 8 beskriver exempelvis: 

jag har själv haft en sån lärare när jag var liten som inte sa mitt namn på ett helt år, 
hon försökte inte ens. Nä usch sånt skulle vi aldrig tolerera här det finns inte, det finns 
inte ens på kartan nä säger jag ett stort NEJ till det (Respondent 8) 

Respondent 8 lyfter upp ett exempel från sin barndom där en lärare inte uttalat dennes namn på över 
ett år, vilket visar på att detta är något som respondenten har burit med sig som en negativ situation. 
Den går också in på att det inte är accepterat att pedagoger ändrar namn eller inte uttalar en elevs 
namn. Med andra ord tyder det på att det numera finns en medvetenhet när det kommer till namn. 
Genom att ändra eller inte uttala namn blir det ett osynliggörande, vilket är något som respondenten 
tar upp att de inte tolererar. Respondent 4 är inne på något liknande när den beskriver att ett namn är 
något som en person lär sig att det tillhör ens identitet och därför är det viktigt att både uttala och stava 
namn rätt. Utifrån materialet kan följande utläsas; i relation till betydelsen av namn och normer kring 
”svenskhet” finns det en medvetenhet bland respondenterna. Däremot fanns det även respondenter 
som lyfte upp namn som de har ändrat på för att det varit svårt att uttala. De gör alltså om barnens 
namn för att göra det till ett mer svenskklingande namn. Det krävs därför att barnet själv insisterar om 
att omgivningen ska säga eller uttala namnet rätt. Samtidigt fanns det också ett fenomen som 
respondenterna lyfter från elevernas håll; elever är bra på att rätta när någon säger fel. Det innebär att 
respondenterna vittnar om två scenarion där det krävs att barnet sätter ned foten själv. Det innebär att 
barn med namn som uppfattas som svåra, har ett större ansvar på sina axlar om den vill att 
omgivningen ska uttala namnet rätt. Respondenterna är medvetna av vikten i att en person ska få ha 
sitt namn och att det ska uttalas rätt. Däremot kan det tolkas som att ett ansvar ändå läggs hos barnet 
och därmed på individnivå. Vidare kan det få konsekvenser när det läggs på individnivå och det går att 
dra paralleller till Khosravi (2012) som menar att många byter namn till mer ”neutrala” så kallade 
”svenska namn” för att kunna tillhöra det ”svenska”, detta för att skydda sig själva från diskriminering 
och rasism utifrån sitt namn. En stående princip av att uttala alla barns namn rätt skulle vara mer i 
enlighet med att motverka rådande maktstrukturer. Vidare lyfter forskaren; på grund av 
maktstrukturerna och vad som ses som ”svensk” känner personer ett behov av att byta namn för att bli 
accepterade, vilket ytterligare stärker normerna av vad som är svenskt respektive icke-svenskt. 
Forskaren menar också att de vars hudfärg kan passera som ”vit” blir namnet den barriären som 
hindrar dem till att vara svensk (Khosravi, 2012). Pedagoger som inte uttalar namn eller försvenskar 
namn kan påverka elevers process att inte känna tillhörighet med svenskheten (Khosravi, 2012). 
Respondent 8 vittnar om att en lärare avstått från att säga dennes namn på över ett år, där blir barnet 
osynliggjort och diskriminerat. Denna lärare kan undermedvetet ha diskriminerat respondenten. 
Tillsammans med respondenternas reflektioner kan det utläsas att olika pedagoger förlägger ansvaret 
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kring namn olika, vilket resulterar i att diskriminering osynliggörs. Vidare innebär det att rasismen 
döljs och faller inom begreppet rasistisk passivitet som Kendi (2019) behandlar.   

Olika skolor - olika fokus 
Det framkom även från analysen att det fanns en skillnad mellan skolorna. Respondenterna belyser att 
de olika skolorna kan ha ett annorlunda fokus utifrån den elevgrupp som finns och arbetet kring frågor 
kopplade till rasism utgår från det. Eftersom materialet är så litet går det inte att dra några större 
slutsatser kring detta, men samtidigt framgår det att respondenterna gör en koppling mellan 
verksamheten kring elevers bakgrund och arbetet med frågor rörande rasism. Respondent 2 beskriver:  

här är det ju lite omvänd rasism eftersom det är andra grupper som dominerar 
här än i andra skolor (Respondent 2) 

I och med att det är elever med olika bakgrunder, en så kallad mångkulturell skola, nämner respondent 
2 dennes tolkning av rasism och att det inte förekommer på samma sätt på deras skola. Utifrån det som 
respondenten uttrycker så kan det tolkas som att synsättet kring rasismen läggs på individnivå. Där 
rasism handlar om kränkningar snarare än utifrån maktstrukturerna. Respondent 7, från en annan 
skola, delar en annan observation; att skolan är homogent vit och att inte många elever har annan 
bakgrund. Respondent 7 lyfter att då det inte är några elever med svenska som andra språk av vad som 
kan utläsas menar den att det inte uppstår problem kring rasism och syftar till att det eventuellt är 
annorlunda vid en skola som har mer invandrare. Respondenterna lyfter upp en typ av segregering och 
respondent 7s reflektioner kan tolkas som att rasism ses som en icke-fråga i och med att elevgruppen 
är så homogent vit. Samtidigt som den också nämner att en annan skola kanske har mer fokus på dessa 
frågor i och med att de har mer elever med annan bakgrund. Vidare fanns det även respondenter som 
lyfter att det inte är ett stort problem hos dem i och med att det är människor från olika kulturer. 
Utifrån det som respondenterna belyser går det på liknande sätt tolka att rasism läggs på en 
individnivå och att de menar att det skulle vara annorlunda beroende på de individer som befinner sig 
på skolan. Detta leder oss in på De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) som pekar på att rasismen 
måste utgå från en strukturell nivå och inte från en individnivå. Forskarna menar att rasismen har 
tolkats som en icke-fråga i Sverige och att förståelsen kring rasism syftar till att en grupp kränker en 
annan utifrån hudfärg snarare än från ett politiskt och strukturellt plan. Hübinette och Lundström 
(2011) belyser konstruktionen av vad och vem som ses som svensk respektive icke-svensk, vilket går 
att tolka som något respondenterna har formats av då de ser på frågorna utifrån om det är svenska eller 
icke-svenska elever i deras ögon. Respondenternas fokus kring att arbeta med rasism kopplas till 
vilken elevgrupp de har och menar på att dessa frågor möjligtvis lyfts när elevgruppen är mer 
”blandad”. Med andra ord blir fokus inte på den elevgrupp som finns på fritidshemmet, vilket innebär 
att rasismen ses som en icke-fråga (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). Samtidigt som 
respondenter även nämner omvänd rasism som kan tyda på att de ser det utifrån att en grupp kränker 
en annan och inte utifrån maktstrukturerna, där grupper gynnas och missgynnas snarare än att en 
individ är elak mot en annan, vilket leder till att frågor rörande rasism läggs på en individnivå snarare 
än utifrån maktstrukturer och dess historia (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005).  

En sammanfattande analys 
Utifrån dessa teman som tagits upp går det att utläsa att rådande normer kring vithet och svenskhet 
osynliggörs. Det går att se att vithetsnormer och svenska normer är det som ses som svenskt samtidigt 
som fokus kring frågor rörande rasism kopplas till en individnivå. Detta gör att respondenterna utgår 
från enskilda händelser och egna erfarenheter snarare än utifrån maktstrukturer. Ett förtydligande 
exempel är det som respondent 3 tar upp; det har inte uppstått något problem efter den incidenten. Ett 
aktivt normkritiskt arbete kopplat till rasism i den dagliga verksamheten lyser med sin frånvaro. Det är 
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när och om en incident inträffar som frågan behandlas och då utgår det från individen. Med andra ord 
blir det som Hübinette och Lundström (2011) beskriver; antirasismen blir färgblind och frågor rörande 
ras och vithet osynliggörs. Konsekvensen blir att svenskhet inkluderar människor som är vita, vilket 
skapar ett synsätt hos människor om vad och vem som faller inom det gemensamma och vad som 
exkluderas (Hübinette och Lundström, 2011). 

Diskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka arbetet och kommunikationen kring frågor som rör rasism på 
fritidshemmet utifrån ett antal fritidspedagogers perspektiv. För att skapa en förståelse kring resultatet 
har det intersektionella perspektivet och begrepp som svenskhet, vithetnorm, rasism och 
maktstrukturer applicerats eftersom många olika uttryck av förtryck kan kopplas samman. Denna 
studie har utgått från intervjuer för att få en större insyn på personalens synsätt på frågor kopplade till 
normkritik och rasism. De frågeställningar som besvaras är; hur beskriver fritidspedagoger sitt arbete 
kring frågor som rör rasism på de undersökta fritidshemmen och vilka möjligheter och hinder kan 
identifieras utifrån fritidspedagogernas beskrivningar av sitt arbete kopplat till rasism på 
fritidshemmet. 
 

Arbete med frågor rörande rasism på de undersökta fritidshemmen 
Respondenterna beskriver rasism som en konflikt och enskilda händelser snarare än något utifrån 
maktstrukturer. Med andra ord innebär det att respondenterna arbetar med rasism som vilken konflikt 
som helst och de enskilda incidenterna avgör arbetet med rasism i verksamheten, vilket går att koppla 
till det som Arneback (2014) tar upp kring hatiska uttalanden och att det reduceras till en 
förolämpning snarare än till något större med kopplingar till maktstrukturer.  
I läroplanens värdegrund står det att diskriminering och kränkande behandling aktivt ska motverkas 
samt att det ska bemötas med kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser (Skolverket, 2019). Det 
finns dock inga redskap för hur lärarna aktivt ska arbeta med dessa frågor, vilket gör att verktygen som 
respondenterna använder sig av är sina egna erfarenheter. Därmed behandlas incidenterna utifrån en 
individnivå. Beck (2017) nämner att det krävs en mer kritisk granskning av riktlinjerna i skolan, där 
det å ena sidan lyfts att motverka, men att det å andra sidan saknas perspektiv till hur ett sådant arbete 
ska gå till. Pedagoger bör gå till historiska perspektiv och de maktstrukturer som samhället byggs upp 
av och inte enbart utifrån deras egna individuella erfarenheter.  
Schwartz och Lindqvist (2018) belyser att arbetet utförs när en incident uppkommer snarare än att det 
finns i verksamheten, vilket skapar en reproducering av normer och det krävs ett långsiktigt arbete och 
förståelse för att kunna motverka dessa svenska normer, vithetsnormer och färgblindhet (Schwartz & 
Lindqvist, 2018). Arbetet med frågor rörande rasism blir reaktivt och ett förebyggande arbete lyser 
med sin frånvaro. Det bidrar vidare till den dominerande bilden av att en svensk är någon som är vit, 
där en färgblind antirasism osynliggör synsättet av att uppfatta och identifiera rasism som vidare 
skapar en rasistisk passivitet, samt neutraliserar och gömmer rasismen som existerar (Kendi, 2019). 
Detta skapar en normaliserad bild av rasismen och uppfattningen kring den svenska vitheten som alla 
påverkas av (Hübinette och Lundström, 2011).  
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Läroplanen lyfter att fritidshemmet ska vara likvärdig oavsett vart i landet som utbildningen utförs på 
(Skolverket, 2019). Dock lyfter respondenterna upp att dessa frågor inte arbetas med på deras 
fritidshem och syftar till deras elevgrupper. Exempelvis så nämner respondent 7 att det inte är några 
elever med svenska som andra språk och att rasism inte uppstår och syftar till att andra skolor med fler 
invandrare kanske har ett större ”problem” med dessa frågor. Fokus blir att det eventuellt arbetas mer 
med dessa frågor när elevgruppen är mer ”blandad”, det vill säga består av både ”vita” och ”icke-vita” 
elever eller som respondenterna uttrycker det ”svenska- och invandrarbarn”. Andishmand (2017) 
hävdar att tillskrivningar av identiteter på människor om vad som är normalt och annorlunda 
reproducerar ett ”vi” och ett ”dem” som upprätthåller ojämlikhet. Vidare menar forskaren att det blir 
problematiskt att tillskriva stereotypiska kategorier för att det osynliggör barnets behov på 
fritidshemmet. Runfors (2010) belyser att i ”blandningen” av olika samhällsgrupper och skapandet av 
en gemenskap har fokus hamnat på hur ”invandrarbarn” möter ”svenska barn”. Forskaren hänvisar till 
den förenklade bilden av jämlika individer och en likriktad gemenskap i samhället, vilket innebär att 
det inte är förrän individer sticker ut från normerna som ett arbete kring dessa frågor lyfts upp 
(Runfors, 2010).  

Möjligheter och hinder 
Till skillnad från frågor rörande rasism kan respondenterna lyfta och ifrågasätta genusfrågan på ett 
tydligare sätt, då de synliggör det i deras dagliga arbete. Dock med fokus på det binära, pojkar och 
flickor och könsroller. Detta går att kopplas till läroplanen (Skolverket, 2019) där frågor rörande genus 
lyfts på ett tydligare sätt än vad frågor rörande rasism görs, men också för att det finns en 
genuspedagogik i utbildningen i större utsträckning. Det intersektionella perspektivet i utbildningen 
saknas där lärarstudenter inte ges samma kunskaper om de olika maktstrukturerna som är 
sammankopplade. Detta bidrar till att, trots att genusfrågan lyfts i en högre grad, blir även den 
bristfällig när de olika maktstrukturerna inte inkluderas (De los Reyes & Mulinari, 2015). 
 
Skolans arbete kring frågor rörande rasism ska inte bara riktas till eleverna på individnivå när enskilda 
händelser uppstår, utan arbetet kring dessa frågor ska ges utrymme för att synliggöras och reflekteras i 
den dagliga verksamheten. I utbildningen kan möjligheter för ett sådant arbete synliggöras då det är 
svårt att arbeta med dessa frågor utan att ha verktyg för att kunna utföra ett sådant arbete. 
Respondenterna i denna studie beskriver ett arbete med dessa frågor utifrån individnivå och från sina 
egna erfarenheter på olika sätt, vilket ytterligare visar på bristen av utbildning rörande dessa frågor då 
respondenterna måste använda sig själva. Detta stärker betydelsen av det som Sommier och Roiha 
(2018) hävdar kring att det måste finnas konkreta och tillgängliga verktyg för lärare så att rasistiska 
diskurser inte reproduceras, och att lärarstudenters medvetenhet kring dessa frågor måste ökas för att 
det inte ska bli ärvda normer. Samtidigt som personal ute på skolorna också måste ges utbildning i 
antirasism så att arbetet kan ingå och genomsyra den dagliga verksamheten. Vidare nämner även 
respondenterna svårigheter kring att arbeta med frågor rörande normkritik och rasism på fritidshemmet 
för att de uttrycker att det finns ett motstånd hemifrån och från andra kollegor samt att de uttrycker en 
rädsla kring att arbeta med det för att de inte vill ”väcka rasistiska tankar hos eleverna”, vilket är något 
Sotevik (2019) belyser i sin artikel kring att lärare inte vill indoktrinera oskyldiga barn med vuxnas 
synsätt, som då innebär att lärarna istället osynliggör vissa identiteter och därmed får de inte existera 
på samma villkor som de identiteter som ingår i de existerande normerna.  
 
Vidare kring svenskhet tar Gruber (2007) och Runfors (2010) upp ”invandrarbarn” och ”svenska barn” 
samt ”svensk” och ”icke-svensk” lärare kategoriserar eleverna efter enligt deras forskning, vilket 
också är något som respondenterna beskriver kring eleverna och sig själva. Några respondenter pekar 
på att de inte känner sig som svenska trots att de är uppvuxna i Sverige där till och med elever uttryckt 
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för respondenterna att de instämmer i. Med andra ord innebär det att normer reproduceras och ärvs 
vidare till eleverna och skapar ett hinder i arbetet med frågor rörande rasism, vilket är något som 
Gruber (2007) tar upp kring särskiljning där det bygger på ett antagande om kulturell annorlundahet 
som något som eleverna bär med sig genom livet. Detta är något som respondent 8 lyfter som något 
den bär med sig då den nu i vuxen ålder minns att en lärare inte sa dennes namn på över ett år. 
Det läroplanen (Skolverket, 2019) tar upp om likvärdig utbildning förlorar sitt syfte när frågor kring 
rasism endast tolkas utifrån individnivå och inte utifrån strukturer, vilket innebär att skolorna arbetar 
med dessa frågor på olika grunder, trots att det ska vara en likvärdig utbildning. En exkludering från 
gemenskapen gör att eleverna varken blir bemöta eller ser sig själva som svenskar. Detta bekräftar det 
som Hübinette och Lundström (2011) hävdar kring vad och vem som ses som svensk respektive icke-
svensk. Detta skapar grupper som exkluderas från svenskheten där strävan efter kulturell samhörighet 
stöter bort andra människor som har andra kulturella perspektiv (De los Reyes, Molina och Mulinari, 
2005) 
 

Betydelse för praktiken och professionen 
En speciell position som oftast lyfts upp inom utbildningen grundlärare mot fritidshem är dess fokus 
på elevers socialiseringsprocess och identitetsskapande. Frågor rörande rasism bör därför ses som en 
betydande del i dessa processer. Dock är dessa frågor för närvarande i utbildningen väldigt 
frånvarande, vilket gör att det skapar en kunskapsbrist hos blivande yrkesutövare. Detta påverkar 
eleverna som redan är i en utsatt position, där lärare reproducerar normer och neutraliserar de 
rasistiska strukturerna, vilket skapar en normaliserad bild av rasismen (Hübinette & Lundström, 2011). 
Därför krävs som Schwartz och Lindqvist (2018) beskriver, ett långsiktigt arbete och förståelse för att 
kunna motverka dessa rasistiska strukturer och då krävs det utbildning som kan bidra till dessa 
kunskaper. 
 
Som tidigare nämnts finns det dock en större utsträckning av genuspedagogik inom utbildningen, 
vilket gör att det finns en möjlighet och potential att kunna lyfta ett intersektionellt perspektiv och 
inkludera fler maktstrukturer och dess samband. Personalen har en unik roll där de kan upprätthålla 
eller ifrågasätta och reflektera kring sin position och reproducering av normer från samhället. Med 
denna studie är förhoppningen att på ett sätt kunna visa hur arbetet med frågor kring rasism ser ut idag 
på fritidshem.  Även om det är svårt att få en övergripande bild över situationen på ett nationellt plan, 
ger denna undersökning verktyg för att fortsätta belysa problematiken som behandlats.  
 

Slutsatser 
Utifrån det insamlade materialet och det intersektionella perspektivet går det att utläsa att det finns ett 
synsätt kring rasism som inte utgår från maktstrukturer, utan snarare från en individuell nivå. Där de 
exempelvis utgår från att rasism uppstår i situationer snarare än att det finns i strukturerna. Det betyder 
att arbetet med frågor rörande rasism inte arbetas med utifrån maktstrukturerna utan snarare från det 
individuella perspektivet och enskilda händelser. Detta innebär att arbetet med dessa frågor 
uppkommer när en incident inträffat snarare än att arbetet genomsyrar verksamheten. Hübinette och 
Lundström (2011) belyser den normaliserade bilden som skapas av rasismen där det råder en 
färgblindhet. De svenska normerna osynliggörs då det endast är individen som fokus hamnar på, 
snarare än de hierarkier som råder. Den här studien pekar mot att en förståelse för rasism saknas i 
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dagsläget, men att verktyg från genusvetenskapen kan användas tillsammans med intersektionella 
verktyg. Sammankopplingen mellan historian och nutiden saknas när det kommer till rasism medan 
genusdiskursen har kommit längre in i läroplanen. För att verkställa det bör kolonialismen tas till 
beaktning och Sveriges koloniala historia bör inte raderas ut. Det krävs en grundskollärarutbildning 
som inte upprätthåller svenska och vita normer som reproducerar ett kolonialt synsätt där rasistiska 
strukturer neutraliseras och kan existerar som norm. Fritidsverksamheten har en unik roll att arbeta 
med elevers identitet och sociala process, därför är det viktigt att pedagoger får redskap och verktyg 
för att kunna arbeta med frågor rörande rasism. 

Vidare forskning 
En vidare forskning som skulle kunna göras är en fördjupad jämförelse kring arbete med frågor 
rörande sexism och rasism. I och med att frågor med arbete rörande genus får mer utrymme i 
fritidsverksamheten i jämförelse med frågor rörande rasism, skulle detta vara en studie för att få en 
tydligare bild kring arbetet, vilket också kan lyfta vad för arbete som görs och inte görs. På vilket sätt 
arbetar fritidspedagoger med genusfrågan i jämförelse med frågor kopplade till rasism? Vad görs det 
för arbete med frågor kopplade till rasism respektive genus? 
En annan studie skulle kunna vara att djupare gå in på arbete med frågor rörande rasism genom att 
förutom intervjuer också använda sig av observationer för att breda materialet, samt även vid djupare 
studie också ha med elever för att få deras perspektiv. Ytterligare forskning skulle kunna vara hur 
elever ser på svenskhet och deras upplevelser kring frågor rörande rasism. Att de svar som eleverna 
ger kring fritidsverksamheten kan lyfta andra perspektiv i jämförelse med det som personalen tar upp.  
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Bilagor  
 Bilaga 1 Samtyckesblankett 
 

	

	 	 Ort	och	datum	

Hej	personal	på	Fritidshem!	

Jag	är	student	på	Barn-	och	ungdomsvetenskapliga	institutionen,	vid	Stockholms	universitet.	Under	denna	
termin	skriver	jag	ett	självständigt	arbete.	Min	studie	kommer	handla	om	att	arbeta	normkritiskt	och	med	
konflikthantering	på	fritidshemmet	med	fokus	på	etnicitet.	

För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	jag	vilja	intervjua	er	på	fritidshemmet.	Jag	vill	intervjua	med	
hjälp	av	anteckningar	och	ljudupptagningar.		
	
I	mitt	arbete	utgår	jag	från	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	regler	som	beskrivs	i	God	forskningssed	(VR,	
2017).	Det	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	personalens	och	fritidshemmets	identitet	inte	
avslöjas.	Allt	insamlat	material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor	med	personuppgifter	
kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	min	egen	bearbetning	och	
analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	
Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	jag	be	om	ert	medgivande	för	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	
kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.	
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig	eller	min	handledare	vid	Stockholms	
universitet.	
	

Vänliga	hälsningar	Carina	
	
Studentens	namn:	Carina	Do	
Tel.nr:	073-6382061	
Mail:	carinamicheledo@gmail.com	
	
Handledarens	namn:	Mirjam	Hagström	
Stockholms	Universitet	
Barn-	och	ungdomsvetenskapliga	institutionen	
106	91	Stockholm	
Tel.nr: 08-1207 6227 
Mail:	mirjam.hagstrom@buv.su.se 
Jag	MEDGER	mitt	deltagande	i	studien.	

Namn	……………………………………………………………………………………………………………………	

Namnunderskrift	

……………………………………………………………………………………………………………………	
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Bilaga	2	Samtycketblankett	

	

	 	 Ort	och	datum	

Hej	personal	på	Fritidshem!	

Jag	är	student	på	Barn-	och	ungdomsvetenskapliga	institutionen,	vid	Stockholms	universitet.	Under	denna	
termin	skriver	jag	ett	självständigt	arbete.	Min	studie	kommer	handla	om	att	arbeta	kring	frågor	rörande	
rasism,	dvs.	Att	arbeta	normkritiskt	och	med	konflikthantering	på	fritidshemmet.	

För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	jag	vilja	intervjua	er	på	fritidshemmet.	Jag	vill	intervjua	med	
hjälp	av	anteckningar	och	ljudupptagningar.		
	
I	mitt	arbete	utgår	jag	från	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	regler	som	beskrivs	i	God	forskningssed	(VR,	
2017).	Det	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	personalens	och	fritidshemmets	identitet	inte	
avslöjas.	Allt	insamlat	material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor	med	personuppgifter	
kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	min	egen	bearbetning	och	
analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	
Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	jag	be	om	ert	medgivande	för	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	
kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.	
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig	eller	min	handledare	vid	Stockholms	
universitet.	
	

Vänliga	hälsningar	Carina	
	
Studentens	namn:	Carina	Do	
Tel.nr:	073-6382061	
Mail:	carinamicheledo@gmail.com	
	
Handledarens	namn:	Mirjam	Hagström	
Stockholms	Universitet	
Barn-	och	ungdomsvetenskapliga	institutionen	
106	91	Stockholm	
Tel.nr: 08-1207 6227 
Mail:	mirjam.hagstrom@buv.su.se 
Jag	MEDGER	mitt	deltagande	i	studien.	

Namn	……………………………………………………………………………………………………………………	

Namnunderskrift	

……………………………………………………………………………………………………………………	

	 	



 

31 

Bilaga	3	Frågeguide	för	intervju	

 
Vilken utbildning/behörighet har ni? 
Hur länge har ni arbetat inom fritidshem? 
Har du arbetat på något annat fritidshem tidigare? 
Hur många barn har ni på ert fritidshem? 
Hur många är ni i personalen? 
 
Hur tycker du att man bör arbeta med frågor om rasism på fritidshemmet? 
Hur skulle du beskriva er skola utifrån mångfaldsbegreppet? 
  
Är rasism/främlingsfientlighet något som kommer upp i ert arbete på fritidshemmet? När/i vilka 
situationer /Vart - inne ute? 
Är det frågor som oftare kommer upp i relation till vissa grupper av elever? Vilka? 
Kan du ge ett konkret exempel? 
Känner du dig förberedd för att hantera situationer när rasism kommer upp i verksamheten? 
Varför/Varför inte? 
 
Finns det några dokument/planer för hur ni ska arbeta med dessa frågor? Vad står i dessa? 
Vad skulle behöva göras för att förbättra arbetet? Görs det idag? 
 
Finns det olika grupperingar bland eleverna på fritidshemmet? 
Hur skulle du beskriva dem? 
Kan det uppstå konflikter mellan dessa grupperingar? 
Hur hanterar ni dem? 
 
Vilka är de största svårigheterna anser ni när det kommer till att prata om jämställdhet och solidaritet 
mellan människor som läroplanen tar upp? 
 
Undersökningar har visat att många med “utländska” namn senare byter till något som faller in inom 
de vita normerna. Vet även barn som egentligen heter exempelvis Yusuf som lärare säger Josef till. 
Hur ser ni på detta? 
 

Är detta en fråga som engagerar föräldrarna? Ge exempel 
Pratat om normkritik med föräldrar? 
(Hur möter du föräldrar som själva har olika ursprung?) 
 
Vad tänker ni kring ordet svensk? 
Vad tänker ni kring ordet svenskhet? 
Vad tänker ni kring ordet mångfald? 
Vad tänker ni kring ordet invandrare? 
Vad tänker ni när ni hör ordet rasism? 
Vad tänker ni när ni hör ordet vithetsnorm? 
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