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Personerna på bilderna i rapporten har ingen koppling till citaten.

”Jag som asiat har blivit utsatt för rasism. 
När jag var liten brukade vissa äldre barn 
komma fram till mig i skolan och dra sina 

ögon åt sidan för att se ut som mig och 
skrattade. Och jag som liten visste inte ens 
om att det var rasistiskt. Det är inte okej. 
Skolorna måste se tydligt när rasism sker 
och den som är rasistisk borde märka av 

konsekvenser. Att skolor inte ser eller märker 
att detta händer under rasterna eller  

i klassrummet är helt fel. Vissa lärare ser 
också när rasism händer men de bestämmer 
sig för att blunda för det. Skolor borde jobba 

mycket mer mot rasism” 
(Ungdomsambassadör, 14 år)
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samhället ser på barnet. Det påverkar barnets 
kapacitet och motivation i skolarbetet, framtids
möjligheterna och drömmarna. 

Vi kämpar för att alla barn oavsett etnicitet, 
hudfärg, religion, kultur, språk, kön, könsöverskridande 
identitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning 
ska bli bemötta av både vuxna och jämnåriga med 
respekt för sin värdighet. 

Ett steg i det arbetet är denna rapport där vi 
bidrar med kunskap om förekomsten av rasism,  
diskriminering och trakasserier i skolan samt med 
ny kunskap om hur barn upplever och förstår rasism 
och vuxenvärldens stöd och frånvaro av stöd. 

resultaten och siffrorna uppmanar oss att agera, 
att öka kunskapen hos allmänheten, bland politiker 
och beslutsfattare och att bedriva påverkansarbete 
på såväl nationell nivå som lokal och europeisk nivå. 
Vuxna måste handla så att barnets rätt till skydd 
tillgodoses, och lära sig se rasism och också göra det 
med hjälp av barns perspektiv. Vi behöver ta krafttag 
mot rasism på samma sätt som vi gör i jämställdhets
frågor. Här ingår att granska de normer och struk
turer som påverkar och formar det vardagliga 
samspelet och maktrelationerna. I det arbetet behöver 
vi också våga granska oss själva, våra organisationer 
och institutioner och lyssna och förstå vad som krävs 
för att vara en antirasistisk organisation. Denna 
rapport är en del i Rädda Barnens vision att göra 
barnkonventionen verklig för alla barn. l

Helena Thybell
Generalsekreterare Rädda Barnen

ändå utsätts barn i skolmiljö för trakasserier och 
diskriminering kopplat till hudfärg, religion och etnisk 
eller kulturell bakgrund. I våra verksamheter beskriver 
barn för oss att de inte blir tagna på allvar av vuxen
världen när de berättar vad de varit med om. Vuxnas 
tystnad eller bagatelliserande blir ytterligare ett 
svek. Vuxenvärlden behöver lyssna och ta barns 
berättelser, känslor och erfarenheter på allvar. 

Många av berättelserna får vi höra tack vare 
förtroendet från deltagare i vår verksamhet På Lika 
Villkor. Efter att ha lyssnat till barn som utsatts för 
rasism insåg vi att vi behövde mer kunskap – kunskap 
om hur vanligt förekommande det är och hur barn 
själva upplever rasism, för att aktivt kunna påverka 
att barns rättigheter tillgodoses. Det är därför vi 
har genomfört de studier som den här rapporten 
vilar på. Att utgå från barns verklighet och tillvara 
barns kunskap är ovärderligt för oss och av detta 
skäl har barn också varit delaktiga i genomförandet 
av rapporten. 

En ungdom som varit med i På Lika Villkor och 
som också varit ungdomsambassadör i samband 
med rapporten berättar: ”En gång sa vår lärare att 
vi ska vara tacksamma för Sverige. För om Sverige 
inte var som det var nu skulle vi alla vara på gatan  
i våra hemländer.” (Ungdomsambassadör, 17 år)

inget barn i sverige ska behöva stå i tacksamhets
skuld för att växa upp i Sverige. Inget barn ska behöva 
bli bemött med att tillhöra ett ”dom” som inte har 
samma rättigheter och självklara plats i samhället. 
De socioekonomiska levnadsvillkoren i storstädernas 
segregerade bostadsområden idag förstärker tyvärr 
alltför ofta föreställningar om svenskhet och icke 
svenskhet. Barnets identitet formas utifrån hur de 
närmaste vuxna speglar barnet och kommer med 
åldern även att inrymma hur omgivningen och 

FÖRORD
Artikel 2 i barnkonventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter 
och lika värde. Ingen får diskrimineras. Det är en av barnkonventionens fyra 
huvudprinciper. Principen om icke-diskriminering är också en av grundpelarna 
i en rättsstat och befästs i Sveriges grundlag. 

”En gång sa vår 
lärare att vi ska 
vara tacksamma 
för Sverige. För 
om Sverige inte 

var som det var nu 
skulle vi alla vara 
på gatan i våra 

hemländer.” 
(Ungdomsambassadör,  

17 år)
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Bilden är ritad av en  
femteklassare under  

en workshop efter att ha 
genomfört enkäten. 
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detta sker trots att Sveriges grundlag i regerings
formens andra paragraf slår fast att ”det allmänna 
ska motverka diskriminering av människor på grund 
av … hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 
språklig eller religiös tillhörighet” och trots att vi 
har en diskrimineringslagstiftning för att skydda 
skolbarn. Skolan är inte heller en värdeneutral plats 
utan har ett uppdrag att arbeta för demokratiska 
värden och mänskliga rättigheter:

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och 
de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränk bar  het, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Var och en som verkar inom 
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 
och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling.” (Skollagen (2010:800) 1. kap 5 § )

vidare står det i läroplanen i dess nuvarande 
ordalydelse att ingen ska utsättas för diskrimine
ring på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning i skolan, samt att ”främlings
fientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. 

Skolan har alltså ett tydligt uppdrag i att skydda 
barn mot rasism. Ändå utsätts barn för rasism där. 
Varför vänder sig inte barn och unga till vuxenvärlden 
när de ser rasism i skolan? Hur vill barn att vuxna 
ska skydda dem mot rasism och stödja barnens 
antirasism? Denna rapport, som planerats och 
genomförts tillsammans med barn, bidrar med ny 
kunskap vad gäller barns perspektiv på rasism och 
vuxenvärldens del i rasismens fortlevnad. l
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Rädda Barnen får ständigt nya berättelser från barn om hur de utsätts för 
rasism under raster, i personalrum, i klassrum och uppehållsrum. Vi möter 
barn som har blivit utsatta för diskriminering och trakasserier kopplade till 
hudfärg, religion, etnisk och kulturell bakgrund. 

INLEDNING

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga  
till inlevelse. ... Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på  

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder  
eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.  

Alla tendenser till diskriminering och kränkande behandling ska aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” 
(Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11)



Rädda Barnens arbete utgår 
alltid från barnkonventionen. 
Denna rapport kan särskilt 
kopplas till tre av konventionens 
artiklar:
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BARNKONVENTIONEN

ARTIKEL 2: 
”Konventionsstaterna ska respektera 
och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges  
i denna konvention utan åtskillnad av 
något slag, oavsett barnets eller dess 
förälders eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska 
eller annan åskådning, nationella, 
etniska eller sociala ursprung, egen-
dom, funktionsnedsättning, börd eller 
ställning i övrigt.”

ARTIKEL 12: 
”Konventionsstaterna ska tillförsäkra 
det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa  
i alla frågor som rör barnet. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i för-
hållande till barnets ålder och mognad.

För detta ändamål ska barnet, i alla 
domstolsförfaranden och administrativa 
förfaranden som rör barnet, särskilt 
beredas möjlighet att höras, antingen 
direkt eller genom en företrädare eller 
ett lämpligt organ och på ett sätt som 
är förenligt med nationella procedur-
regler.”

ARTIKEL 30:
”I de stater där det finns etniska,  
religiösa eller språkliga minoriteter 
eller personer som tillhör ett urfolk ska 
ett barn som tillhör en sådan minoritet 
eller ett sådant urfolk inte förvägras 
rätten att tillsammans med andra 
medlemmar av sin grupp ha sitt eget 
kulturliv, att bekänna sig till och utöva 
sin egen religion eller att använda sitt 
eget språk.”

I rapporten använder vi en del centrala begrepp.  
Så här ser våra definitioner av begreppen ut:

Juridiska begrepp

I RAPPORTEN

diskriminering – när en elev behandlas sämre eller missgynnas av lärare eller 
skolan som institution och det har samband med någon av de sju diskrimine
ringsgrunderna som finns i diskrimineringslagstiftningen kallas det för direkt 
diskriminering. Om en elev missgynnas på grund av en regel som kan verka 
neutral men som i praktiken missgynnar en viss grupp kallas det för indirekt 
diskriminering. Diskriminering innebär en maktstruktur. 

trakasseri – har att göra med mellanmänskliga relationer. Det är till exempel 
när en elev eller lärare utsätter en annan elev för kränkningar, verbala påhopp 
eller ickeverbala subtila former av osynliggörande som kränker elevens värdighet 
och som har ett samband med etnisk tillhörighet eller med religion eller annan 
trosuppfattning, eller med någon av de andra diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder).

i denna rapport fokuserar vi diskriminering och trakasserier som har samband 
med etnisk tillhörighet och/eller religion eller annan trosuppfattning, eftersom 
dessa diskrimineringsgrunder har tydlig koppling till rasism.

Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som 
har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande för
hållande. Med religion eller annan trosuppfattning avses religiösa åskåd
ningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam och annan 
trosuppfattning, som innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller 
samband med en religiös åskådning. l

Källa: Diskrimineringsombudsmannen www.do.se

BEGREPP
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Sociologiska begrepp
rasism – innefattar föreställningar och ideologier om att människo
släktet skulle gå att dela in i raser, och att människans fysiska 
utseende som hudfärg, huvudform, ögon, näsa och andra utseende
mässiga drag skulle visa på nedärvda skillnader i bland annat 
intellekt och personlighet, där vissa raser skulle vara bättre.  
Rastänkandet har varit ett sätt att legitimera europeisk kolonialism 
och slavhandel, och rasism är ett sätt för vissa grupper att hålla 
isär, exkludera och dominera andra grupper i samhället. Privilegier 
i dagens samhälle som är kopplade till vithet missgynnar ickevita 
och hänger ihop med Europas koloniala historia. Idag talar man 
ofta om rasismer i plural med avseende på föreställningar som 
ofta kommer till uttryck genom att klassificera människor baserat 
på föreställningar om ras, etnisk, religiös eller kulturell bakgrund 
där beteenden, värderingar och egenskaper knyts till kultur och 
som har värdemässiga innebörder.

vithetsnorm – Vår hudfärg påverkar hur andra bemöter oss, och 
därmed kommer denna kodning också att påverka erfarenheter av 
samspel med andra och möjligheter och begränsningar i livet i stort. 
Vithetsnorm är en oskriven regel som innebär att människor som 
kodas som “vita” ofta får privilegier och bättre förutsättningar  
i livet än människor med andra hudfärger. Det innebär inte att varje 
enskild individ som är ”vit” har mer makt än en person som är 
”ickevit”, då det finns många andra faktorer och diskriminerings
grunder som också påverkar och samverkar. Vithetsnormen har sina 
rötter i Europas koloniala historia och rastänkande och är en 
maktfaktor. Föreställningar om svenskhet är vidare nära förknip
pade med vithetsnorm. I samhällsdebatten idag är svenskhet ofta 
återkommande för att särskilja människor i ett “vi” och “dom”. 
När vi talar om människor i termer av svenskhet refererar vi mer 
generellt till människors utseende och deras förmodade ursprung 
utifrån ”vita” och ickevita” än till nationell tillhörighet.

strukturell rasism – innebär att vissa grupper, som etniska 
minoriteter och ickevita, systematiskt diskrimineras medan de som 
tillhör majoritetssamhället gynnas. Strukturell rasism uppstår när 

samhällsstrukturer, till exempel arbetsmarknaden, bostadsmarkna
den, rättssystemet, utbildningssystemet och det politiska systemet 
missgynnar grupper från att delta på samma villkor som övriga 
medborgare. Strukturell rasism hänger tätt samman med normer, 
stereotypa bilder och föreställningar som finns i samhället om  
”vi och dom” utifrån etnicitet, hudfärg, kultur och religion. 

vardagsrasism – beskriver hur vanliga situationer i vardagen 
omvandlas till rasistiska situationer. Det kan vara på arbetsplatsen, 
skolan och på fritiden. Detta bekräftas i språkbruk och beteenden. 
Vardagsrasism är alltså situationer som karakteriseras av att 
människor reagerar mot andra människor som om dessa vore 
mindervärdiga på grund av hudfärg, religion, kulturell eller etnisk 
tillhörighet. l

Källor: 
• Paulina de los Reyes & Masoud Kamali. (red.) (2005). Bortom vi och dom: Teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. (Rapport SOU 2005:41) 
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer;
• Adrián Groglopo (red.) (2015). Antirasistisk ordbok. Göteborg: Antirasistiska 
akademin.
• Vit, svart eller brun: handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg,  
Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholm, 2019

utländsk bakgrund – rapporten utgår från Statistiska central
byråns (SCB:s) definition och avser personer som är utrikesfödda 
eller personer födda i Sverige som har två utrikesfödda föräldrar.

svensk bakgrund – rapporten utgår från Statistiska centralbyråns 
(SCB:s) definition och avser personer som är inrikes födda med 
minst en inrikes född förälder.

Källa: Statistiska centralbyrån www.scb.se

Övriga begrepp
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Denna rapport har tagits fram på initiativ av Rädda  
Barnen i nära samarbete med barn och unga. Vi började 
med att tillsammans med Enkätfabriken genomföra två 
fokusgrupper med barn i åldern 10–12 för att förbereda 
frågor som blev en del av den enkät som skickades till 
skolor med femteklassare runtom i Sverige, där vi frågade 
om erfarenheter av rasism och diskriminering. 

i enkäten fanns flervalsalternativ samt möjlighet att lämna fritextsvar. Samman
lagt fick vi svar från 1 117 elever vid 32 skolor. Därefter fick de klasser som 
medverkat i enkäten ett lärarhandlett skolmaterial, som elva ungdomsambassa
dörer i åldern 14–25 var delaktiga i att ta fram tillsammans med Rädda Barnen 
och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Ungdomsambassadörerna har också 
bidragit till rapporten med sina erfarenheter av rasism och diskriminering, 
liksom några ungdomar från Rädda Barnens tjejoch killforum i På Lika Villkor.

När vi hade fått in svaren från enkäten och sammanställt dem tog vi med 
oss resultaten från denna första delstudie, enkätstudien, för att genomföra en 
andra delstudie med fördjupade intervjuer. En forskare, en barnpsykolog och 
tre medforskare i femteklass arbetade med den andra delstudien.

Medforskarna fick de fingerade namnen Noor, Zara och Tahira. De gick  
i femman och bodde i en förort med låg socioekonomisk status och där en hög 
andel är utrikesfödda eller har föräldrar som är utrikesfödda. Denna andra 
delstudie innebar att ställa frågor till barn i femman. Noor, Zara och Tahira 
var med och utvecklade frågorna, och besvarade dem även själva. Utöver  
medforskarna deltog 30 andra barn, uppdelade på åtta fokusgrupper, i fokus
gruppintervjuer som forskaren och barnpsykologen genomförde. Precis som 
Noor, Zara och Tahira fick alla barn fingerade namn.

När forskaren skulle sammanställa svaren från fokusgruppsintervjuerna 
diskuterade han analysen och slutsatserna med Noor, Zara och Tahira. För 
en utförligare beskrivning av hur första och andra delstudien gick till hänvisar 
vi till Bilaga 1. Inget av de deltagande barnen syns på bild i rapporten, utan de 
bilder vi visar är på andra barn som inte har med rapporten att göra.

resultaten från våra två delstudier samt berättelserna från ungdomar vi 
samarbetat med visar sammantaget en bild av att barn ser, hör och utsätts för 
rasism i offentliga miljöer, vid fritidsaktiviteter, på sociala medier och, framför 
allt, i skolan. l
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”Jag har varit med om lärare 
som varit jättekränkande. En 

gång sa en lärare att våra betyg 
i vår skola var sämre för att det 
bara finns elever med utländsk 

bakgrund på vår skola. Då sa jag 
till honom att det inte beror på 

våra bakgrunder, det är bara bra 
att vi kan fler språk och kommer 

från olika kulturer. Att vi får 
sämre betyg beror istället på att 

vi inte får samma chanser.” 
(Ungdomsambassadör, 17 år)

ETT SAMARBETE MELLAN
BARN OCH VUXNA



De flesta barn har kännedom om sina rättigheter
i enkätstudien har vi frågat om barn känner till några av de grundläg
gande rättigheter som ska skydda mot diskriminering och rasism. Nio av 
tio har hört talas om barnkonventionen och lika många har hört om andra 
lagar och regler som handlar om diskriminering. Sju av tio har också arbetat 
med barnkonventionen i skolan och lika många uppger att lärare pratat 
om rasism på lektionerna (se diagram 1, 2 och 3). Att ha kännedom om 
barnkonventionen och rasism innebär dock inte att man vet vad skolan har 
för skyldigheter att efterleva elevers rättigheter, vad beträffar anmälnings
skyldighet eller ha ett levande och främjande likabehandlingsarbete. Att 
elever har erfarenhet av att prata om rasism i skolan säger oss mycket lite 
om vad för kunskap som har förmedlats eller hur ämnet har behandlats.

Hälften av femteklassarna har bevittnat 
rasism på sin skola
hälften av barnen, 48 %, anger att de hört eller sett något rasistiskt  
på sin skola någon gång eller flera gånger. Av dessa har 33 % sett rasism 
någon gång och 15 % sett rasism flera gånger. 24 % anger ”vet inte” och 
28 % ”aldrig” (se diagram 4). 

Skolan har en skyldighet att motverka rasism och stå upp för den 
värdegrund som finns i skollagen om alla människors lika värde. Därför 
är siffrorna anmärkningsvärda och visar tydligt att skolan misslyckas med 
uppdraget att vara en plats fri från rasism. 
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Diagram 1. Har du någon gång hört talas om 
lagar eller regler som handlar om diskriminering?
(Till exempel att man inte får behandla någon 
annorlunda för att den är tjej/kille, har en viss 
hudfärg eller pratar ett visst språk.)

Vår första delstudie, enkätstudien, genomfördes från 
november 2020 till februari 2021 och besvarades av  
1 117 femteklassare vid 32 skolor runtom i Sverige  
(i Bilaga 1 beskrivs urvalskriterierna för skolorna  
detaljerat). Eleverna har fått besvara bakgrundsfrågor 
om kön, födelseland, vårdnadshavares födelseland och 
trosuppfattning. De har fått svara på frågor som rör 
både om de bevittnat rasism och om de själva blivit  
utsatta för rasism. Beräknad tid för att besvara enkäten 
har varit cirka 30–60 minuter och de har fyllt i enkäten  
digitalt under lektionstid. 

BARN UTSÄTTS FÖR
RASISM I SKOLAN

Urvalsstorlek: 1 090

 Ja  89 %
 Nej  4 %
 Vet inte   7 %

Diagram 2.  
Har ni jobbat med barnkonventionen i skolan?

Urvalsstorlek: 1 099

 Ja  68 %
 Nej  10 %
 Vet inte   22 %

Diagram 3. Har lärarna på skolan pratat om rasism 
på lektionen? (Rasism är en idé om att människor 
har olika värde. Rasism handlar om att behandla 
någon sämre eller annorlunda på grund av utseende, 
religion eller t ex var man kommer ifrån.)

Diagram 4.  
Har du sett eller hört något rasistiskt på din skola?  

(Rasism är en idé om att människor har olika värde. Rasism  
handlar om att behandla någon sämre eller annorlunda på  

grund av utseende, religion eller var man kommer ifrån.)

Urvalsstorlek: 1 087

 Ja  48 %
 Nej  28 %
 Vet inte   24 %

Urvalsstorlek: 1 100

 Ja  68 %
 Nej  7 %
 Vet inte   25 %

”Det är absolut inte okej. Man blir så arg. Jag 
spelade fotboll med min kompis och sedan kom 

typ 19-åringar som sa ’kolla på apan’.” 
(Femteklassare i enkäten)
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I skolan är det störst risk att barn blir utsatta för rasism 
utifrån föregående resultat har alltså hälften av barnen sett eller hört 
något rasistiskt på skolan. Detta innefattar rasism mot såväl personer som 
är närvarande på skolan som mot personer som inte är närvarande på 
skolan, till exempel att en lärare uttrycker sig nedvärderande om en folk
grupp. I enkäten har vi också ställt frågan om man bevittnat att en annan 
elev blivit utsatt för rasism: ”Har någon skämtat eller retats på ett taskigt 
sätt om en annan elevs hudfärg, religion, kultur eller vilket land man  
kommer ifrån?”

var fjärde elev har varit med om att en annan elev har blivit utsatt för 
rasism (se Diagram 5). I skolan är det nästintill dubbelt så många som  
varit med om att en annan elev utsatts för trakasserier utifrån sin hudfärg, 
religion, kultur eller vilket land man kommer ifrån, jämfört med på fritiden. 
Utifrån det kan vi dra slutsatsen att skolan är den plats där barn löper 
störst risk att bli utsatta för rasism. Barn är tvungna att vara i skolan  
och därför är det av största vikt att skolan fullföljer sitt uppdrag och har 
förutsättningar för ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete.

En stor andel, var tredje, vet inte om de sett någon utsättas för den  
här typ av trakasserier. En möjlig förklaring till varför så många som en 
tredjedel inte vet om de sett eller utsatts för trakasserier skulle kunna vara 
att barnet inte riktigt vet om det man bevittnade gick över gränsen eller 
inte. Denna tolkning får stöd av resultaten från fokusgruppsintervjuerna, 
där det framkommer att barn kan ha svårt att tydligt urskilja rasistiska 
handlingar och yttranden, vilket i sin tur kan tänkas bero på normalisering 
av mobbning, rasistisk mobbning och trakasserier i skolan.

”Alla tar det som ett skämt och 
ingen blir ledsen eller kränkt.” 

(Femteklassare i enkäten)

”Och sen, det hade hänt min  
syster i förskolan: hon var med 
några kompisar och sen de sa, 

från ingenstans, ’du är mörkare 
än oss, du får inte vara med på 

leken’. Och sen en annan grej, på 
lågstadiet, vissa de var så här ’du 
är arab, du kan inte vara med’.” 

(Barn i fokusgrupp inför utveckling av enkät)

Diagram 5. Har någon på skola eller fritid sagt, skämtat eller retats 
på ett taskigt sätt om en annan elevs hudfärg, religion, kultur eller 
vilket land man kommer ifrån?

Urvalsstorlek: 1 057

 Ja  24 %
 Nej  41 %
 Vet inte   35 %

Urvalsstorlek: 1 057

 Ja  13 %
 Nej  49 %
 Vet inte   38 %

SKOLA

FRITID

NORMALISERING – är den sociala 
processen av accepterandet av normer 
och anpassning till maktordningar  
som hänger samman med normerna. 
Normerna är oftast osynliga, tills  
någon/något bryter mot dem och över 
vad som anses vara ”rätt”, ”bra”,  
idealet eller ”det normala”.
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Etnisk bakgrund spelar roll för att se rasism
när vi analyserar siffrorna ovan som gäller erfarenhet av att ha sett 
något rasistiskt på sin skola, samt huruvida man varit med om att en  
annan elev blivit utsatt för rasism, utifrån svensk och utländsk bakgrund, 
framträder en tydlig skillnad. Det är en betydligt större andel bland barn 
med utländsk bakgrund, 57 %, som sett rasism, jämfört med andelen bland 
barn med svensk bakgrund, 43 %, som sett rasism. 

Utifrån Diagram 7 nedan är det vidare dubbelt så hög andel barn  
med utländsk bakgrund jämfört med andelen barn med svensk bakgrund 
som har varit med om att någon i skolan sagt, skämtat eller retats på ett 
taskigt sätt om en annan elevs hudfärg, religion, kultur eller vilket land 
man kommer ifrån. 

hur kommer det sig att det är dubbelt så stor andel barn med utländsk 
bakgrund (35 %) som har varit med om att en annan elev blivit utsatt för 
rasism, jämfört med andelen (18 %) bland barn med svensk bakgrund? 

För att se rasism behöver man också veta vad rasism är. I Sverige är den 
dominerande synen att rasism är fel, och den kollektiva självbilden präglas 
av föreställningen att alla i Sverige ges lika möjligheter oavsett vem man 
är. Att se och erkänna den rasism som finns bland oss utmanar denna 
självbild. En konsekvens av detta blir att rasism förnekas och förminskas.5 
Att vuxna blundar för rasism påverkar barns möjligheter att upptäcka och 
sätta ord på erfarenheter av rasism och diskriminering, eftersom barns 
uppfattning om världen formas utifrån samspel med vuxna. Det är troligt 
att även barn lär av vuxenvärlden att förneka och förminska förekomst av 
rasism, något som också fokusgruppsstudien visar.

Diagram 7. Har någon i skolan sagt, skämtat eller retats på ett taskigt sätt  
om en annan elevs hudfärg, religion, kultur eller vilket land man kommer ifrån?

”Jag har varit med om att  
en lärare sagt n-ordet högt  

i klassen.”
(Ungdomsambassadör, 14 år)

”Jag såg att vita killar slog 
ner en svart kille.”
(Femteklassare i enkäten)
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Diagram 6. Har du sett eller hört något rasistiskt på din skola?
(Rasism är en idé om att människor har olika värde. Rasism handlar om att 
behandla någon sämre eller annorlunda på grund av utseende, religion eller 
var man kommer ifrån.)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Ja (någon gång  
+ flera gånger

Nej, aldrig Vet inte

43 %

57 %

30 %
26 % 27 %

17 %

 Svensk bakgrund (n = 671) 
 Utländsk bakgrund (n = 376)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Ja Nej Vet inte

18 %

35 %

41 % 40 % 41 %

25 %

 Svensk bakgrund (n = 659) 
 Utländsk bakgrund (n = 367)



att bli utsatt för kränkande behandling, trakas
seri eller diskriminering av en annan elev eller lärare 
strider inte bara mot skollagen och läroplanen Lgr 
11 som vi citerade i inledningen, utan också mot 
diskrimineringslagen. Enligt förarbetena innebär till 
skollagen måste finnas det kunskap om vad dessa 
rättigheter och värderingar innebär och hur de kan 
förverkligas.2 Personal som får kännedom om det 
ska rapportera till rektorn, som i sin tur ska infor
mera huvudmannen. Personal och rektor ska inte 
göra någon egen värdering av händelsen innan den 

rapporteras vidare.3 Om skolan inte agerar på detta, 
kan barnet och/eller dess vårdnadshavare ta kontakt 
med i första hand skolans huvudman, i andra hand 
Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Skolan ska förebygga trakasserier genom att ha 
en handlingsplan mot kränkande behandling. Denna 
ska tas fram en gång per år och beskriva vilka 
åtgärder som kommer att vidtas under året och 
vem som är ansvarig för att detta görs. Planen bör 
innehålla beskrivningar om hur barn och unga ska 
medverka i arbetet med aktiva åtgärder.4  
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”’Vi ska inte vara 
poliser’, säger våra 
lärare, ’vi ska inte 
lägga oss i vad alla 

andra gör’.”
(August, femteklassare 

i fokusgruppstudien)

rädda barnens förståelse av rasism är att den 
bygger på strukturella maktskillnader. Vi ser en 
tänkbar förklaring till varför barn med utländsk 
bakgrund ser rasism i högre utsträckning än barn 
med svensk bakgrund, nämligen att egen utsatthet 
för rasism höjer medvetenheten om fenomenet,  
och att barn med utländsk bakgrund därför lättare 
ser och identifierar när andra blir utsatta för  
rasism. Ytterligare en möjlig förklaring är, enligt 
oss, att barn (och vuxna) lättare identifierar sig 
med och känner empati med den grupp som liknar 
dem själva, och att det kan påverka i vilken grad 
man noterar och medvetandegör andras utsatthet. 
Att identifiera sig med den grupp som oftare ut
sätter – snarare än utsätts – kan minska med
vetenheten och den empatiska inlevelsen, och i 
stället avhumanisera dem som utsätts. Det är en 

mekanism som möjliggör att negligera och förminska 
rasism.

Oro över att bli retad utifrån 
etnisk tillhörighet 
i vår enkät har vi också frågat om oro över att bli 
retad utifrån etnisk tillhörighet. Sådan oro kan 
förstås med hjälp av begreppet minoritetsstress. 
Att tillhöra en minoritet i samhället innebär att 
man är extra utsatt för andras negativa stereotypa 
uppfattningar om den sociala grupp man tillhör. 
Detta leder till en förhöjd vaksamhet och stress 
utifrån erfarenheter av att bli bemött med negativa 
stereotypa uppfattningar. Det handlar alltså om en 
beredskap för att bli orättvist och negativt behand
lad, som subtilt nedvärderande ord, blickar och 
kroppsspråk som exkluderar.

Skolans skyldighet att agera och rapportera

”Alltså det har hänt, till exempel att någon 
kommer fram till mig och retar mig för min 

hudfärg. Då kanske jag vill säga till min lärare, 
eller om man vill säga till sin mamma, och sen 
tänker man liksom ’äh, det här kommer säkert 

inte hända igen’. Och sen blir man påverkad 
och påverkad, och så sliter det liksom isär en, 

och ändå gör man ingenting för att man tänker 
bara ’det här är säkert ingenting’.”

(Toya, femteklassare i fokusgruppstudien)
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en av fem elever med utländsk bakgrund (19 %) 
svarar att de någon gång senaste året känt sig 
oroliga för att bli retade för sin hudfärg, att de har 
namn som låter utländskt, att de inte pratar så bra 
svenska eller för vad de äter (vilket specificerats  
i enkäten med till exempel halal eller kosher), och 
kan alltså förstås utifrån minoritetsstress. 29 % 
svarar vet inte om de känner sig oroliga, och 34 % 
svarar att de inte känner sig oroliga. 

Bland barn med svensk bakgrund är det 7 % som 
svarar att de är oroliga för något av ovanstående 
och den största oron består i att det rör sig om att 
deras namn låter utländskt, vilket 4 % har svarat  
(se diagram 8). 

enskilda mikroaggressioner, alltså indirekta 
nedvärderande beteenden i ord, handling eller 
förhållningssätt, kan verka harmlösa men riskerar 
att bli en förutsättning för allvarlig diskriminering 
och rasism när de har en upprepande karaktär.  
I tidigare studier visas att elever som utsätts för 
mikroaggressioner tvingas till ständig beredskap för 
avståndstaganden, avvisanden och exkluderingar och 
måste lära sig hantera känslor av skam, skuld, och 
sorg.6 I en studie undersöktes hur högpresterande 
elever med utländsk bakgrund på en innerstadsskola 
i Stockholm utsattes för social exkludering av sina 
klasskamrater i hur de bemöttes, tilltalades och inter
agerade i skolvardagen i relation till föreställningar 
kring svenskhet, vithetsnormer, och ickesvenskhet.7

minoritetsstress, exkludering, mikroaggressioner 
och rasistisk mobbning kan också komma till  
uttryck i att barn blir retade och är oroliga för  
att bli retade för ett avvikande utseende som skiljer 
sig från vithetsnormen och som är tätt ihopkopplad 
med den svenska utseendenormen. I enkäten har 
barn därför också fått svara på om de är oroliga 
för att bli retade för sina ansiktsdrag som näsa, 
ögon, eller typ av hår. Utifrån svaren är det tydligt 
att detta är något som det generellt sett finns en 
oro över hos barn, då 12  % svarat ja på detta.  
Barn med utländsk bakgrund (16 %) är mer oroliga 

än barn med svensk bakgrund (10  %). Tjejer (15  %) 
är mer oroliga för detta än killar (7  %) generellt, 
vilket får tolkas ha ett samband med stereotypa 
könsnormer kopplat till utseendeideal i vårt  
samhälle. Den högsta oron finns bland tjejer med 
utländsk bakgrund, där generellt sett var femte  
är orolig för det (21  %) 

en optimal lärmiljö kräver att alla barn känner 
trygghet. Det är en förutsättning för att kunna  
ha fokus på att lära sig och utvecklas. Att ha en 
förhöjd stress och beredskap för att särbehandlas 
negativt inverkar menligt på barnets förutsättningar 
att tillgodogöra sig undervisningen. Otrygghet 
riskerar att försvåra för barn att utvecklas och lära 
sig utifrån sin högsta potential. Det riskerar också 
att leda till ett försämrat psykiskt mående, som 
ytterligare påverkar barnets möjligheter att trivas 
och dra nytta av tiden i skolan. Alla barn har rätt 
att känna trygghet i skolan.

”Alla tycker att jag är konstig 
bara för att dom tror att Indien 

är konstigt, bara för att dom  
har sett fejkvideos av Indien  

på tiktok.”
(Femteklassare i enkäten)

”Att någon ska 
reta mig för mitt 

utseende, till  
exempel för hur 
jag är eller hur  
jag tar på mig  

min sjal.”
(Femteklassare i enkäten)
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Diagram 8. Har du någon gång senaste året känt dig orolig för att bli 
retad för din hudfärg, att du har ett namn som låter utländskt, att du inte 
pratar så bra svenska eller för vad du äter? (Redovisat de som svarat ja på 
minst ett av alternativen.)

40 %
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20 %
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0 %
JA

 Alla (n = 1 029)
 Total
 Svensk bakgrund
 Utländsk bakgrund11 %

7 %

19 %
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Många barn har erfarenhet av 
diskriminering och trakasserier 
i vår enkätstudie har vi ställt frågan till barn 
om man har blivit diskriminerad eller trakasse
rad och man har fått svara på frågan och ta 
ställning till flera olika svarsalternativ, om det 
hade att göra med ”religion, att du pratar 
annat språk än svenska, att du eller dina för
äldrar kommer från ett annat land, på grund av 
kille/ tjej, vem du är kär i, könsuttryck, funk
tionsnedsättning, ålder och/eller på grund av 
vad dina föräldrar jobbar med” 

Var femte elev (19 %) uppger att de blivit 
diskriminerade eller trakasserade under det 
senaste året på grund av något av svarsalter
nativen, och det är högre andel bland barn med 
utländsk bakgrund. Vart fjärde (26 %) barn med 
utländsk bakgrund svarar att de blivit diskri
minerade/trakasserade medan motsvarande 
siffra är vart sjunde (15 %) barn med svensk 
bakgrund. 

Det är tydligt att skillnaden mellan  

grupperna består i erfarenhet av diskriminering 
och trakasserier utifrån etnisk eller religiös till
hörighet, för bland de andra svarsalternativen 
finns försvinnande små skillnader mellan barn 
med svensk och utländsk bakgrund, vilket dock 
uppgår till 3 % i kategorin övrigt. 

var sjunde elev (16 %) med utländsk bakgrund 
uppger att de själva blivit diskriminerade eller 
trakasserade för något det senaste året ”på 
grund av religion, att du pratar annat språk än 
svenska eller att du eller dina föräldrar kom
mer från ett annat land”. Bland barn med 
svensk bakgrund är det 2 % som svarat ja på 
samma fråga.

Bland de siffror som finns i kategorin ”övrigt” 
som är lite högre bland samtliga barn är det 
6 % som svarat att de blivit diskriminerade/
trakasserade utifrån ”vem de är kära i”, vilket 
utifrån hur frågan har ställts kan avse men inte 
enbart behöver avse diskrimineringsgrund utifrån 
sexuell läggning, och 5 % som svarat för ”ålder”.
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”Jag tycker att barnen 
ska leva hur dom vill 
och inte bli retade  

hur dom ser ut eller 
hudfärg och liknande 
saker. Dom ska vara 

som dom vill.” 
(Femteklassare i enkäten)

*Vi fokuserar i studien på diskrimineringsgrunderna etnicitet och religion. Här redovisar vi dem tillsammans, 
då dessa två kan vara svåra att särskilja i praktiken och båda har en direkt koppling till rasism.

Diagram 9. Erfarenhet av att ha blivit diskriminerad och/eller trakasserad

Diagram 10. Erfarenhet av att ha blivit diskriminerad och/eller  
trakasserad utifrån religion och/eller etnisk tillhörighet*
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rädda barnen har under en längre tid  
genom verksamheten På Lika Villkor tagit emot 
berättelser från barn som vittnar om att de har 
blivit placerade i svenska som andraspråk 
(SVA) utan individuell behovsbedömning och 
endast med hänvisning till att de har en eller 
två föräldrar som är utrikesfödda. Därför 
gjorde vi en DO anmälan samt hade möte 
med statssekreterare där även två ungdoms
representanter deltog i juni 2020. 

 ”I sexan fick jag A i svenska som andraspråk och 
i sjuan pratade mina föräldrar och jag med rektorn 
för att få byta till svenska. Men rektorn sa att 
det är helt vanligt att man läser SVA när man har 
föräldrar med utländsk bakgrund så jag fick inte 
byta. Det kändes också för lätt på lektionerna. 
Hon läraren kunde dumförklara oss och i vanlig 
svenska fick de göra mer avancerade saker.” 
(Rädda Barnens ungdoms representant,  
17 år, i möte med statssekreterare)

En annan ungdom berättar att i hennes skola 
hade alla samma svenskundervisning. Men två 
elever i hennes klass fick betyg i svenska och 
resten av klassen fick betyg i svenska som 
andraspråk. När hon beskriver vad det kan ha 
berott på så svarar hon: 

 ”Etnicitet. De var etniska svenskar och därför 
tror jag att de fick läsa svenska. Och vi andra 
som inte är etniska svenskar utan har ett ursprung 
från ett annat land fick svenska som andra- 
språk. Jag tycker det rakt av är diskriminering. 
En annan lärare ska inte kunna bestämma vad 
jag vill läsa. Jag måste ju informeras om det 
också och inte gå i ett ämne utan att veta att 
det finns två olika nivåer.” 
 (Rädda Barnens ungdoms representant,  
16 år, i möte med statssekreterare)
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Vad lagen säger om 
svenska som andraspråk
i skolförordningen (SFS 2011:185, 
5 kap, §14) står det att undervisning 
i svenska som andraspråk ska, om 
det behövs, anordnas för elever 
som har ett annat språk än svenska 
som modersmål, elever som har 
svenska som modersmål och som 
har tagits in från skolor i utlandet, 
och/eller ”invandrarelever” som 
har svenska som huvudsakligt 
umgängesspråk med en vårdnads
havare. Det är rektorn som beslutar 
om undervisning i svenska som 
andraspråk för varje elev.

Rädda Barnen ser flera tecken 
på att placering i svenska som andra
språk är så utbrett och sker i sådan 
omfattning att det tyder på struk
turell diskriminering utifrån etnisk 
tillhörighet samt bidrar till en stigma
tisering av vilka barn som betraktas 
som svenska och ickesvenska. Var 
tredje elev i 9:an i Sverige som är 
född i Sverige och har utländsk bak
grund läser SVA enligt Skolverkets 
statistik. Det finns skolor där 90 % 
eller fler av det totala antalet 
elever är placerade i SVA.8

DO har tidigare granskat denna 
fråga och konstaterat att det utgör 
indirekt diskriminering kopplat till 
etnisk tillhörighet.9 Som ett led i vårt 
påverkansarbete har Skolverket i 
november fått ett regeringsuppdrag 
för att göra en översyn av svenska 
som andraspråk. Men trots löften 
om åtgärder har vi inte sett något 
konkret förslag än.10

Muslimskt troende barn  
särskilt utsatta
vad har barns religiösa trosuppfattning för 
betydelse för deras erfarenheter av diskrimine
ring och trakasserier? Resultaten från enkät
studien pekar mot att muslimskt troende barn är 
särskilt utsatta för diskriminering och trakasserier. 
Bland de barn som uppger sig vara troende 
muslimer är det något mer än var fjärde (27 %) 
som uppger att de blivit diskriminerade eller 
trakasserade, medan det är 16 % bland de barn 
som uppger sig vara icketroende. (Vi kan också 
se en tendens, som dock ej är statistiskt signifikant 
och därför bör tolkas försiktigt, att 13 % bland 
kristna troende uppger att de blivit diskrimine
rade eller trakasserade.) Vi kan alltså konstatera 
att erfarenhet av diskriminering och trakasserier 
är särskilt hög bland barn som är troende 
muslimer. Utifrån Diskrimineringsombudsmannens 
(DO) kunskapsöversikt om islamofobi finns det 
negativa attityder, stereotypa bilder och fördomar 
om islam i vårt samhälle i stort vilket också 
speglas i svenska skolor.11 Dessa resultat går  
i linje med en studie som Forum för levande 
historia har sammanställt som visade att det är 
betydligt vanligare att muslimska ungdomar 
(högstadie och gymnasieelever) blir utsatta 
för kränkande behandling än kristna eller 
icketroende ungdomar.12

Många barn kan inte följa sin  
religion eller kultur i skolan
skolverket har genom en kvalitativ intervju
studie undersökt barns, elevers och studerandes 
uppfattning om diskriminering och trakasserier, 
och enligt studien bryter man mot normen  

i skolan om man inte är sekulär kristen, vit och 
heterosexuell.13 Den elev som är troende muslim 
och utövar sin religion riskerar att betraktas 
som avvikande och bli särskilt utsatt för diskri
minering och trakasserier kopplat till deras 
religionstillhörighet.

I enkätstudien har vi också ställt frågan om 
barn kan ”följa sin religion eller kultur när de 
är på skolan? Känner du att du kan följa din 
religion eller kultur när du är på skolan? Det 
kan vara om du behöver någonstans att be, att 
det går bra att fasta eller att få ledigt för att 
fira högtider som är viktiga för dig.”

En femtedel (19 %) av de barn som uppger sig 
vara troende har svarat ”aldrig” eller ”sällan” 
på den här fråga, alltså angett att skolan för
hindrar dem från trosuttryck som att be, fasta 
eller få ledigt vid religiösa högtider.

Vad lagen säger om  
att fasta under Ramadan
en skola kan inte förbjuda elever 
att beakta Ramadan, eller tvinga 
ett barn att äta. Skolan, eller 
enskilda lärare, får inte heller 
bestraffa eleverna för att de gör 
detta. Alla former av bestraffningar 
är förbjudna. Däremot kan skolan 
föra dialog med elever och vård
nadshavare om vikten av att få 
näring för att orka hänga med  
i skolarbetet. Skolan ska dock 
respektera de barn som väljer  
att fasta under Ramadan.

”När jag gick på  
mellanstadiet så förbjöd 

skolan oss att fasta.  
Jag ville verkligen fasta. 
Vi som ändå fastade fick 
ingen rast och vi fick sitta 
i lärarrummet istället.”

(13åring i På Lika Villkors  
verksamhet)

Svenska som andraspråk
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att inte ha möjlighet att följa sin religion eller 
kultur när man är på skolan går emot barnkonven
tionens artikel 30, som fastslår att barn som tillhör 
en etnisk, kulturell eller nationell minoritet har rätt 
till sitt eget kulturliv och att utöva sin religion och 
fira sin folkgrupps högtider. Barn har, liksom vuxna, 
religionsfrihet.16 Detta innebär att det offentliga är 
skyldigt att säkerställa dessa rättigheter och inte 
hindra barn från att utöva dem, om det inte är 
nödvändigt av olika legala orsaker. Vad läraren  
och rektorn har för egen inställning kommer ofta 
att ha stor betydelse för bedömningen, vilket  
riskerar att beslut blir godtyckliga och även ökar 
risken för direkt eller indirekt diskriminering. 

Exempelvis har det konstaterats att det inte är 
tillåtet med ett generellt slöjförbud i skolor, utan om 
klädsel, i synnerhet religiös klädsel, ska begränsas 
måste det fattas beslut i varje enskilt fall och vara 
påkallat till exempel av säkerhetsskäl. Skolor har 

ingen skyldighet att tillhandahålla exempelvis lokaler 
för att be i på raster, men på många skolor gör man 
detta i alla fall. Rädda Barnen har varit i kontakt med 
personal från elevhälsan som berättat att lärare 
velat göra i ordning rum för bön, men att rektorn 
har förbjudit detta. Beslut riskerar att bli mycket 
godtyckliga utifrån skolpersonalens inställning till 
en viss religion. 

När det gäller ledighet är religiösa högtider en 
anledning som nämns där det ska vara möjligt att 
bevilja ledighet. En prövning måste dock göras i varje 
enskilt fall utifrån den specifika elevens situation.17 

Att en elev i skolan generellt blir nekad att utöva 
sin religion, till exempel genom att inte tillåtas be, 
fasta eller få ledigt vid religiösa högtider, skulle 
därför kunna vara en form av diskriminering på grund 
av religion. Även om det sker vid enstaka tillfällen 
kan det vara en form av diskriminering, beroende 
på de enskilda omständigheterna vid tillfället. 

”En idrottslärare brukade säga att vi tjejer inte kan ha på oss slöja på 
gympan. Men det gick ju hur bra som helst. Jag var en av de snabbaste 

tjejerna i klassen och jag hade på mig min slöja! Jag har också varit 
med om rasism från andra elever. När jag började ha slöja i sjuan var 
det en kille i skolan som rev av mig slöjan. Jag blev helt skakis och jag 
ringde pappa och vi gick till rektorn. Men de vuxna på skolan brydde 

sig inte kändes det som. Rektorns svar var att hon inte kunde kontrollera 
det men skulle prata med honom. Jag låtsades att jag inte brydde mig 

men det var väldigt jobbigt. Jag bytte sen skola.”
(Ungdomsambassadör, 17 år)

Vad lagen säger om slöja
det har konstaterats i rättsfall14 att generella 
slöjförbud inte är förenliga med religionsfriheten  
i grundlagen eller Europakonventionen. Enligt 
diskrimineringslagen kan det också vara en form av 
diskriminering på grund av religion. I förarbeten till 
diskrimineringslagen understryks att skolor ska vara 
försiktiga när det gäller att förbjuda just religiös 
klädsel och att förbud kan accepteras endast om 
klädseln ”väsentligt skulle försvåra kontakten och 
samspelet mellan lärare och elever eller medföra 
särskilda risker vid laborationer eller liknande 
övningar. Ett avsteg från diskrimineringsförbudet 

bör emellertid i ett sådant sammanhang motiveras 
av ett syfte som ligger inom ramen för verksamhet 
som regleras i skollagen”.15

Detta innebär att om ett barn ska förbjudas att 
använda slöja i skolan, måste beslut grundas juridiskt 
i att det antingen försvårar kontakten mellan elev 
och lärare eller att det finns en säkerhetsrisk i en 
specifik situation. En bedömning i varje enskilt fall och 
situation måste då göras, och där blir det särskilt 
viktigt att beakta barnets bästa och barnets rätt att 
komma till tals tillsammans med religionsfrihet och 
ickediskrimineringsprincipen.

Diagram 11. Känner du att du kan följa din religion eller kultur när du är på skolan? Det kan vara om du 
behöver någonstans att be, att det går bra att fasta eller att få ledigt för att fira högtider som är viktiga för dig.

70 %
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0 %
Alltid,
ofta

Troende (n = 370)

Sällan,
aldrig

Ibland Vet inte, 
inte viktigt 

för mig
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Barn blir utsatta av såväl barn  
som skolpersonal 
av de som upplevt diskriminering eller trakasserier har 69 % 
blivit utsatta av andra barn. Samtidigt anger 14 % av barnen att 
det är vuxna som diskriminerat eller trakasserat dem, och då 
handlar det framför allt om skolpersonal (10 %), men även ledare 
för fritidsaktiviteter, polis/väktare, sjukvårdspersonal och social
tjänstpersonal. 14 % vill inte säga vem. Vi har också ställt frågan 
om det var någon som såg vad som hände. 37 % svarar att det 
var någon som såg, 21 % svarar att det inte var någon som såg, 
42 % vet inte.

Var femte har pratat med  
en vuxen på skolan
av de barn som uppgett att de blivit diskriminerade/trakasserade 
är det en av fem som inte pratat med någon om det som hände. 
Främst har man pratat med sina föräldrar (46 %), en kompis (38 %) 
eller en vuxen på skolan (21 %). I enkäten anger 40 % av de barn 
som sökt stöd och hjälp vid utsatthet att de inte fått hjälp eller att 
de var osäkra på om de fått det eller inte velat svara på frågan. 
Ett av tre barn tycker att det borde finnas fler ställen att vända 
sig till om man upplever diskriminering.

Det är av stor vikt att barn bemöts med respekt och blir tagna 
på allvar då de berättar om utsatthet. Vuxnas bemötande ger 
barnet en direkt återkoppling om allvaret i händelsen. Om vuxna 
bagatelliserar händelsen minskar sannolikheten för att barnet 
berättar nästa gång det utsätts. Det ökar också sannolikheten 
för att barnet själv förminskar eller bagatelliserar sin utsatthet. 
Detta kan leda till att barnet skuldbelägger sig själv. Ett respekt
fullt bemötande som tar barnets upplevelser på allvar lägger 
däremot grunden till en självrespekt och ett självvärde hos barnet, 
och ökar sannolikheten för att barnet fortsätter att söka hjälp 
vid utsatthet. 
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Diagram 12. Var det någon som såg det som hände  
senaste gången du blev diskriminerad/trakasserad? 

 Ja  37 %
 Nej  21 %
 Vet inte   42 %

Har blivit diskriminerad/
trakasserad: n= 218
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där det behövs.”
(Ungdomsambassadör)

och vara inkluderad
ha möjlighet att säga sin sak
”Delaktighet är att man ska
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Barn och inflytande
barn tycker det är viktigt att de blir lyssnade på 
och hörsammade i beslut som berör dem. 70 % har 
svarat att det är mycket eller ganska viktigt att  
”de som bestämmer i området där du bor lyssnar 
på barn”. Cirka hälften av barnen tycker att de 
som bestämmer i området lyssnar ofta eller ibland, 
38 % vet inte och 11 % tycker att de som bestämmer 
aldrig lyssnar på barn. Bland barn med utländsk 
bakgrund är det dubbelt så stor andel som har 
erfarenhet av att inte ha något inflytande. Vart 
femte barn eller 20 % av dessa svarar att de som 
bestämmer i området där de bor aldrig lyssnar, 
medan motsvarande siffra är 7 % bland barn med 
svensk bakgrund. Det finns stora skillnader i barns 

tillgång till utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard 
och känsla av välbefinnande. Ojämlika uppväxtvillkor 
är något Rädda Barnen uppmärksammat i ett 
flertal barnfattigdomsrapporter. I en forsknings
rapport från Rädda Barnen 2020 fastställs att 
fattigdomsrisken är tre gånger så hög för barn som 
är utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar.18 
Barn som inte får tillgång till sina rättigheter har inte 
heller likvärdiga möjligheter att delta fullt ut  
i samhället.19 En av grundprinciperna i barnkonven
tionen är att barn har fullt och lika människovärde 
och ska ha tillgång till delaktighet och bli lyssnade 
på i enlighet med artikel 12 utan undantag eller 
diskriminering. l

Diagram 13. Hur viktigt är det att de som  
bestämmer i området där du bor lyssnar på barn?

 Alla (n = 1 063)
 Svensk bakgrund
 Utländsk bakgrund
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Diagram 14. Lyssnar de som bestämmer i området 
där du bor på vad du tycker och tänker?

Fritextsvar i hälsning till Rädda Barnen: 

”Fortsätt med att hjälpa barnen 
som behöver det. Vi behöver  

det här för barnen.”
(Femteklassare i enkäten)

”Lyssna mer på barn och vad  
dom vill säga för dom flesta vuxna 

säger att dom kommer lyssna 
men det gör dom inte.”

(Femteklassare i enkäten)
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skolan ska vara en plats fri från rasism och  
diskriminering. För detta krävs att skolan adresserar 
problemet i grunden, och aktivt och kontinuerligt 
arbetar för att förebygga och motverka rasism och 
diskriminering. Arbetet regleras i diskriminerings
lagens krav på aktiva åtgärder som varje utbildnings
anordnare måste uppfylla. Rädda Barnen har sedan 
en längre tid uppmärksammat att barn i Sverige 
idag har få effektiva rättsmedel med möjlighet till 
upprättelse när rättigheterna kränks. De som finns 
är ofta okända för barn, inte barnanpassade och 
ofta krävs vårdnadshavarens samtycke för att 
upprättelse ska kunna komma i fråga. I praktiken 
får ytterst få barn upprättelse och många hamnar 
mellan stolarna. 2011 antog FN:s generalförsamling 
ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om en 
individuell klagomekanism, men Sverige har ännu 
inte signerat eller ratificerat protokollet. För en 
utveckling av den aktuella situation och ett resone
mang om svårigheterna med denna, se Bilaga 2. 

Inför höstterminen 2022 kommer nya läroplaner 
att gälla för grundskolan. I läroplanen finns skolans 
värdegrund utskriven samt kunskapskrav när det 
gäller denna. Förändringarna i läroplanen hänger 
starkt samman med skolans ökade fokus på sexu
alitet, samtycke och relationer. Där det idag står 

“främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” 
(Lgr11 och GY11) kommer det stå ”intolerans, 
förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och 
hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas 
och bemötas med kunskap och aktiva insatser” 
(Lgr22). Förändringarna i läroplanen hänger starkt 
samman med skolans ökade fokus på sexualitet, 
samtycke och relationer.20

Värdegrunden omvandlas till mål som elever ska 
uppnå under sin tid i grundskolan, bland annat står 
att läsa att varje elev ska ha fått kunskaper om 
samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter 
och demokratiska värderingar i skolan och i sam
hället. I detta kan det givetvis läsas in att eleverna 
ska lära sig om rasism och diskriminering. Det är 
dock inte tydligt utskrivet, till skillnad mot sexualitet, 
samtycke, relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Går det att mäta rasism?
att genomföra enkätundersökningar bland barn 
är inte oproblematiskt. Det finns flera faktorer som 
kan påverka tillförlitligheten i de svar som lämnas. 

En av ungdomsambassadörerna i projektet 
berättar att hon blev utsatt för återkommande 

20

Vår enkätstudie visar att barn utsätts för rasism i skolan. Barn är särskilt  
utsatta av andra barn men de blir också utsatta av vuxna på skolan. Eftersom  
det åligger skolan att skydda barn från rasism, diskriminering och trakasserier 
drar vi slutsatsen att skolan misslyckas med detta uppdrag.

SLUTSATS OCH DISKUSSION
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rasistiska trakasserier av andra barn i skolan när hon 
var yngre: ”jag visste inte ens att det var rasistiskt”. 
Även en elev i fokusgruppsintervjuerna i den andra 
delstudien lyfter fram samma sak: ”många vet 
liksom inte riktigt om det de blivit utsatta för var 
rasism, eller bara någonting som någon sa – det 
kan vara svårt att avgöra” (Olivia). 

Så går det att mäta barns erfarenhet av rasism 
och är svaren tillförlitliga?

Språkliga faktorer, kognitiva  
förutsättningar och förförståelse
för att få tillförlitliga svar måste responden
terna förstå orden i frågan och vad de betyder, en 
förmåga vi ofta tar för given vad gäller vuxna och 
som vi behöver ta extra hänsyn till vad gäller barn.21 
Vi behöver därför kritiskt granska ifall det finns risk 
för att ord i enkäten är för svårbegripliga. Även om 
vi kan anta att många femteklassare har något slags 
uppfattning om vad rasism är, är det inte säkert att 
alla vet. I vår enkätundersökning svarar två av tre 
elever (68 %) att lärare har pratat om rasism i skolan, 
22 % svarar att de inte vet och 10 % svarar nej.  
Nio av tio har hört talas om lagar och regler om 
diskriminering.

Att de flesta redan har kännedom om rasism 
och diskriminering ökar sannolikheten att barn  
i enkäten har förstått frågan. I enkäten finns också 
förklaringar på vissa begrepp, som rasism och 
diskriminering. Begreppet rasism har förenklats 
utifrån kontexten i en enkät och åldersanpassats 

och har till exempel definierats så här: 
”Rasism är en idé om att människor har olika 

värde. Rasism handlar om att behandla någon  
sämre eller annorlunda på grund av utseende, 
religion eller var man kommer ifrån.” 

 Om man inte vet vad rasism eller diskriminering 
är sedan tidigare kräver det en särskild minnes
ansträngning att bibehålla definitionen i minnet för 
att sedan kunna göra en bedömning om en specifik 
situation var rasistisk eller diskriminerande. Det 
kräver också abstrakt tankeförmåga, vilket kan 
påverka tillförlitligheten. Alla frågor kräver att  
minnet aktiveras i någon grad men vissa frågor 
ställer högre krav på minnet och den kognitiva 
förmågan. Vi har också ställt frågor i enkäten på 
ett mer vardagsnära sätt, som ”har du någon gång 
senaste året känt dig orolig för att bli retad för 
hudfärg, etnicitet, religion eller var dina föräldrar 
kommer ifrån?” Vi behöver bli än bättre på att 
fråga barn på flera olika sätt om erfarenheter av 
rasism utifrån barns egna och vardagsnära språk 
för att få mer kunskap om barns erfarenheter av 
rasism och få så tillförlitliga svar som möjligt. 

Barn har begränsad förmåga att tänka abstrakt, 
och det kan därför vara en lärdom att frågorna 
behöver konkretiseras än mer. Kanske skulle barn 
ha lättare att relatera till och svara på frågor som 
bestod av fler konkreta exempel på olika uttryck 
rasism och diskriminering.

En annan aspekt av enkäter är det antal frågor 
som barnet kan förväntas ha ork och koncentration 

21
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nog att aktivt fundera kring och besvara. Alltför 
många frågor riskerar att trötta ut barnet och öka 
risken för att barnet svarar ogenomtänkt  
eller slentrianmässigt. I vår enkät hade vi många 
frågor med flervalsalternativ, vilket kan ha påverkat 
att i vissa svar är det en stor andel som svarat ”vet 
inte” eller ”annat” utifrån att de inte riktigt orkat ta 
sig an frågan. Detta gäller i synnerhet om frågorna 
är komplicerade och kräver mycket tankekraft för 
att bearbeta. Detta är en viktig lärdom för oss  
i fortsatta enkätstudier. 

Förnekelse och normalisering  
kan innebära underrapportering  
av rasism
i socialstyrelsens rapport om att genomföra 
enkätundersökningar bland barn lyfts det fram att 
en faktor som kan påverka bedömningen är själv
förnekelse – att respondenten inte erkänner känsliga 
saker för sig själv och då inte heller för andra. En 
annan faktor som tas upp i samma rapport är 
social önskvärdhet – att svaren styrs efter vilken 
bild av sig själv man vill ge.22

Psykologiska mekanismer kan innebära att det 
är smärtsamt att få syn på såväl sin egen som andras 
utsatthet för kränkningar, trakasserier och mobbning. 
Enligt Friends rapport 2020 finns det en normalisering 
kring sexuella trakasserier i barns vardag, där de 
tillåts fortgå i skolan. Rädda Barnen möter både 
elever och personal i skolans värld som vittnar om 
att trakasserier i allmänhet är så vanligt att man 
inte längre reagerar på dem. Detta sammantaget 
riskerar att leda till en underrapportering. 

Till det kommer också att det finns en normali
sering av rasism i samhället, vilket också har en 
direkt påverkan på barns skolmiljö. Många vuxna 
känner sig obekväma med att prata om rasism, 
vilket får som konsekvens att när något inte är  
möjligt att tala om i barns värld blir det svårare  
att förstå och sätta ord på det. Att det sker en 
normalisering av rasism i skolan har också fått stöd 
i tidigare studier. I en studie hade elever som upp
fattades som ickesvenska utifrån hudfärg, namn 

och etnisk bakgrund skapat strategier för att vara 
alerta och ”på spänn”, för att vara förberedda på 
rasistiska kränkningar. Utsattheten var svårare att 
uthärda annars. Om ungdomarna var förberedda 
kunde de enklare ”spela med” för att undvika att 
skapa dålig stämning. En del undvek att umgås med 
andra som också kunde uppfattas ”ickevita” för  
att slippa tolkas som bråkstakar och för att kunna 
uppfattas som mer ordningsamma.23

 I värsta fall leder detta till att personal på 
skolan bagatelliserar rasistiskt beteende eller till 
och med själva utsätter barn. Detta sammantaget 
är faktorer som riskerar att förstärka en under
rapportering av barns erfarenheter av rasism och 
skulle då betyda att rasism är ännu mer utbrett  
i skolan än vad enkätsvaren visar.

 
Samverkan mellan kön,  
etnicitet och religion 
det finns vissa resultat i vår enkätundersökning 
där killar med utländsk bakgrund sticker ut. Bland 
killar med utländsk bakgrund är det en högre andel, 
tre av tio (29 %), som uppger sig blivit diskriminerade 
eller trakasserade, medan det är var fjärde (25 %) 
bland barn med utländsk bakgrund i stort. Siffran 
skiljer sig ganska markant i jämförelse med killar 
med svensk bakgrund där det är en av tio som 
svarar att de blivit diskriminerade eller trakasserade. 
(Killar med utländsk bakgrund är dock inte mer 
oroliga för att bli retade utifrån etnisk tillhörighet 
än tjejer med utländsk bakgrund.) Ett annat resultat 
som sticker ut är att det är två av tre muslimskt 
troende killar (67 %) som sett något rasistiskt på sin 
skola. Siffran är statistiskt signifikant men det är inte 
siffran bland tjejer med muslimsk bakgrund (55 %). 
Att fördjupa sig i hur kön och etnisk tillhörighet och 
religion samverkar har dock inte varit möjligt i den 
här studien då urvalet varit för litet. Detsamma 
gäller socioekonomisk tillhörighet i relation till dessa 
variabler. Vi uppmuntrar därför andra organisationer 
och akademiska institutioner att ta vid, för att få 
fram fördjupad kunskap om diskriminering och 
trakasserier av killar med utländsk bakgrund. l
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vi tog med oss resultaten från enkätundersökningen 
(första delstudien) och lät dem fungera som diskus
sionsunderlag för fokusgruppsintervjuerna (andra 
delstudien). I intervjuerna framkommer att rasism 
främst sker bland barn, och att vuxna inte ser vad 
som händer, att de inte gör tillräckligt för att för
hindra att rasism sker och inte heller lyckas skydda 
de barn som utsätts för rasism. Eftersom skolan enligt 
§4 och 5 i skollagen (2010:800) ska fostra eleverna  
i demokrati och respekt för de mänskliga rättig
heterna ser vi särskilt allvarligt på att de vuxna  
i skolan brister i sitt ansvar.

”Rasism i gympasalen”
i intervjuerna förekommer vissa uttalanden som 
kan klassas som rasistiska. Men intervjuerna är 
också dynamiska och i några fall förändras makt
balanserna mellan de deltagande barnen. Såhär 
säger Mohamed i en av intervjuerna:

 Det är så att rasism också kan göra dig irriterad, att 
de snackar om din bakgrund och sådant. Men om 
man snackar om till exempel din mamma eller 
pappa eller mormor, då går man ju för långt. Jag tar 
det väldigt personligt. För mina föräldrar är ju alltid 
där för mig, och om någon skulle snacka skit om 
dem då skulle jag nog bli väldigt, väldigt irriterad. Så 
jag tycker när man snackar om föräldrar och rasism ... 
all mobbning, det är bara för långt. För vad skulle du 
göra om du var i den situationen? Vad skulle du göra 
om du satt där och blev mobbad? 

mohameds yttrande kommer mot slutet av intervjun 
och är ett exempel på en förståelse av rasism som 
uppfattning, attityd eller åsikt. Men till en början är 
han ganska tyst. Mohamed är den enda i sin fokus
grupp som har utländsk bakgrund medan de övriga 
sju har båda föräldrarna födda i Sverige. Tidigare  
i intervjun har Mohameds skolkompis Oscar sagt 
att han tycker att man ska få följa sin religion fritt  
i Sverige, men att det inte får gå ut över skolan:

Oscar:  Jag tycker absolut att man ska få 
följa sin religion fritt i Sverige. Men 
jag tycker inte att det ska gå ut över 
skolan. Fasta gör att du inte orkar 
med skolan, det kan påverka dina 
betyg och ditt karriärsval i framtiden. 
Man kanske vill be och så, men du 
missar skolan när du gör det, så jag 
tycker inte du ska få göra det i skolan, 
men du kan absolut göra det när du 
är hemma, på din fritid. 

Intervjuare:  Tack så mycket för åsikten. Vad 
tänker ni andra om det?

Johan:  Precis likadant.
Oscar:  Är det någon som inte tycker så?
Julia:  Nej.
Ture:   Jag tycker att man måste få göra det 

på sin fritid men i skolan tycker jag 
det är upp till skolan, eller läraren, 
om man ska få lov att göra det.

 (…) 
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INTE BARN FRÅN RASISM
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Lilly:   Jag tycker också att högtiderna, vi 
firar ju de svenska högtiderna – det är 
då vi får lov – men det finns ganska 
många som kommer från andra länder 
och firar andra högtider. Men vi bor ju 
i Sverige och då tycker jag utgångs
punkten borde vara våra högtider. 
Men kanske någon dag, kanske inte 
en hel vecka, men någon dag kan de 
fira den högtiden. 

 (…) 
Oscar:  Det är som Isabella sa om fastan: 

absolut att du får fasta men du får 
liksom inte … du får ta konsekven
serna av det tycker jag. Det är lik
som ditt val att fasta. Som Julia sa: 
om du ber då tycker jag inte att du 
ska påverka hela resten av klassen 
utan i så fall gör du så att det funkar 
med klassen också. Jag tycker inte 
att bara en eller ett fåtal personer 
ska påverka hela klassen så att de  
får det sämre.

i intervjuutdraget ser vi hur Oscar, utifrån sin 
position som svensk med båda föräldrarna födda  
i Sverige, tillsammans med skolkompisarna i fokus
gruppen konstruerar vissa barn, i det här fallet 
muslimskt troende barn, som en krävande grupp, vars 
behov måste förhandlas med det svenska vi som de 
själva identifierar sig med. Indelningen mellan vi och 

dom, som fungerar som markering för svenskhet, 
förstärks av att barnen i intervjun samtalar på ett 
generellt plan, frånkopplat sin egen vardag. Medan 
flera i gruppen håller med Oscar, sitter Mohamed 
alltså tyst. Men efter hand börjar samtalet röra sig 
mot tillfällen och ställen där rasism kan ske. Mohamed 
säger först att han uppfattar att rasism är något som 
händer till exempel i USA. När forskaren ber om 
platser i Sverige, säger Mohamed: ”Jag har inte hört 
så mycket om rasism här i Sverige.” Ture i samma 
fokusgrupp beskriver rasism som något som funnits 
historiskt och förstår därmed rasism som ett historiskt 
fenomen. Men allteftersom diskussionen fortgår, 
och barnen successivt närmar sig exempel på rasism 
i deras egen vardag, öppnar Oscar försiktigt upp 
samtalet för Mohameds egen utsatthet:

Oscar:   Rasism i gympasalen till exempel. 
Det här kanske inte är rasism, och i 
så fall är det en väldigt liten form av 
rasism, det är nog lite mer diskrimi
nering, men det finns vissa som de 
pratar om och liksom säger deras 
namn på ett nedlåtande sätt. Till 
exempel på gympan. 

Intervjuare:  Hur då, till exempel?
Oscar:   Till exempel ... kan jag ta ditt namn 

Mohamed?
Mohamed:  Ja, självklart.
Oscar:   Då säger de typ så här [förlöjligar 

namnet].

”Där jag bodde förut [storstad i Sverige]  
var det många kristna. Det fanns några föräldrar 

som sa till deras barn att de inte skulle leka med 
oss för att vi är muslimer, jag och min syster och 

hela min familj. De sa ”de är farliga, de dödar” och 
så. När vi brukade gå och promenera så brukade 

de kasta ägg på oss och säga ’fy, muslimer’  
och sådana grejer.”

(Fatima)
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Mohamed:  Ja men det ...
Isabella:   … men det är typ lite så alla gör, 

som många barn gör.
Oscar:   Men, det fortsätter. Och nu menar 

jag inte att det här var Mohamed, 
utan … ja.

Mohamed:  Ja, för det här – det har hänt. 
Oscar:  Ja.
Mohamed:  Det händer på riktigt. Det händer 

ofta, varje gång jag gör något som 
inte är rätt. Varje gång jag gör något 
fel, till exempel fotbollsplanen, direkt 
hör jag den rösten.

här intar mohamed en ny position: han är själv 
utsatt för rasism. Samtalet tar därmed en vändning 
där deltagarna börjar upptäcka hur rasism pågår 
mitt ibland dem, på deras egen skola. Mohamed 
verkar initialt tveksam till att definiera den pågående 
mobbningen i termer av rasism, men när Oscar 
betonar att ”det fortsätter” tar Mohamed tillfället  
i akt och framhåller att detta är något som ”händer 
på riktigt”. Från att först ha lokaliserat rasismen  
”i USA” berättar nu Mohamed om sin egen utsatthet. 
Han återger sitt perspektiv på rasism för sina 
lyssnande klasskamrater. 

Snart börjar Mohamed själv ställa frågor, vilket 
gör att han ytterligare förstärker sin position i grupp
samtalet. Tidigt i intervjun var det Oscar som var 
tongivande. När han delgav sin åsikt om trosuttryck, 
och fick frågan huruvida de andra höll med, övertog 
han forskarens frågande roll och vände sig direkt till 
de andra barnen: ”är det någon som inte tycker så?” 
Senare under samtalet förändras dessa positione
ringar, allteftersom Mohamed börjar ta makt över 
den situation där han först utpekats som offer. Det 
är nu Mohameds erfarenhet som de andra fokus
gruppsdeltagarna behöver förhålla sig till, snarare än 
tidigare yttranden, som att Johan sa att ”utgångs
punkten i Sverige är de svenska högtiderna”. Efter 
att barnen hört och bekräftat Mohamed tar han 
ytterligare ett steg för att klargöra sitt perspektiv 
på rasism. Han vänder sig direkt till forskaren, till 
vuxenvärlden, med sin fråga: ”Vad skulle du göra 
om du satt där och blev mobbad?”

Efter intervjun med Oscar, Mohamed, Johan, 
Isabella och de andra i samma grupp får medfors
karna Noor, Zara och Tahira läsa utvalda delar från 
fokusgruppsintervjun. Zara reagerar direkt på  
vad Oscar sagt:

 Det där var liksom lite rasistiskt. Det är ju fritt här  
i Sverige att välja vilken religion man ska ha. Men det 
är ju inte helt fritt eftersom det inte är ditt val om du 
ska fira en högtid. Du kan liksom inte bara komma 
och säga till.

zara anser att uttalandet är rasistiskt, men  
använder samtidigt lite som för att indikera proble
matikens många bottnar. Hon pekar på att religions
friheten brister när barn förhindras att fira kulturella 
högtider som inte är traditionellt svenska. Hon sätter 
fingret på hur rasistiska uttryck närs av samhället  
i stort, vilket gör att religiöst motiverad rasism mot 
barn också kan få våldsamma uttryck, som i Fatimas 
berättelse från en annan av fokusgruppsintervjuerna:

 Där jag bodde förut [storstad i Sverige] var det 
många kristna. Det fanns några föräldrar som sa till 
deras barn att de inte skulle leka med oss för att vi 
är muslimer, jag och min syster och hela min familj. 
De sa ”de är farliga, de dödar” och så. När vi brukade 
gå och promenera så brukade de kasta ägg på oss 
och säga ”fy, muslimer” och sådana grejer.

fatimas berättelse understryker det som Zara 
påpekade, nämligen att rasism inte kan avgränsas 
till negativa uppfattningar hos specifika individer. 
Rasism finns på strukturell nivå. Och här ingår skolans 
begränsande av barns kulturella trosuttryck, eller 
som Hassan i en fokusgruppsintervju beskriver det: 
”mina föräldrar låter mig göra allt med vår religion 
[islam], men de i skolan säger nej. Min mamma fick 
prata med rektorn för att jag skulle få göra det” 
(Hassan).

Om rasism genomsyrar den svenska samhälls
kroppen är det inte förvånande att även barn 
använder rasistiska stereotyper: ”I min förra klass 
så var det en kille som var lite mörkhyad och han 
blev kallad för ’choklad’, eh, ’mörk choklad’, och det 
tänker jag är lite rasistiskt” (Alexandra). I fokus
grupperna framkom även berättelser om att barns 
lekar – utan inblick från vuxna – rent av imiterar de 
rasistiska sorteringsmekanismer som återfinns  
i Sverige idag:

 Jag går på pingis och så var vi på ett läger. Då sa de 
så här, alltså det var inte tränarna som sa det, men 
alla som var blonda och hade blåa ögon fick göra 
någonting, typ gå i tåg, jag minns inte, men något 
roligt, och så fick inte alla de andra, de med brunt 
hår och så, de fick inte vara med (Ebba).

det ebba återger skedde utan att vuxna märkte 
något. Hon är samtidigt tydlig med att vuxna borde 
ha ingripit, men inte gjorde det – en bestörtning 
som sannolikt förstärks av att hon känner till barns 
rätt till skydd mot rasistiska trakasserier. De flesta 
mellanstadiebarn verkar få skolundervisning om 
rasism: i Rädda Barnens enkätstudie svarar 68 % att 
deras lärare har pratat om rasism på lektionen. 
Dessutom är Läroplanen (Lgr 11) tydlig med att 
diskriminering ska mötas med kunskap, öppen 

”Det fanns några 
föräldrar som sa 
till deras barn att 
de inte skulle leka 
med oss för att vi 
är muslimer, jag 
och min syster 
och hela min  

familj.” 
(Fatima)

”Alla som var 
blonda och hade 

blåa ögon fick 
göra någonting, 
typ gå i tåg, jag 
minns inte, men 
något roligt, och 

så fick inte alla de 
andra, de med 

brunt hår och så, 
de fick inte vara 

med.” 
(Ebba)
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”Jag går på pingis och så var vi på ett läger. 
Då sa de så här, alltså det var inte tränarna 

som sa det, men alla som var blonda och 
hade blåa ögon fick göra någonting, typ gå  
i tåg, jag minns inte, men något roligt, och 
så fick inte alla de andra, de med brunt hår 

och så, de fick inte vara med.”
(Ebba)
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diskussion och aktiva insatser. Genom det svenska 
utbildningssystemet tycks barn ha grundläggande 
kunskap om rätten till skydd mot rasistisk kränkning, 
trakassering och diskriminering.

Samtidigt behöver vi fråga oss vad som egentligen 
lärs ut när det kommer till rasism. I fokusgrupperna 
glider begreppsanvändningen: trevande beteckningar 
som ”lite rasistiskt” (Alexandra, fokusgruppsintervju; 
Zara, Medforskarworkshop 3) eller ”en liten form av 
rasism” (Oscar) tyder på att begreppet reserveras 
för högst sällsynta företeelser. Här tycks det saknas 
kunskap om rasism i dagens Sverige, på barnens 
skolor, fritidsaktiviteter och sociala medier. Fokus
gruppdeltagarna efterfrågar själva sådan kunskaps
fördjupning: ”många vet liksom inte riktigt om det 
de blivit utsatta för var rasism, eller bara någonting 
som någon sa – det kan vara svårt att avgöra” (Olivia). 
I enkätstudien anger 56 % av barn med utländsk 
bakgrund att de sett rasism i skolan, en siffra som 
är betydligt lägre (40 %) för barn som har två för
äldrar födda i Sverige.

”Vuxna – vad gör dom?”
både i enkäten och i fokusgrupperna framkommer 
att vuxna brister i att ge barn det stöd som behövs. 
I enkäten angav 40 % av de barn som sökt stöd vid 
utsatthet att inte fått hjälp eller att de är osäkra på 
om de fått det. Medforskaren Noor ger i en av 
intervjuerna en uppgiven förklaring till detta: ”Man 
ska gå till typ en vuxen, men jag vet inte, vuxna – vad 
gör dom?” Intervjuerna visar att de vuxna saknar 
insikt, att de inte lyssnar, och att de inte ger skydd.

Vuxna saknar insikt och insyn
i enkäten fick barnen först delge sina erfarenheter 
av rasism, och därefter besvara en följdfråga om 
hur skolpersonal eller andra vuxna agerat vid hän
delsen. Ett återkommande svar på följdfrågan var 
att vuxna helt enkelt inte sett problemet. Barnen  
i fokusgrupperna beskriver samma upplevelse av  
att de vuxna saknar insikt och insyn. 

Bland de platser där barnen i fokusgrupperna har 
sett eller utsatts för rasism nämner de tunnelbanan 
och sitt lokala centrum; träningar, scoutträffar och 
musiklektioner; Snapchat, TikTok, Teams och YouTube; 
lektioner och raster. Lilly berättar i en av intervju
erna att ”lärarna ser oftast inte sakerna som vi 
utsätts för” och Ebba säger i en annan intervju att 
de ”håller koll på om vi skadar oss, om någon gör 
illa sig, men inte vad vi gör”. Alexandra förklarar 
frånvaron med att ”det var ingen vuxen där, det var 
ju på rasten”. Barnen beskriver också skolpersonalens 
punktinsatser som otillräckliga: ”varje gång som 
lärarna kom så slutade alla, men så fort läraren 
gick så fortsatte de” (Omari). Vuxnas svaga insikt 
hänger på detta sätt ihop med bristande insyn, som 

när de ”stod och pratade” och därför missade en 
rasistisk händelse (Ebba). Sådan bristande insyn gäller 
i synnerhet sociala medier, ett problem som lyftes 
av medforskarna och som bekräftades av fokus
gruppsdeltagana: ”vuxna hjälper nästan ingenting, 
för de är inte lika mycket på sociala medier” (Ebba).

Insikt hindras också av att vuxna inte litar på barns 
berättelser: ”ibland så behöver de bevis. När vi inte 
har bevis på det gör de typ ingenting åt det” (Fatima). 
Kravet på att problemet måste vara allvarligt kan 
leda till att barn väljer att hålla det för sig själv: 
”när jag var mobbad, i tvåan, då ville jag inte säga 
det till någon för att det skulle verka pinsamt att 
jag inte kunde hantera det själv” (Daniel). Att inte 
bli tagen på allvar kan kännas tungt, ”som att man 
blir huggen i ryggen” (Toya). Det framkom också 
exempel på hur vuxna slätar över problem på grund 
av sina egna rädslor. Maja ville höra av sig till BRIS 
men blev avrådd av sina föräldrar som var rädda 
att problemet skulle ”komma ut”. När hon inte fick 
stöd hemma, och samtidigt inte kunde ringa BRIS, 
kände hon sig förvirrad: ”vuxna ska ju lära barn – 
om vissa säger att man kan ringa dit och andra 
säger att man inte kan det, vad ska jag göra?”.  
Att sakna insikt och inte ta barns utsatthet på 
allvar – att inte se rasism – är en bidragande orsak 
till att barn undviker att söka stöd hos vuxna:

 Alltså det har hänt, till exempel att någon kommer 
fram till mig och retar mig för min hudfärg. Då 
kanske jag vill säga till min lärare, eller om man vill 
säga till sin mamma, och sen tänker man liksom ’äh, 
det här kommer säkert inte hända igen’. Och sen blir 
man påverkad och påverkad, och så sliter det liksom 
isär en, och ändå gör man ingenting för att man 
tänker bara ’det här är säkert ingenting’ (Toya).

tilliten till vuxnas förmåga att se rasism försva
gas när de visar sig oförmögna att också motverka 
sexism. Signe berättar att hon utan insyn från vuxna 
blivit kallad hordet i ett onlinespel. Zara fastslår 
att vuxna sällan utmanar idén ”att tjejer har inte så 
stor kraft som killar”. Ebba berättar hur hon blev 
förbryllad när hennes gymnastiktränare beskrev 
killar som ”bättre” än tjejer: ”jag vet inte om det var 
taskigt, hon sa det liksom på ett annat sätt – ’ni kan 
försöka trycka ifrån med fötterna som en kille, för 
de är ju så starka i benen’”. Från Ebbas perspektiv 
handlar tränarens kommentar om att särskilja barn 
utifrån deras könstillhörighet, något hon beskriver  
i termer av rangordnande på ett sätt som kan läsas 
som sexistiskt. När vuxna själva upprätthåller sexism 
undergrävs förtroendet för att de faktiskt skulle 
kunna hantera rasistiska sorteringsmekanismer.

Tidigare forskning visar att rasism ofta närs av 
sociala rangordningar baserade på kön.24 Ett exempel 

”Man ska gå till 
typ en vuxen, 

men jag vet inte, 
vuxna – vad gör 

dom?”
(Noor)

”Lärarna ser 
oftast inte 

sakerna som vi 
utsätts för”

(Lilly)
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är att rasistiska och könsstereotypa föreställningar 
av killar i storstadsförorter gör att de per automatik 
stämplas som problematiska.25 I vår enkätstudie svarade 
67 % av de muslimska killarna att de sett rasism på 
sin skola, vilket kan jämföras med siffran för hela 
urvalsgruppen som var 48 %. Enkätstudien indikerar 
alltså att muslimska killar har betydande erfarenheter 
av rasism.

I denna kritiska anda noterar Zara att poliser 
ofta anklagar killar, men inte tjejer, för att snatta  
i centrum. I ett av fokusgruppsamtalen berättar 
August att vuxna generellt ”tror att killar är mer 
busiga, att ’dem måste vi kolla koll på’”, vilket Alice 
bekräftar med tillägget att vuxna per automatik 
tänker att ”det är killarna som har orsakat något”. 
Ett liknande inspel kommer från Fatima, som berättar 
att tjejerna fick ”sitta på borden och prata rakt ut, 
fast sen när killarna gjorde det blev läraren arg på 
dem och ringde hem. Han lät dem inte göra samma 
sak som vi tjejer fick göra”. Om vuxna på dessa sätt 
misslyckas med att se individer, snarare än könsgrupper 
– hur ska barn kunna lita på att vuxna har den insikt 
som krävs för att upptäcka, förstå och hantera rasism?

Vuxna lyssnar inte
för att vuxna ska få bättre insikt understryker 
fokusgruppsdeltagana att vuxna behöver engagera 
sig mer i aktivt lyssnande, att verkligen föröka förstå 

det som hänt – innan de agerar. För vuxna lyssnar 
ofta inte. 

Ett tecken på att skolpersonal inte lyssnar, som 
återkommer gång på gång under fokusgrupperna, är 
att ”man är rädd för att de ska säga att ’det var du 
som gjorde fel’” (Maria), något som skulle kunna leda 
till att ”alla blir bestraffade” (Alice). Rädslan för att 
bli oskyldigt anklagad är nära kopplad till känslan att 
”det är få lärare som har inblick i det vi ser som något 
jobbigt” (Lilly). Vuxna tycks med andra ord behöva 
en högre grad av det som inom barnpsykologin kallas 
mentalisering, alltså förmågan att förstå känslor 
utifrån barnets perspektiv för att därigenom kunna 
ge emotionellt stöd, validering och vägledning:

 Om man känner att man kanske mår dåligt psykiskt 
då kanske man också tänker att de vuxna kommer tro 
att det inte är något farligt utan att de kommer säga 
’det här är inte värt att söka hjälp för, du mår liksom 
bra, det är ingenting som händer’. Man kanske inte 
heller vet själv, om det är så eller inte, för man vet inte 
själv om det är rätt eller fel eller hur det ska kännas 
att må bra eller dåligt (Astrid).

bristande mentalisering av barns känslor kan leda 
till att vuxna missar subtila skillnader mellan lek och 
allvar, och därför ingriper vid fel tillfällen. Vad kan då 
vuxna göra för att verkligen försöka förstå? ”Alltså, 

”Varje gång som lärarna kom så 
slutade alla, men så fort läraren 

gick så fortsatte de.”
(Omari)

”Vuxna hjälper 
nästan ingenting, 
för de är inte lika 
mycket på sociala 

medier.”
(Ebba)



man kan ju börja försöka lyssna till punkt och om 
man inte förstår kan barnet berätta ’ja men jag 
menar inte sådär’.” (Tahira). Ett sätt är att göra som 
läraren Staffan: ”Till exempel, om någon bråkar så 
får alla säga sitt. Staffan är liksom så lugn, han står 
inte på någons sida utan han tycker att alla är viktiga” 
(Toya). Staffan skapar också trygghet genom att 
tydligt visa ömhet gentemot eleverna: ”Vissa lärare 
är så här, stränga, och bara låter alla gå in i klass
rummet. Men Staffan, han brukar typ krama alla. 
Om någon vill ha en kram så brukar han ge dem en 
kram” (Victoria). Barnen beskriver också att för
ståelse kräver att vuxna anstränger sig att etablera 
en trygg och respektfull relation: 

 Min mattelärare, hon är jättesnäll och hon förstår 
mig. Hon märker när jag är ledsen, när jag är glad. 
(…) Vi brukar alltid köra pingis. Så på det sättet 
förstår hon mig, hur hon kan hjälpa mig. Hon förstår 
hur jag är. Det blir enklare att prata. (Amina).

att skapa goda relationer mellan elev och lärare 
kan alltså vara ett viktigt redskap för att motverka 
rasism i skolan.26

I fokusgrupperna återkommer barnen på detta 
sätt till behovet av att vuxna ser och respekterar 
barns känslor. När vuxna inte förstår ”får man veta 
att man inte ska visa sina känslor för de är fel. (…) 
Så har det varit för mig, att om jag säger till någon 
vuxen hur jag känner så blir det liksom ’ja, men du får 
väl klara det själv’” (Maja). Att den vuxne erbjuder 
emotionellt stöd kan därför vara avgörande för att 
barnet själv ska kunna stå upp för sina rättigheter:

 
 Om jag går till min mamma eller pappa då kanske 
de säger ’du får vara tuff, du får stå emot’. Och det 
tycker jag man borde, men ibland kanske det är bra 
att vara lite svag. Man kan ju inte alltid vara tuff. 
Vissa kanske inte vågar det. Ja, och om du vill att jag 
ska vara tuff så kanske jag behöver någon där bakom 
mig som kanske är där om jag råkar falla bakåt, 
liksom, så att man inte direkt går till ett mörkt ställe. 
Det är inte så enkelt att stå upp för sig själv. Det 
är liksom som en vägg, och det är inte så enkelt att 
krossa den väggen med en hand (Olivia).

Vuxna ger inte skydd
vuxna behöver både insikt och förståelse för barns 
livsvärld för att kunna ge dem effektivt skydd. Och 
för detta krävs förmågan att se den rasism som 
verkar omkring och genom oss själva. Drita berättar 
i en av intervjuerna att hon blivit illa behandlad utan 
att barnen omkring henne ingripit. En återkommande 
förklaring till ett sådant fenomen är att hot kan 
”tvinga en att inte säga någonting” (Adeele), hot  
i stil med ”om du berättar så kommer jag gå till dig 

och döda dig” (Amina). Här finns rädslan att för
övaren ska ”slå en så man börjar blöda” och göra 
en till ”mobbarens nästa offer” (Isabella). Barnen 
beskriver också hur gruppbaserade kränkningar gör 
”att man blir rädd för att de ska döda en” (Farid). 
Efter att ha bevittnat systematisk mobbning som 
pågick under en längre tid kände Omari att ”jag 
ville säga, men var rädd att alla som mobbade 
honom skulle mobba mig – så jag var bara tyst”. 
Fokusgruppdeltagarna beskriver också hur de vill 
undvika att bli en ”skvallerbytta” (Ture) eller ”en 
dålig kompis som går och skvallrar för läraren” (Maja). 
Men barnens benägenhet att blanda in vuxna hänger 
även ihop med skolpersonalens egna uppmaningar: 
”vi ska inte vara poliser, säger våra lärare, vi ska 
inte lägga oss i vad alla andra gör” (August). Det 
finns också en påtaglig rädsla för att hamna utanför. 
När Ebba bevittnade en lek med rasistiska inslag 
kände hon sig förhindrad att säga ifrån på grund av 
sin egen ställning i sammanhanget:

 Jag har inte så många vänner där. Jag umgås mest 
med en person och nu har hon fått några kompisar 
och de vill inte riktigt vara med mig, men de är med 
mig för att jag är med henne. Jag ville inte, eller jag 
vågade inte, säga typ ’alla kan ju vara med’ – för jag 
var rädd att alla skulle tycka jag var konstig så att 
det skulle bli värre, att jag inte skulle få några vänner.

i skolan är det den vuxna personalens ansvar att 
skapa en trygg miljö för alla barn – och även för  
de som berättar om pågående kränkningar. Enligt 
skollagen kapitel 6, §10 ska personalen rektors
anmäla händelsen varpå verksamhetens huvudman 
ska ”vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att förhindra kränkande behandling i framtiden”. 
Men här brister alltså vuxenvärlden. Särskilt tydligt 
blir detta när skolpersonal själva agerar rasistiskt. 
Fokusgruppdeltagarna beskriver hur elever i såda
na situationer undviker att säga ifrån av rädsla för 
att själva ”bli sämre behandlade” (Fatima), för att 
”läraren kommer slå dem eller diskriminera dem 
också” (Amina). I sådana allvarliga lägen behöver 
andra vuxna ingripa för att ge skydd; ”när det är 
diskriminering eller rasism, då borde vuxna lägga sig 
i för att förhindra det” (Zara). Ett sådant agerande 
kan handla om att vuxna själva blir ”bättre exempel 
och behandlar folk mer lika” (Astrid), men också att 
de ingriper genom att ”polisanmäla” diskriminering 
(Yara), ”blockera” specifika användare på sociala 
medier (Lina), eller att ”anmäla till spelet” de tra
kasserier som förekommit online (Ebba). I skolan kan 
vuxna ”prata med personerna” (Amina), förslagsvis 
genom att lärarna ”tar tag i det och pratar med 
hela klassen om det: ’ni får tänka på att inte säga 
så’” (Alexandra).
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”Min mattelärare, 
hon är jättesnäll 
och hon förstår 

mig. Hon märker 
när jag är ledsen, 
när jag är glad. 
(…) Vi brukar  

alltid köra pingis. 
Så på det sättet 
förstår hon mig, 

hur hon kan hjälpa 
mig. Hon förstår 
hur jag är. Det 
blir enklare att 

prata.”
(Amina)



Ett framträdande tema i fokusgrupperna är emel
lertid vuxnas stelbenthet i att hantera de rasistiska 
och sexistiska trakasserier som förekommer på 
sociala medier, en miljö där ”man kan vara osynlig 
när man är elak” (Selma). Med påtaglig frustration 
beskriver fokusgruppsdeltagana hur en alltför vanlig 
föräldrarespons är att helt sonika förbjuda de appar 
där trakasserierna förekommit: ”min mamma har 
sagt att ’ett krav är att du ska må bra’ – så om du 
inte mår bra kommer du inte berätta, för du vill inte 
bli av med det mediet” (Zara). Känslan av vanmakt 
förstärks när vuxna inte begriper vilken central roll 
sociala medier spelar för mellanstadiebarnen i dagens 
Sverige: ”de vuxna vet liksom inte hur det är, det 
enda de säger är ’ta bort det då’. Men det går ju 
inte” (Maja).

Samtidigt betonar flera respondenter att de inte 
har något emot att vuxna sätter gränser; tvärtom, 
de efterfrågar just gränssättande för att ge skydd 
mot trakasserier. Problemet är snarare det kunskaps

fattiga och rigida gränssättandet som förbjuder 
vissa aktiviteter istället för att erbjuda redskap att 
hantera konfliktfyllda situationer: ”vi kanske behöver 
hjälp att lösa det liksom” (Maja). Vuxna behöver 
vägleda vid problemsituationer: ”ge tips på vad 
barnen kan göra för att själva reda ut det” (Tahira). 
Vissa av barnen i intervjuerna efterfrågar också 
bättre utbildning eftersom ”det är många som liksom 
inte riktigt vet om det de blivit utsatta för var rasism” 
(Olivia). Att hjälpa barn att se och själva agera mot 
rasism kan vara ett viktigt verktyg för att öka barns 
trygghet.27 Samtidigt är det viktigt att agera varsamt: 
”Staffan säger aldrig vem det var, men han säger till 
hela klassen, bara påminner oss om att det är väldigt 
viktigt att vara snälla” (Olivia). Att aktivt men diskret 
förhindra trakasserier ökar tryggheten för barn 
som blivit utsatta ”när folk har kränkt mig, då 
brukar jag gå till vår lärare. Hon brukar ta in dem 
och så pratar vi om allt som har hänt, varför det 
har hänt” (Fatima). l

”Jag ville säga, men var rädd 
att alla som mobbade honom 

skulle mobba mig – så jag  
var bara tyst.”

(Omari)
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FOKUSGRUPPSSTUDIEN
SLUTSATS OCH DISKUSSION

Slutsatsen från fokusgruppsintervjuerna är att barn vill att 
vuxna, i synnerhet skolpersonal, blir bättre på att skydda 
barn från rasism. För att kunna göra det måste vuxna 
först lära sig att se rasism. 

regeringens nationella plan mot rasism syftar till att motverka ”uppfatt
ningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kultu
rellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är 
väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika 
sätt”.28 Rasismforskare brukar emellertid peka på att förståelsen av rasism som 
negativa attityder, burna av enskilda individer, riskerar att skapa antirasistiska 
handlingsplaner som inte tar hänsyn till strukturell rasism.29 Rasism är mer än 
bara uppfattningar, det är något vi gör; det är en social praktik som involverar 
både medvetna och omedvetna handlingar.30 Vår fokusgruppsstudie visar att 
rasism i skolmiljön kan handla om riktade kränkningar, om ”rasism i gympasalen”. 
Men studien visar också hur rasism manifesteras genom institutionella regler, 
som när skolorna hindrar muslimska barn från att be och fira Ramadan.  
Ytterligare en slutsats från studien är att rasism är något som hela tiden förminskas 
och fördunklas, blir osynligt, både för vuxna och barn.

Vi behöver därför bli bättre på att se rasism. Vuxna behöver förstå hur 
rasism verkar omkring och genom dem. Att se rasism innebär ibland en lång 
och smärtsam men nödvändig lärandeprocess för varje person som vill börja 
agera antirasistiskt. 

 Det innebär dels att skolpersonal behöver agera vid enskilda elevers rasis
tiska uppträdanden,31 men också se rasism som ett strukturellt problem. l
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SAMMANFATTNING
Vilka erfarenheter har barn av rasism? 
denna rapport bygger på enkätsvar från 1 117 elever 
samt intervjuer från åtta fokusgrupper som involverar 
33 barn. De gick alla i femman vid olika skolor i Sverige. 
Tre barn deltog i studien som medforskare; de bidrog 
till att utforma intervjuguiden och analysera de tran
skriberade fokusgruppsintervjuerna. Elva ungdoms
ambassadörer har också deltagit i arbetet genom 
att ta fram lärarhandledningar till de medverkande 
skolorna och även bidragit med sina erfarenheter av 
rasism och diskriminering. Syftet har varit att få en 
bild av barns erfarenheter av rasism samt diskrimi
nering och trakasserier med fokus på etnisk tillhörig
het, hudfärg, kultur, språk och religion, samt att 
belysa frågor om vad de vuxna i skolan gör och inte 
gör för att förhindra att rasism sker.

I korthet visar vår rapport: 
•  Barn ser rasism i skolan, i offentliga miljöer och på 

sociala medier. Skolan är jämfört med fritiden den 
plats där det är störst risk för barn att bevittna 
och utsättas för rasism. Cirka hälften har sett 
rasism på sin skola.

•  Barn har kännedom om sina rättigheter; nio av 
tio har hört talas om barnkonventionen, och sju 
av tio har arbetat med barnkonventionen i skolan. 
Där emot uttrycker barnen att de vuxna, på 
grund av passivitet, misslyckas med att tillgodose 
deras rättigheter.

•  Bland barn med utländsk bakgrund är det en 
högre andel – vart fjärde barn – som uppger att 

de har blivit diskriminerade och/eller trakasserade 
jämfört med barn med svensk bakgrund, där vart 
sjunde barn uppger det. 

•  Bland barn som är troende muslimer är det något 
mer än var fjärde (27 %) som uppger att de blivit 
diskriminerade och/eller trakasserade. 

•  Vart femte barn med utländsk bakgrund är orolig 
för att bli retad utifrån etnisk tillhörighet, vilket 
kan förstås utifrån minoritetstress. 

•  Barn berättar att vuxna inte lyssnar, förstår eller 
tar barnens erfarenheter av rasism på tillräckligt 
stort allvar. Vuxna saknar tillräcklig insikt för att 
kunna se och därmed motverka rasism.

•  Barn berättar att vuxna misslyckas med att 
skydda barn från rasism, och från repressalier 
knutna till när barn själva väljer att ingripa och 
agera antirasistiskt. 

Våra slutsatser: 
•  Barn utsätts för rasism i skolan. Barn är särskilt 

utsatta av andra barn men de blir också utsatta 
av vuxna på skolan. Eftersom det åligger skolan 
att skydda barn från rasism, diskriminering och 
trakasserier, drar vi slutsatsen att skolan miss
lyckas med detta uppdrag.

•  Rasism är något som hela tiden förminskas och 
fördunklas, blir osynligt, både för vuxna och barn. 

•  Barn vill att vuxna, i synnerhet skolpersonal, blir 
bättre på att skydda barn från rasism. För att 
kunna göra det måste vuxna först lära sig att se 
rasism.
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REGERINGEN 
•  Formulera ett tydligt kunskapskrav i läroplanen om 

diskriminering och rasism. Det måste bli tydligt för 
alla skolor att eleverna ska lära sig om rasism och 
diskriminering utifrån de olika diskriminerings
grunderna. 

•  Tillsätt en utredning för att se över barns verkliga 
möjligheter att föra fram klagomål och få upprät
telse när deras rättigheter kränks. En sådan utred
ning bör titta på mekanismer som ska finnas såväl 
på lokal som nationell nivå, samt även ge förslag 
på hur Sverige kan tillträda det tredje tilläggs
protokollet till barnkonventionen.

SKOLVERKET
•  Ta fram tydliga riktlinjer kring religiösa högtider, 

som Ramadan och Eid alfitr, för att främja likvär
dighet i skolpersonals bemötande av barn och för 
att skapa större förståelse för olika religioner.

SKOLAN 
Rädda Barnens rekommendationer
•  Höj kompetensen hos skolpersonalen vad gäller 

rasism generellt, och hur man förbygger den 
specifikt. 

•  Utsätt er egen praktik för kritisk granskning. 
Vilka underförstådda normer och förhållningssätt 
råder? Vilken världsbild förmedlar dessa perspektiv?

•  Granska er egen position vad gäller makt och 
ansvar. 

•  Gå igenom läromedel och pedagogiska exempel 
för att se om de reproducerar stereotyper om 
etnisk tillhörighet, religion och/eller kultur.

•  Arbeta för att upptäcka och motverka rasism, 
gärna utifrån existerande resurser som Forum för 
levande historias onlinekurs eller Friends digitala 
utbildningar ”Skolan och rasismen” och ”Agera 
alltid”. 

•  Avsätt mer tid och pengar för att arbeta med 
likabehandling.

•  Implementera skolans arbete med likabehandlings
planer bättre och låt elever bli mer delaktiga i det 
arbetet.

Barnens rekommendationer
•  Bli bättre på att se rasism i skolan! 
•  Ingrip så fort du ser rasism – men gör det varsamt! 
•  Uppmärksamma rasism genom att lyssna, förstå 

och respektera barns känslor!
•  Föregå med gott exempel och visa barn hur de 

kan agera antirasistiskt!

RÄDDA BARNEN
REKOMMENDERAR:
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METOD
BILAGA 1

Genomförandet av enkätstudien
inför att enkätfrågorna skulle tas fram hölls en 
fokusgruppsintervju med barn för att få mer kunskap 
om barns erfarenhet av rasism och diskriminering 
och trakasserier utifrån etnicitet och religion och 
för att kunna formulera adekvata frågor i enkäten. 
Därefter togs ett frågeunderlag gemensamt fram 
av Rädda Barnen och Enkätfabriken som testades av 
en annan fokusgrupp med barn. I båda grupperna 
var barnen mellan 10–12 år gamla. Alla som deltog 
hade fått information i god tid innan, såväl riktad 
till barn som till vårdnadshavare. Medgivande från 
varje vårdnadshavare gavs även på plats. 

Parallellt med utvecklandet av enkäten bjöds 
skolorna in utifrån ett representativt urval (se mer 
information om detta i nästa avsnitt). Kontakt för att 
rekrytera skolorna skedde främst under maj–juni och 
augustioktober 2020 genom mejl och informations
brev från Rädda Barnen till rektorer. Enkäten genom
fördes digitalt i klassrummet under lektionstid och 
lärarna hade fått information om undersökningen 
på förhand. 

Enkätfabriken ansvarade för insamling av data. 
Som tidigare nämnts genomfördes enkätstudien från 
november 2020 till februari 2021 och besvarades  
av 1 117 elever i årskurs fem vid 32 skolor runtom  
i Sverige. I enkäten fick eleverna svara på bakgrunds
frågor om kön, födelseland, vårdnadshavares födelse
land och trosuppfattning. Vi frågade också om 
nationell minoritet ”du eller någon annan i din familj 
är rom, jude, same, tornedaling eller sverigefinne?” 
(Vi har inte kunnat avläsa något resultat som avviker  
i relation till erfarenhet av rasism jämfört med 
totalen som är statistiskt signifikant för den här 
gruppen men förbehåller oss också för att urvalet 
var mycket litet (55). 

För att undersöka samverkan mellan utländsk 
bakgrund, kön, etnicitet/religion behövs också ett 
större urval. Enkäten hade många frågor (52) och 
innefattade också frågor om hälsa och trygghet  
i området där man bor. I den här rapporten har vi 
presenterat de resultat där vi kunnat urskilja skill
nader som är relevanta utifrån barns erfarenhet av 
rasism med fokus på diskriminering och trakasserier 
utifrån etnisk tillhörighet och/eller religion. 

Eleverna fick svara på frågor som rörde både om 
de bevittnat rasism och om de själva blivit utsatta.  
I slutet av enkäten fick de svara på om de ville prata 
med en vuxen och då också skriva sitt namn. De 
barnen blev då erbjudna samtalsstöd på sin skola.  
I rapporten redovisar vi enbart siffror som är  
statistiskt signifikanta.

Är urvalet representativt?
barnen som har svarat på enkäten gick i femte
klass på 32 skolor tillhörande 15 kommuner runt om 
i landet. Hur urvalet av skolor har gått till beskrivs 
mer noggrant i nästa stycke. Det är en jämn fördel
ning på respondenterna vad gäller kön, 49 % killar, 
48  % tjejer, 1 % ickebinära och 2  % som ej ville svara på 
frågan. Totalt har 37 % av barnen i undersökningen 
utländsk bakgrund, det vill säga är själva födda 
utomlands, eller har två föräldrar som är det. Det är 
10 procentenheter mer än för riket. 

Detta torde dock inte påverka resultaten då vi 
främst har presenterat resultat uppdelat i dessa två 
kategorier. En av anledningarna till överrepresenta
tionen är att det är en viss obalans i urvalet gällande 
storstad mot resten av landet, där storstadsregio
nerna är överrepresenterade och i dessa är det en 
högre andel med utländsk bakgrund än i övriga landet. 
85 % är födda i Sverige och 15 % är födda utomlands. 
Representation av de nationella minoriteterna är 
något underrepresenterad, där 5 % (n = 55) svarar 
att de eller någon i deras familj är rom, jude, same, 
tornedaling eller sverigefinne. 

Vad gäller religiös trosuppfattning svarade 52 % 
att de inte är troende, 35 % svarade att de är troende 
och 14 % vet inte. Av de som svarade att de är 
troende svarade 37 % att de tror på kristendomen, 
58 % på islam, 1 % på judendom, 1 % på hinduism 
och 1 % på buddism, 1 % på annan religion och 2 % 
ville inte säga.

Hur urvalet av skolor gjordes
Enkätfabriken anlitades av Rädda Barnen för att 
genomföra undersökningen. Under maj 2020,  
parallellt med att enkäten utvecklades, förberedde 
Enkätfabriken urvalet av skolor för att få en så bra 
representation som möjligt. 
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KOMMUNNIVÅ

Alla kommuner  
i Sverige I undersökningen

Östra Sverige 27 % 28 %

Södra Sverige 44 % 47 %

Norra Sverige 29 % 25 %

Storstäder och stor
stadsnära kommuner 16 % 44 %

Större städer och 
kommuner nära 
större stad

37 % 44 %

Mindre städer/tätorter 
och landsbygds
kommuner

47 % 13 %

Låg inkomst 25 % 28 %

Medelinkomst 25 % 19 %

Hög inkomst 50 % 53 %

Låg utbildningsnivå 24 % 19 %

Medelutbildningsnivå 25 % 3 %

Hög utbildningsnivå 51 % 78 %

SKOLNIVÅ

Alla skolor  
i Sverige I undersökningen

Låg andel utländsk 
bakgrund 32 % 27 %

Medel andel utländsk 
bakgrund 33 % 20 %

Hög andel utländsk 
bakgrund 35 % 53 %

Låg andel med  
för äldrar med efter
gymnasial utbildning

32 % 59 %

Medel andel med 
föräldrar med efter
gymnasial utbildning

33 % 19 %

Hög andel med  
föräldrar med efter
gymnasial utbildning

35 % 22 %

Kommunal 81 % 88 %

Enskild 19 % 13 %

Urval av kommuner
I ett första skede gjordes ett urval av kommuner för 
att få en geografisk representativitet. Stockholm, 
Göteborg och Malmö togs med som ett första 
stratum och utgjorde därmed ett totalurval i kom
mungruppen storstäder. Bland övriga drogs ett 
slumpmässigt urval på 20 kommuner (förutom för 
Trollhättan och Gävle som inkluderades i urvalet på 
förhand). Det slumpmässiga urvalet kontrollerades 
sedan för representativitet gentemot Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) kommunindelning, 
NUTS1 (geografisk indelning av Sverige), utbildnings
nivå i kommunen och inkomstnivå i kommunen. 
Urvalet stämde väl överens för samtliga dessa 
faktorer. Det totala antalet kommuner i grund
urvalet var 23.

Urval av skolor
Samtliga skolor i kommunerna som inte tillhörde de 
tre storstäderna bjöds in till medverkan. Ett urval av 
skolor gjordes i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Rampopulationen av skolor kom från Skolverket.  
25 skolor lottades fram i Stockholm, 20 i Göteborg 
och 15 i Malmö. Antalet skolor beräknades utifrån 
urval för klusterurval. Det slumpmässiga urvalet 
kontrollerades för representativitet gentemot Skol
verkets statistik gällande andel elever med utländsk 
bakgrund på skolan, andel som hade föräldrar med 
eftergymnasial utbildning och fördelning mellan 
kommunala och enskilda skolor. Urvalet stämde väl 
överens för samtliga dessa faktorer. För varje skola 
togs även ersättningsskolor fram som motsvarade 
skolan gällande typ av skola, utbildning och utländsk 
bakgrund. Ersättningsskolan valdes ut slumpmässigt.

32 skolor från 15 kommuner 
Totalt bjöds cirka 500 skolor in för att medverka  
i undersökningen. I september 2020 hade dock enbart 
ett femtontal skolor anmält sitt intresse. Då intresset 
för att delta var betydligt lägre än förhoppningen 
inkluderades i detta skede även skolor/kommuner 
där Rädda Barnen hade befintliga kontakter. Efter 
stora ansträngningar hade 47 skolor tackat ja till 
att delta i den kvantitativa enkäten.

Enkäten genomfördes under perioden 5 november 
2020 – 28 februari 2021. Svarstiden förlängdes med 
två veckor för att få med ytterligare skolor. Några 
skolor hörde under januari och februari av sig och 
sa att de inte kunde genomföra enkäten på grund av 
att de inte hade tillräckligt med personal på grund 
av covid19pandemin. Slutligen deltog 1 117 elever  
i enkätundersökningen, vid 32 skolor från totalt  
15 kommuner. 

De medverkande skolorna är spridda jämnt 
geografiskt över landet. Det finns en överrepresen
tation av skolor i storstäderna och underrepresen
tation av skolor som ligger i mindre städer/tätorter 
och landsbygdskommuner. Representationen av 
skolor i större städer eller kommuner nära storstad 
är god. På skolnivå ser vi att det är högre andel 

skolor med hög andel elever med utländsk bak
grund i urvalet jämfört med alla Sveriges skolor. 
Detta kan till viss del förklaras med överrepresen
tationen av storstadsområden på kommunnivå.  
På skolnivå är det vidare en överrepresentativitet 
av skolor med en låg andel med eftergymnasial 
utbildning i området. l
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FOKUSGRUPPSSTUDIEN

sammanlagt 33 barn ingick i de åtta fokusgrupper 
som ligger till grund för fokusgruppsstudien. Bland 
dessa deltog tre tjejer, Noor, Zara och Tahira, som 
medforskare. De bodde vid tiden för studien i en 
förort, där var tredje invånare är född utanför Sverige, 
något som gjorde att medforskarna var väl initierade 
med såväl vardagsrasism som strukturell rasism 
från det svenska majoritetssamhället. 

Markus Lundström träffade medforskarna vid tre 
workshops. Då närvarade även Rädda Barnen 
medarbetaren och doktoranden Erica Mattelin. Under 
den första träffen presenterade Markus resultat från 
enkätstudien. Han, Erica och medforskarna skulle 
nu gemensamt komma fram till en intervjuguide för 
de kommande fokusgrupperna. Medforskarna bidrog 
här med betydelsefull input kring relevansen i intervju
guidens frågebatteri. Med hjälp av deras synpunkter 
utformades en tematisk intervjuguide med öppna 
frågor om barns erfarenheter av rasism och hur 
vuxna agerar för att ge skydd och stöd.

intervjuguiden testades sedan vid en andra 
medforskarworkshop, utifrån barnens egna önske
mål om att själva få ingå i studien som respondenter 
(deltagare i fokusgrupperna). Efter fokusgrupps
intervjun fick Noor, Zara och Tahira skifta roll: från 
respondent till medforskare. De reflekterade över 
hur frågor fungerade och bidrog därmed till ytter
ligare omarbetning av intervjuguiden.

Markus och Erica träffade sedan ytterligare sju 
fokusgrupper för intervjuer. Efter en inledande presen

För genomförandet av fokusgruppsstudien anlitades forskaren  
Markus Lundström (Mångkulturellt centrum), som förankrade  
forskningsetik, metod, analys och resultat i extern referensgrupp  
bestående av fyra sakkunniga experter.

tation och efter att ha etablerat samtalets förhållnings
regler och etiska förutsättningar, berättade Markus 
att forskningsprojektet syftade till att undersöka 
barns perspektiv på rasism och diskriminering. 

markus använde powerpoint, via skärmdelnings
funktionen på videokonferensprogrammet Zoom, 
för att visa barnen definitionen av dessa begrepp. 
Han förklarade att rasism ”är när du blir utpekad på 
grund av din religion, ditt språk eller din hudfärg. 
Det kan handla om allt från vänligt menade frågor 
till mobbning och våld”. Han klargjorde även att 
diskriminering ”är när du blir sämre behandlad än 
andra barn bara för att du tillhör en viss grupp. Det 
kan handla om religion, kultur, hudfärg, eller om att 
du är tjej/kille”. Sedan fortsatte han att använda 
PowerPoint för att visa utvalda resultat från enkät
studien. Resultaten triggade reaktioner och reflek
tioner hos barnen. När samtalet var igång använde 
Markus sig av den tematiska intervjuguiden för att 
checka av att varje tema berörts under samtalet. 
Fokusgrupperna avslutades när intervjuguidens 
teman var täckta, eller när barnen visade eller bad 
om att få avsluta, vilket som regel innebar att 
samtalen varade mellan 60 och 90 minuter.

För att identifiera och välja ut deltagare till 
fokusgrupperna kontaktade Markus merparten av 
de skolor som ingått i Rädda Barnens enkätstudie, 
vilket resulterade i ett tillgänglighetsurval, som 
inbegrep tre skolor från stockholmsregionen, en 
från Blekinge och en från Skåne:
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Fokusgrupp Namn Kön Bakgrund Region Bostadsområdets barn

Fg1 Noor Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm 20 % Ekonomisk utsatthet

Zara Tjej Utländsk bakgrund Stockholm 80 % Utländsk bakgrund

Tahira Tjej Utländsk bakgrund Stockholm

Fg2 Daniel Kille Ej utländsk bakgrund Stockholm 3 % Ekonomisk utsatthet

Selma Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm 17 % Utländsk bakgrund

Signe Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm

Victoria Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm

Fg3 Astrid Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm 3 % Ekonomisk utsatthet

Ebba Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm 17 % Utländsk bakgrund

Maja Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm

Fg4 Adeele Tjej Utländsk bakgrund Stockholm 3 % Ekonomisk utsatthet

Maja Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm 17 % Utländsk bakgrund

Olivia Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm

Toya Tjej Ej utländsk bakgrund Stockholm

Fg5 Drita Tjej Utländsk bakgrund Stockholm 3 % Ekonomisk utsatthet

Fatima Tjej Utländsk bakgrund Stockholm 17 % Utländsk bakgrund

Hassan Kille Utländsk bakgrund Stockholm

Fg6 Alexandra Tjej Utländsk bakgrund Blekinge 2 % Ekonomisk utsatthet

Lina Tjej Utländsk bakgrund Blekinge 13 % Utländsk bakgrund

Alice Tjej Ej utländsk bakgrund Blekinge

August Kille Ej utländsk bakgrund Blekinge

Ebba Tjej Ej utländsk bakgrund Blekinge

Fg7 Amina Tjej Utländsk bakgrund Stockholm 20 % Ekonomisk utsatthet

Farid Kille Utländsk bakgrund Stockholm 63 % Utländsk bakgrund

Omari Kille Utländsk bakgrund Stockholm

Yara Tjej Utländsk bakgrund Stockholm

Fg8 Mohamed Kille Utländsk bakgrund Skåne 6 % Ekonomisk utsatthet

Isabella Tjej Ej utländsk bakgrund Skåne 49 % Utländsk bakgrund

Johan Kille Ej utländsk bakgrund Skåne

Julia Tjej Ej utländsk bakgrund Skåne

Lilly Tjej Ej utländsk bakgrund Skåne

Oscar Kille Ej utländsk bakgrund Skåne

Ture Kille Ej utländsk bakgrund Skåne

Information  
om tabellen: 
Statistiken är hämtad från SCB. RegSO delar in Sverige i 3 363 
områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare. 
Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. 
Vanligaste antalet är mellan fem och nio RegSO per kommun.32
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i tabellen syns en spännvidd mellan de områden 
där de deltagande barnen bor, från bostadsområden 
där 2 % lever i ekonomisk utsatthet och 13 % är 
utrikesfödda eller har föräldrar som är det, vilket 
gäller för Fokusgrupp 6, till bostadsområden där 
20 % lever i ekonomisk utsatthet och 80 % är utrikes
födda eller har föräldrar som är det, vilket gäller 
för Fokusgrupp 1. Däremellan återfinns andra 
kombinationer, som att 6 % lever i ekonomisk ut
satthet och har 49 % som är utrikesfödda eller har 
föräldrar som är det (se Fokusgrupp 8 i tabellen).

På dessa totalt fem skolor fick samtliga elever 
i årskurs fem, och deras vårdnadshavare, ta del 
av ett informationsbrev kring studiens syfte och 
genomförande, varpå eleverna anmälde intresse 
genom att underteckna en samtyckesblankett. 
Efter att vårdnadshavarna godkänt deltagandet 
komponerade skolans kontaktperson, oftast elev
ernas mentor, fokusgrupper. Ungefär en femtedel 
av respondenterna var killar och en tredjedel av 
respondenterna hade utländsk bakgrund, med båda 
föräldrarna födda utanför Sverige. 

på grund av covid19pandemin genomfördes både 
medforskarworkshop och fokusgrupper med hjälp av 
videokonferensprogrammet Zoom. För att säkerställa 
god forskningsetik konsulterades Etikprövnings
myndigheten, vilket resulterade i en revidering av 
upplägget inför studiens påbörjande. En förutsättning 
för barnens trygghet, och som efterfrågades i nästan 
varje fokusgrupp, var att Markus kunde garantera 
deltagarnas konfidentialitet. Förutom att Markus 
och Erica underströk vikten av att det som sas  
i gruppen skulle stanna inom gruppen, var Markus 
noga med att inte registrera eller lagra några som 
helst personuppgifter. Men för att kunna transkribera 
och analysera intervjumaterialet behövde Markus 
spela in intervjuerna. Det innebar en säkerhetsrisk. 

För det första skulle endast ljudet från videomötet 
sparas, men inte bilden. Markus använde därför 
tredjepartsprogrammet RecExperts för ljudupptag
ning och sparade ljudfilen på en krypterad del av sin 
dator. När studien var avslutad arkiverade han 
ljudfilerna, tillsammans med kontaktuppgifter till 
skolan och kodnyckel för barnens pseudonymer, på 
en krypterad och kassaskåpsinlåst USBsticka.

För att analysera intervjumaterialet använde 
Markus sig av datorprogrammet MAXQDA.33  
I samband med att han transkriberade intervjuerna 
började han sin initiala kodning, alltså arbetet med 
att sätta etiketter eller rubriker på olika textavsnitt 
för att kunna tematisera materialet.34 Utifrån den 
initiala kodningen framträdde fem övergripande teman 
i intervjuerna. I MAXQDA sorterade han sedan in 
koderna under dessa tematiska kodkategorier:  
Hur diskrimineras barn? Var förekommer diskriminering? 
Varför ingriper inte barn? Hur misslyckas vuxna med att 
skydda barn? och Vad borde vuxna göra? Han gjorde 
sedan ytterligare genomläsningar av intervjuerna 
för att ändra, sammanfoga eller skapa nya koder. 

när intervjumaterialet var analyserat kallades 
Noor, Zara och Tahir till en medforskarworkshop. 
Här fick de först själva analysera intervjuerna, 
genom att läsa utvalda delar och sedan reflektera 
kring innehållet. Markus presenterade sedan sin 
tematiska analys av intervjumaterialet och bad om 
medforskarnas feedback. Deras synpunkter hjälpte 
honom att identifiera vilka slutsatser som var 
starka och vilka som behövde fördjupad analys. 

Med hjälp av medforskarnas input omorganise
rade Markus analysen för att sedan skriva två 
sammanhållna texter, där den ena tog formen av 
en vetenskaplig artikel och den andra blev underlag 
för denna rapport. l
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BILAGA 2

staten måste därför säkerställa att det finns rätts
medel som är såväl effektiva som barnanpassade. 
Det måste också finnas möjlighet till upprättelse 
när rättigheterna kränks, inklusive möjligheten till 
skadestånd.35

2011 antog FN:s generalförsamling ett tilläggs
protokoll till barnkonventionen om en individuell 
klagomekanism. Detta protokoll innebär att barn, 
själva eller genom ombud, kan vända sig till FN:s 
barnrättskommitté när deras rättigheter har 
kränkts och det inte finns möjlighet till upprättelse 
på nationell nivå. FN:s barnrättskommitté granskar 
ärendet och lämnar sedan rekommendationer till 
landet hur det behöver förändra sig för att vara  
i linje med barnkonventionen. Drygt 50 länder har 

ratificerat detta tilläggsprotokoll, inklusive en rad 
europeiska länder, däribland Finland och Danmark. 
Sverige har ännu inte signerat eller ratificerat 
protokollet. 

barn i sverige har idag få effektiva rättsmedel med 
möjlighet till upprättelse när rättigheterna kränks. 
De som finns är ofta okända för barn, inte barn
anpassade och ofta krävs vårdnadshavarens samtycke 
för att upprättelse ska kunna komma i fråga.36

För barn som utsätts för diskriminering, rasism 
och annan kränkande behandling i skolan blir svårig
heterna att kunna föra fram klagomål och få upp
rättelse tydliga. I första hand ska barnet och/eller 
dess vårdnadshavare vända sig till rektorn för 

BARNS RÄTT ATT KLAGA
OCH FÅ UPPRÄTTELSE

För att mänskliga rättigheter, inklusive barns specifika rättigheter så som  
de uttrycks i barnkonventionen, ska vara meningsfulla, måste det finnas  
effektiva rättsmedel för upprättelse när rättigheterna kränks. Utan sådana 
rättsmedel är rättigheterna verkningslösa. Barns särskilda beroendeställning 
till vuxna gör det svårt för dem att få tillgång till effektiva rättsmedel när 
rättigheterna kränks. 
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skolan, som är skyldig att vidta åtgärder. Om inget 
händer där, kan barnet/vårdnadshavare vända sig 
till skolans huvudman – kommunen eller den privata 
aktör som driver skolan. Om fortfarande inget händer, 
kan barnet, om vårdnadshavaren samtycker, vända sig 
till en av två nationella instanser – Barn och elev
ombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen 
(DO). DO tar emot frågor som rör diskriminering 
och rasism, då rasism faller inom diskriminerings
grunderna. Gemensamt för de två aktörerna, vilket 
försvårar barnets möjligheter till upprättelse, är att 
vårdnadshavarnas samtycke behövs för att instan
serna ska gå vidare med ett ärende. Det krävs således 
att barnet har vårdnadshavare som vet om att 
möjligheten finns, har resurser att driva ärendet 
och även en vilja att stötta sitt barn (vilket inte 
alltid är fallet). En ytterligare aspekt att reflektera 
över är att vårdnadshavare kan driva ärenden mot 
barnets uttryckliga vilja. 

BEO tar emot och går igenom alla ärenden som 
kommer in. BEO har möjlighet att göra klart ärendet 
genom förlikning, vilket sker i de allra flesta fall. 
Om inte förlikning kan nås, och BEO anser att en 

kränkning har skett, kan BEO företräda barnet i en 
skadeståndsprocess mot skolans huvudman. 

do driver enbart principiellt viktiga ärenden, vilket 
gör att många som vänder sig till DO inte får sin sak 
prövad. DO kan inte heller ingå förlikning när den 
anser att någon blivit diskriminerad eller trakasserad, 
utan den enda möjligheten DO har är att ta ärendet 
till domstol för att utkräva skadestånd. DO har 
internt konstaterat att en rättsprocess sällan är för 
barnets bästa, och ser särskilda svårigheter utifrån 
barnets bästa när det handlar om trakasserier 
mellan barn. Detta har lett till att DO i princip inte 
driver ärenden som rör barn till domstol.37

I december 2020 la en utredning fram ett förslag 
om att föra över de delar som rör skolområdet från 
DO till Skolinspektionen och BEO. Förslaget har varit 
ute på remiss och bereds inom regeringskansliet.38 
Rädda Barnen tror att detta kan leda till större 
likabehandling och att fler barn får upprättelse vid 
kränkning. Svårigheterna med att få upprättelse 
som relateras till vårdnadshavarnas samtycke 
kvarstår dock. l
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”Vissa saker tänker jag 
att man kan säga att 
vi har inte råd med. 
Jag tänker att om 

man förklarar på rätt 
sätt så ska barnen 

förstå. Det tror jag.” 
(Mamma, 1 barn)

”Alltid om jag  
behöver jag lånar  

av en väninna.  
Och det är innan 

den 20de. Det kan 
vara att det saknas 
för mat i slutet av 

månaden.” 
(Mamma, två barn).
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Fotnoter i rapporten



mera kläder.”
genom att inte köpa

men det kan jag göra
”Jag vill hjälpa till ekonomiskt,

”Jag skulle vilja att barnen 
fick spela fotboll. Den yngsta 
gillar fotboll jättemycket. 

Men om en ska få gå behöver 
den andra också få gå och 
då blir det 3 000 kr/termin. 

Aktiviteter är jättedyrt  
och med två barn blir det 

mycket.”
(Mamma, två barn)

”Jag kan prata med min mamma. Hon säger alltid ja. 
Hon vill inte att vi ska känna någon skillnad. 
Att alla andra har råd men inte jag.” (tjej, 15 år)

47

(Ungdomsambassadör, 17 år)

gatan i våra hemländer.”
var nu skulle vi alla vara på

För om Sverige inte var som det
vi ska vara tacksamma för Sverige.
”En gång sa vår lärare att
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