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Barns perspektiv på svensk  
vardagsrasism 

Children’s perspectives on everyday racism in Sweden
Previous research has demonstrated that many children experience racism in the Swedish school 
system, a public institution that formally aims to combat all forms of discrimination. The 
question posed in this article is how racism can endure despite the school system’s anti-racist 
agenda. Everyday racism is examined from children’s perspectives, based upon eight focus groups 
with primary school pupils and a group of 11-year-old co-researchers who contributed to the 
interview planning and data analysis. The focus group discussions show that while everyday 
racism is typically concealed, invisible to teachers and other adults, racial microaggressions are 
nevertheless often detected by children themselves. The analysis reveals that children have the 
intention to speak up against everyday racism, but lack the necessary support and protection 
from adults. The article concludes that to fight racism in the Swedish school environment, adults 
must learn how everyday racism operates and in that learning process actively consult children 
for their perspectives. 
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rasisM är en del av vardagen för många barn i Sverige. Rapporter från Barnombuds-
mannen, Friends och Rädda Barnen har nyligen pekat på att barn utsätts för rasism 
vid träningar och fritidsaktiviteter, på sociala medier och i onlinespel, men också 
under lektioner och raster i skolan (Abutaleb Rosenlundh, Lundström & Vogel 2021; 
Barnombudsmannen 2021; Loodberg & Abera 2021). Samtidigt fördöms rasism av 
samhällets institutioner; barn i Sverige har lagstadgad rätt att skyddas mot rasistisk 
diskriminering (SFS 2008:567; SFS 2010:800) och skolans verksamhet är tydligt inrik-
tad på att förebygga och motverka rasism (Skolverket 2019). Trots dessa samhälleliga 
insatser fortsätter alltså rasism att prägla många barns vardag. Varför?

Den här artikeln tar sig an problemet genom att analysera vardagsrasism utifrån 
och med hjälp av barns perspektiv. Empiriskt bygger artikeln på en kvalitativ delstudie 
i Rädda Barnen-rapporten Vuxna – vad gör dom? (Abutaleb Rosenlundh, Lundström 
& Vogel 2021). Undersökningen omfattade åtta fokusgrupper med elvaåringar som 
samtalade om rasism, där medforskande barn bidrog till intervjuguiden och analysen 
av det empiriska materialet. Studieresultaten analyseras i den här artikeln utifrån det 
teoretiska ramverket kring vardagsrasism. Syftet är att begripliggöra hur rasism verkar 
i miljöer där den aktivt fördöms.
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Barns utsatthet för rasism
Forskning under de senaste decennierna har visat att barn återkommande utsätts 
för rasism i Sverige. En översikt av forskningsläget mellan 1990 och 2016 visar att 
stigmatisering av elever med utländsk bakgrund kraftigt begränsar deras studiere-
sultat (Behtoui, Hertzberg, Jonsson m.fl. 2019). Forskning visar också att rasistiskt 
utpekande av elever bidrar till otillräcklighetskänslor och förhöjda prestationskrav 
(Leon Rosales 2016; Wernesjö 2020) samt att barn redan i förskoleåldern tvingas 
förhålla sig till denna negativa särbehandling (Schwarz & Lindqvist 2018). Samtidigt 
tenderar barn i utsatta storstadsförorter att stämplas som problematiska när de söker 
sig till högstatusskolor (Jonsson 2015, 2018; Pérez-Aronsson 2019), vilket enligt dem 
själva beror på mediers och politikers negativa beskrivning av deras bostadsområden 
(Dahlstedt 2017; Barnombudsmannen 2018:7; Dahlstedt 2018). Även på landsbygden 
utsätts barn för kränkningar och trakasserier på grund av sin hudfärg, sin kulturtillhö-
righet eller sina svenskkunskaper (Ljung Egeland 2015; Odenbring & Johansson 2019). 
Ensamkommande ungdomar får särskilt svårt att etablera sig i det svenska samhället 
(Herz & Lalander 2017); språkintroduktionsprogram för nyanlända fungerar i många 
fall som en parallell skolform vilken riskerar att förstärka deras utanförskap (Nilsson 
Folke 2017; Hagström 2018; Karlsson 2019).

Eftersom rasism antar en rad olika former utsätts barn på flera skilda sätt. I Sverige 
framträder rasism exempelvis som stereotypa föreställningar (Hjerm, Johansson Sevä 
& Werner 2018; Miklikowska, Bohman & Titzmann 2019; Ahmadi, Darvishpour, 
Ahmadi m.fl. 2020) och som antimuslimska uppfattningar och religiös diskriminering 
(Lindmark & Sundström 2016; Gardell 2018; Nilsson 2019), men också som hot 
och våld från radikalnationalistiska organisationer, grupper och individer (Lundström 
& Lundström 2016; Lööw 2017; Mattsson & Johansson 2019). Rasism förekommer 
på strukturell nivå genom normer, rutiner och vardagshandlingar (Utredningen om 
makt, integration och strukturell diskriminering 2005; Utredningen om strukturell 
diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet 2005; Khayati 2017), men 
också genom stigmatisering av bostadsområden med hög andel personer med utländsk 
bakgrund (Dahlstedt 2017; Behtoui, Hertzberg, Jonsson m.fl. 2019; Kadarik 2019).

I ett samhälle genomsyrat av rasism återfinns rasistiska tankefigurer och praktiker 
också hos barn. Det innebär att rasism iscensätts av barn själva när de interagerar 
med varandra. I mellan- och högstadiet utgör etnicitet den vanligaste grunden för 
trakasserier (Loodberg & Abera 2021:22–31), och barn med utländsk bakgrund ris-
kerar mobbning i högre grad än barn med båda föräldrarna födda i Sverige (Bjereld, 
Daneback & Petzold 2015). Tilltagande exponering i sociala medier ökar dessutom 
risken för mobbning (Statens medieråd 2019), och kränkningar online inbegriper ofta 
rasistiska trakasserier (Furborg & Cox 2016:20–21; Pérez Aronsson 2020; Sylwander 
2020). Samtidigt kan rasistisk andrafiering ha ett välvilligt syfte, så till exempel vid 
”internationella” skolevenemang eller vid nyfikna men upprepade frågor om elevers 
migrationsbakgrund, trosuttryck eller språkkunskaper (Asplund, Thalberg & Tovatt 
2018; Pérez-Aronsson 2019).
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Barns allra första möte med rasism sker vanligtvis i grundskolan (Motsieloa 2003; 
Sixtensson 2018; Pérez-Aronsson 2019), trots att denna samhällsfunktion har ett tydligt 
uppdrag att skydda barn mot alla former av diskriminering (Arneback & Jämte 2017; 
Edling 2018). Skolans agerande är grundläggande för samhällets arbete mot rasism 
(Miklikowska, Thijs & Hjerm 2019; Bayram özdemir & özdemir 2020), men likväl 
misslyckas skolpersonal med att identifiera och hantera rasistiska uttryck (Dovemark 
2013; Katzin 2021). Därför väljer många barn att inte söka hjälp hos en vuxen när de 
utsätts för rasism i vardagen (Loodberg & Warg 2019:21; Statens medieråd 2020:54; 
Abutaleb Rosenlundh, Lundström & Vogel 2021).

Varför misslyckas då vuxenvärlden, trots höga ambitioner och resoluta handlings-
planer, med att se och motverka rasism? I den här artikeln utforskar jag den frågan 
utifrån det som inom kritisk rasismforskning benämns vardagsrasism, ett teoretiskt 
begrepp utformat för att studera de subtila uttryck för rasism som genomsyrar sociala 
interaktioner på både individuell och institutionell nivå (Essed 1991). Vardagsrasism 
inbegriper avsiktliga eller oavsiktliga uttryck för rangordnande särskiljning utifrån 
stereotypa föreställningar om ras, etnicitet, kultur, nationalitet eller religion. Vardags-
rasism är något som aktiveras vid distinktionen mellan vi och dom, exempelvis mellan 
”svenskar” och ”invandrare”, genom en form av andrafiering som kan vara välvillig 
eller omedveten men som likväl fungerar rangordnande (Behtoui & Jonsson 2013). 

Vardagsrasism kan med andra ord förekomma trots antirasistiska ambitioner. Inom 
rasismforskningen används ibland begreppet ”färgblindhet” för att beteckna hur en 
officiell antirasism förbiser de rasistiska särskiljningsmekanismernas historiska kon-
tinuitet (Lentin 2011; Goldberg 2015; Pinder 2015) och hur dessa strukturerande 
faktorer skapat en vithetsnorm som upprätthåller särskiljning mellan grupper baserat 
på hudfärg (Lundström & Hübinette 2020:20–23). Vithetsnormens färgblindhet 
osynliggör vardagsrasism och bidrar därigenom till att upprätthålla en ”rasism utan 
rasister” (Bonilla-Silva 2017). Med hänvisning till vithetsnormativa idéer, som att 
invandrare behöver integreras i det svenska samhället, kan vardagsrasism verka i det 
fördolda och samtidigt vara högst kännbar för dem som blir utsatta (Odenbring & 
Johansson 2019; Kristoffersson, Rönnqvist, Andersson m.fl. 2021).

Vardagsrasism handlar alltså inte primärt om uppfattningar eller attityder, utan 
om sociala praktiker och interaktioner som tillsammans bidrar till att upprätthålla en 
strukturell rasism (De los Reyes & Wingborg 2002; Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering 2005; Mulinari & Neergaard 2017). Vardagsrasismen 
uttrycks tydligast genom mikroaggressioner, avsiktliga eller oavsiktliga kränkningar 
som bygger på rasistiskt särskiljande (Sue 2010). Genom sitt tydliga utpekande utgör 
rasistiska mikroaggressioner, som vi snart ska se, en form av vardagsrasism som är 
lättare att identifiera än mer subtila uttryck för rangordnande särskiljning. Samspelet 
mellan mikroaggressioner och andrafiering, färgblindhet och vithetsnorm är centrala 
för den här artikelns analys av svensk vardagsrasism utifrån och med hjälp av barns 
perspektiv.

http://m.fl
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Barns perspektiv som studiedesign
I den här artikeln analyserar jag vardagsrasism i den svenska skolan med hjälp av 
barns perspektiv. Denna studiedesign bygger på metodologin inom internationell 
barndomsforskning, där barns delaktighet och inflytande utgör en verksam del av 
kunskapsproduktionen (Christensen & James 2017). Utgångspunkten är att barn inte 
enbart bör betraktas som omsorgsbehövande personer under utveckling, utan också 
som bärare av sociala erfarenheter och specifika kunskaper om att vara barn (Alderson 
2008; Woodhead & Faulkner 2008). Barns perspektiv har blivit en angelägenhet i 
forskning för, av och med barn. Det finns i dag en ökad förståelse av att barns erfa-
renheter, och därmed kunskaper, skiljer sig från vuxnas – utan att nödvändigtvis vara 
mindre kvalificerade (Solberg 1996; Christensen & Prout 2002; Moosa-Mitha 2005). 
Med denna utgångspunkt betraktas barn som kunskapsbärare och experter på sin egen 
livssituation (Mayall 2000; Alderson & Morrow 2004). Studiet av barns perspektiv 
vilar på en förståelse av barn som aktörer, som subjekt snarare än objekt (Alanen 2001; 
Woodhead & Faulkner 2008; Bergnehr 2019). När skillnader mellan barn och vuxna 
bejakas – och barns perspektiv samtidigt beaktas – skapas nya förutsättningar för 
kunskapsproduktion.

Svensk barndomsforskning skiljer numera mellan termerna barnperspektiv och 
barns perspektiv (Halldén 2003, 2009; Johansson 2003). Att representera barn, ex-
empelvis när deras rättigheter ska tillgodoses, är att ha ett barnperspektiv (Aronsson 
2012). Att försöka se världen utifrån barns perspektiv handlar däremot om att aktivt 
ta del av ”barns egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld” (Som-
mer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:42). När vuxenvärlden lyssnar till barns 
perspektiv skapas större utrymme för minderårigas demokratiska inflytande (Clark, 
Kjørholt & Moss 2005; Wall 2012). När barns perspektiv studeras produceras kunskap 
om unga människors handlingsutrymme och deras möjlighet att själva påverka olika 
situationer och sammanhang (Bergnehr 2018).

Forskning om barns perspektiv använder ofta metoder som engagerar barn i själva 
forskningsprocessen (Tisdall, Davis & Gallagher 2009; Christensen & James 2017; 
Nygren, Lindberg, Wärnestål m.fl. 2017). Barn kan medverka i forskningen i olika 
grad; som primärforskare formulerar de frågor och driver datainsamling och ana-
lys; som medforskare rekryteras de som sakkunniga för att stärka utvalda delar av 
forskningsprocessen (Spyrou 2011). När barn är medforskare involveras de i forsk-
ningsprocessens olika faser samtidigt som forskaren svarar för att medverkan sker på 
vuxnas initiativ och villkor (Clark, Kjørholt & Moss 2005; Hernwall 2013). Medfors-
kande barn bidrar med kunskaper om aktuell barndom, medan den vuxna forskaren 
initierar och ansvarar för studien (Woodhead & Faulkner 2008); forskaren är lyhörd 
för barnens förslag, intar en vuxenposition som handledande medarbetare snarare än 
lärare och ansvarar samtidigt för medforskarnas trygghet och välbefinnande (Hillén 
2013; Johansson 2013). 

I den här studien har jag, som beskrivs i Rädda Barnen-rapporten (Abutaleb Ro-
senlundh, Lundström & Vogel 2021:38–40), valt att involvera medforskande barn 
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för att vinna kunskap om barns perspektiv på svensk vardagsrasism. Medforskarna 
rekryterades genom att jag kontaktade en skola belägen i en Stockholmsförort med låg 
socioekonomisk status och hög andel invånare med utländsk bakgrund. Polisen har 
betecknat förorten som ett särskilt utsatt område (Polismyndigheten 2021:7), vilket har 
bidragit till territoriell stigmatisering av den här och andra förorter där många boende 
har utländsk bakgrund (se Wacquant, Slater & Pereira 2014). 

Genom att rekrytera medforskare från ett särskilt utsatt område – särskilt utsatt 
för stigmatisering på basis av rasistiska föreställningar – hade jag möjlighet att ta del 
av de medforskande barnens perspektiv på rasism redan i studiens planeringsstadium. 
Tillsammans med min projektkollega Erica Mattelin konsulterade jag de elvaåriga 
medforskarna vid tre workshops under vårterminen 2021. Under den första träffen, 
som pågick i närmare tre timmar, medverkade fem barn. Här presenterade jag temat 
rasism genom att delge resultat från en enkätstudie med femteklassare runtom Sverige 
som genomfördes under 2020 och 2021. Enkätstudien utgjorde den första delstudien i 
ett Rädda Barnen-projekt gällande barns perspektiv på rasism, där min fokusgruppsstu-
die utgjorde den andra delstudien som kompletterande kvalitativt underlag. Eftersom 
enkätstudien genomfördes före fokusgruppstudien kunde jag integrera enkätsvaren i 
intervjusituationerna och därmed tolka resultaten tillsammans med intervjupersonerna 
och medforskarna. 

Under vår första medforskarworkshop arbetade vi fram en intervjuguide, där barnen 
bidrog med viktiga synpunkter kring träffsäkerheten i intervjuguidens frågebatteri. 
Den tematiska intervjuguide jag sedan utformade hade öppna frågor kring erfaren-
heter av rasism och vuxnas agerande. Vid vår andra medforskarworkshop testades 
intervjuguiden, utifrån barnens egna önskemål om att själva få ingå i studien som 
intervjupersoner. Två barn hade nu valt att lämna uppdraget som medforskare. Kvar 
fanns tre flickor – Noor, Zara och Tahira – som engagerat diskuterade intervjuguidens 
teman (samtliga namn är pseudonymiserade). Efter fokusgruppsdiskussionen (Fg1) 
fick barnen skifta roll från intervjuperson till medforskare. De reflekterade över vilka 
frågor som fungerade bra och vilka som behövde revideras eller strykas, och bidrog 
därmed till ytterligare omarbetning av intervjuguiden, som nu bättre kunde fånga 
barns perspektiv på svensk vardagsrasism i skolan.

Efter intervjun med Noor, Zara och Tahira genomfördes ytterligare sju fokus-
gruppsträffar där jag bad om exempel på hur och i vilka situationer barn utsätts för 
rasism, med följdfrågor som handlade om vad vuxna gjort eller borde ha gjort i dessa 
situationer. I urvalsfasen kontaktades merparten av de skolor som ingått i Rädda 
Barnens enkätstudie, men endast några få rektorer erbjöd sina elever att delta i fokus-
gruppsstudien. Detta tillgänglighetsurval inbegrep tre skolor i Stockholmsregionen, 
en i Blekinge och en i Skåne. Skolorna låg i områden med stora variationer i fråga om 
invånare med utländsk bakgrund, vilket kan tjäna som indikator för olika grad av 
lagrade rasismerfarenheter. 

Tre av skolorna (Fokusgrupp 2, Fg3, Fg4, Fg5, Fg6, Fg8) låg i områden där mindre 
än sex procent av befolkningen har utländsk bakgrund, enligt statistik inhämtad från 
Statistiska centralbyrån. Två av skolorna (Fg1, Fg7) låg däremot i områden där över 
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20 procent av de boende har utländsk bakgrund. Varje fokusgrupp hade emellertid 
blandad sammansättning; ungefär en tredjedel av intervjupersonerna hade utländsk 
bakgrund, med båda föräldrarna födda utanför Sverige, och cirka en femtedel var 
pojkar. På de skolor som ingick i studien fick samtliga femteklassare och deras vård-
nadshavare 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 läraren fokusgrupper för bästa 
möjliga gruppdynamik. Detta grindvaktsinflytande innebar emellertid en forsknings-
etisk fördel: lärarens elevkännedom bidrog till gruppsammansättningar med större 
trygghet för barnen. I det slutliga urvalet ingick 33 barn (varav tre medforskare). 
Samtliga gick i årskurs fem.

Vi var hänvisade till videomöten för att kunna genomföra medforskarworkshop och 
fokusgruppsintervjuer på olika platser i Sverige mitt under coronapandemin. Genom 
detta forum hade barnen möjlighet att använda chattfunktionen för att ställa privata 
frågor eller be om att få pausa eller avbryta studien. Den horisontella interaktionen 
mellan barnen stärktes också av att de satt på rad i samma rum och var gemensamt 
riktade mot samma skärm med webbkamera. Videosituationen motiverade dem dess-
utom att lyssna extra noga på varandra utan att avbryta. Eftersom obehagskänslor 
kunde skapas när barn delgav självupplevda trakasserier, skapade vi tillsammans med 
deltagarna i varje fokusgrupp tydliga regler för hur samtalet skulle stanna inom grup-
pen. Varje deltagare erbjöds möjlighet till uppföljande stödsamtal hos Rädda Barnens 
psykologteam. Genom en av fokusgrupperna framkom exempelvis starka indikationer 
på rasistisk mobbning. Vi bad därför skolans kurator, som i detta fall sammanställt 
fokusgruppen, att följa upp och med hjälp av skolledningen uppmärksamma och före-
bygga skolans problem med rasism. En annan förutsättning för barnens trygghet var 
konfidentialiteten. Jag lagrade därför inga personuppgifter i samband med studien. 
Endast ljudet spelades in och ljudfilerna raderades efter det att studien avslutats. Stu-
diens design och genomförande har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 
2020–06143).

De transkriberade intervjuerna analyserades sedan tematiskt med hjälp av mjukva-
ruprogrammet MAXQDA: jag kodade induktivt varje utsaga i transkriptionerna, som 
efter ytterligare genomläsningar kodades om eller slogs samman för att sedan insor-
teras under de övergripande kodkategorier som framträdde genom analysen (Bryant 
& Charmaz 2012; Kuckartz & Rädiker 2019). När intervjumaterialet var analyserat 
presenterade jag de preliminära resultaten vid en tredje medforskarworkshop. Noors, 
Zaras och Tahiras kritiska granskning bidrog till att både validera och modifiera 
mina analytiska slutsatser. Studiens vetenskapliga kvalitet stärktes också av värdefulla 
insikter från Petra Svedberg, René León Rosales och Fanny Pérez Aronsson, forskare 
som utifrån sin metodologiska och empiriska erfarenhet ingick i studiens sakkunniga 
referensgrupp. Som en kompletterande expertinstans till medforskarna konsulterades 
referensgruppen vid tre videomöten för diskussion av studiedesign, forskningsetik och 
analysresultat.
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”Rasism i gympasalen”
I följande resultatdel analyseras vardagsrasism i den svenska skolan utifrån de åtta 
fokusgruppsintervjuerna och med hjälp av de medforskande barnen. ”Rasism i gym-
pasalen” belyser tematiken och understryker artikelns huvudsakliga problemställning: 
förekomsten av rasism i en miljö där den officiellt motverkas. Den första underrubri-
ken exemplifierar hur rasistiska tankefigurer kan återskapas bland barn och uttryckas 
genom mikroaggressioner: ”Vi bor ju i Sverige och då borde utgångspunkten vara 
våra högtider.” Den andra underrubriken visar hur barn själva, i det här fallet en av 
medforskarna, identifierar rasistisk andrafiering genom att understryka: ”Det där var 
ju liksom lite rasistiskt.” Det tredje intervjucitatet, ”Jag vågade inte”, belyser hur barn 
som bevittnar vardagsrasism inte får tillräckligt stöd och skydd för att kunna agera 
antirasistiskt. Den fjärde underrubriken kommer från det barn som självt blivit utsatt 
för rasism i gympasalen och som synliggör detta genom att betona: ”Det händer på 
riktigt.” Sammantaget tecknar resultatdelen en bild av hur barns erfarenheter och 
reflektioner kan bidra till förståelsen av vardagsrasismens verkningar i den svenska 
skolan.

”Vi bor ju i Sverige och då borde utgångspunkten vara våra högtider”
I Rädda Barnens enkätstudie, som genomfördes i samband med min fokusgruppstudie 
och som omfattade 1 117 elever i årskurs fem vid 32 skolor runt om i Sverige, angav 
över hälften av barnen med utländsk bakgrund att de sett eller hört något rasistiskt 
på sin skola. Av dem som upplevt diskriminering hade de flesta blivit utsatta av andra 
barn, men några hade också blivit utsatta av skolpersonal och andra vuxna. Dessutom 
angav en femtedel av de barn som uppgav sig vara troende att skolan hindrat dem från 
trosuttryck som att be, att fasta eller att fira religiösa högtider (Abutaleb Rosenlundh, 
Lundström & Vogel 2021:17).

Oscar: Får jag säga min åsikt om det här? 
Markus: Ja, absolut.

I fokusgrupp åtta (Fg8) visar jag olika diagram från Rädda Barnens enkätstudie. När 
Oscar får veta att barn förhindras att be och fasta och att de inte får ledigt i samband 
med religiösa högtider, vill han lufta sin åsikt:

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. 
Markus: Tack så mycket för åsikten. Vad tänker ni andra om det?
Johan: Precis likadant.
Oscar: Är det någon som inte tycker så?
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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.
Isabella: Jag tänker ungefär som Ture, men också att man kan ju hitta stunder, 
typ på raster, då man kan få be och så. Högtider brukar ju oftast bara vara en 
dag, förutom vissa svenska högtider när alla skolor har lov. Då tycker jag att de 
kan få ledigt bara en dag. Och fasta, det är inte så svårt för de vuxna kan ju inte 
tvinga oss att äta. De får ju respektera om man fastar, för att man gör det ju i sin 
religion, eller kultur.
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 utgångspunkten 
borde vara våra högtider. Men kanske någon dag, kanske inte en hel vecka, men 
någon dag kan de fira den högtiden. 
Julia: Jag tycker samma sak fast man kan ju fråga eleverna också. För vissa är det 
inte så viktigt att be, det är liksom ingenting man har gjort, och för vissa är det 
viktigt, de känner att man måste be. Då skulle man ju kunna fixa i schemat så 
om det är många som vill be så kan man ha en rast då. Och om det inte är någon 
som vill be så kan man ha det som vanligt. 
Oscar: Det är som Isabella sa om fastan: absolut att du får fasta men du får liksom 
inte ..., du får ta konsekvenserna av det tycker jag. Det är liksom ditt val att fasta. 
Som Julia sa: om du ber då tycker jag inte att du ska påverka 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.
Johan: Om de får ledigt vid sina speciella högtider då borde egentligen alla få 
ledigt på sin födelsedag. Men utgångspunkten i Sverige är de svenska högtiderna.
Isabella: En grej på det Johan sa: jag tycker själv inte att man ska få ledigt på 
födelsedagar, för det är inte samma sak liksom. Det är inte som typ julafton, när 
man gör saker hela dagen och så. Folk fyller ju år varje dag, och det hade blivit 
lite bökigt om varje gång någon fyller år skulle de få ledigt. 
Oscar: Det är ju det som är problemet med att folk tar ledigt när de har sina 
högtider!
Johan: Ja, det är exakt det jag försöker komma fram till! (Fg8)

Med högt känsloläge och virvlande åsiktsyttringar diskuterar fokusgruppsdeltagarna i 
vilken utsträckning de, alltså de barn ”som kommer från andra länder och firar andra 
högtider”, ska kunna uttrycka sin religion inom ramen för den svenska skolan. Tonen i 
samtalet är upprörd, barnen är irriterade på att de inte anpassar sig. Med den teoretiska 
förståelsen av vardagsrasism kan deras utsagor förstås i termer av mikroaggressioner.

Ture är resolut: han tycker att beslutet bör vara skolans eftersom de kan ”göra det 
på sin fritid.” Isabella har för sin del ett mjukare förhållningssätt till kulturell as-
similering: skolan skulle kunna vara mer tillmötesgående så länge inte bön, fasta och 
högtidsfirande stör den gängse skolverksamheten. Hon menar att ”de kan få ledigt 
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bara en dag” och be ”typ på raster”. Här understryker Lilly den kulturella skillnaden 
mellan vi och dom genom att hänvisa till en normaliserad utgångspunkt: ”vi bor ju i 
Sverige och då tycker jag utgångspunkten borde vara våra högtider.” Julia ansluter sig 
till denna särskiljningsprincip men förespråkar liksom Isabella en mjukare assimilering 
med inkluderande lösningar, som schemaläggning där bönetider sammanfaller med 
raster. Oscar håller med Julia och Isabella men understryker att skolans anpassning 
också riskerar att gå för långt och därigenom drabba andra barn. Oscar tydliggör 
skiljelinjen genom att understryka att barn som fastar måste ”ta konsekvenserna” ef-
tersom det är deras ”val”. Johan spinner vidare på Oscars tanke med stigande irritation: 
Varför får de ledigt på ”sina speciella högtider” när han inte får ledigt på sin födelsedag? 
Johans utsaga är emellertid retorisk, även han måste ju anpassa sig till ”de svenska 
högtiderna” som faktiskt är ”utgångspunkten i Sverige”. Isabella prövar återigen en 
mjukare linje genom att påpeka orimligheten i Johans retoriska förslag om ledighet 
vid födelsedagar. Men hon utmanar inte de normaliserade idéer kring svenskhet som 
genomsyrar samtalet, särskiljningen och rangordningen mellan vi och dom. Det är 
denna särskiljande rangordning som Oscar och Johan hör Isabella bekräfta i hennes 
försök till problematisering; precis som födelsedagar inte berättigar ledighet skapas 
problem för ”hela klassen” när ”folk tar ledigt när de har sina högtider”.

I den här fokusgruppen hade sju av de åtta deltagarna angett svensk bakgrund, 
med båda föräldrarna födda i Sverige. Utifrån en normativ position beskriver de i 
det här intervjusegmentet muslimer som en krävande grupp vars särskilda behov 
måste förhandlas med det svenska vi som intervjupersonerna själva identifierar sig 
med. Ibland uttrycks detta genom mikroaggressioner, som när möjligheten att följa 
icke-kristna traditioner uppfattas som orättvis (Odenbring & Johansson 2019), och 
i dessa fall framträder vardagsrasismen så pass tydligt att den blir enklare att avslöja. 
Men även om åsikterna skiljer sig åt, tycks barnen här vara överens om att de andra 
skapar problem som på ett eller annat sätt behöver hanteras. Förslagen pendlar mellan 
mjukare och hårdare former av assimilering, men andrafieringen fungerar likväl som 
en särskiljande markering för svenskhet (Mattsson 2005). Detta förstärks av att barnen 
inte talar om sina egna erfarenheter, utan för resonemanget på ett generellt plan. Men 
när Oscar senare i intervjun för in samtalet på ”rasism i gympasalen” tycks barnen 
emellertid, som vi snart ska se, få syn på rasismen i sin egen vardag. De omprövar sina 
tidigare förhållningsätt, de börjar lyssna i stället för att tala. Det är i detta skede som 
Mohamed, det enda av barnen i fokusgruppen som angett utländsk bakgrund, bryter 
tystnaden för att sätta ord på vardagsrasismen och därmed förändra positioneringarna 
inom fokusgruppen.

”Det där var liksom lite rasistiskt”
Efter att ha transkriberat fokusgrupp åtta konsulterade jag medforskarna Noor, Zara 
och Tahira för att ta del av deras perspektiv på samtalet. Vid vår tredje medforskar-
workshop läste de utvalda segment från fokusgruppsintervjun och fick sedan frågan 
vad samtalet handlade om. Zara reagerade direkt på Oscars första utsaga om att barn 
borde vara fria att följa sin religion hemma men inte i skolan:
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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, som själv har utländsk bakgrund, påpekar att Oscars frihetsbegrepp är förbundet 
med villkor och menar att religionsfriheten måste omfatta alla de barn som behöver 
ledighet vid icke-kristna högtider. Zara anser därför att det andrafierande uttalandet 
är rasistiskt. Samtidigt använder hon förbehållet lite, vilket indikerar att det handlar 
om en dold eller oartikulerad rasism. I andra fokusgrupper används på samma sätt 
trevande beteckningar som ”lite rasistiskt” (Alexandra, Fg6) eller ”en liten form av 
rasism” (Oscar, Fg8), vilket tyder på att begreppet förbehålls sällsynta företeelser. Olivia 
(Fg4) beskriver svårigheten med att identifiera vardagsrasism: ”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.” Det medforskaren Zara ser är vardagsrasism uttryckt ge-
nom idén att religiöst berättigande bestäms av en normaliserad svenskhet. I sin analys 
verkar hon samtidigt vara ointresserad av att anklaga Oscar för att ha dålig attityd 
eller problematiska åsikter. I stället lyfter hon rasismen till en strukturell nivå: Oscars 
åsikt blir ett uttryck för dubbelheten i att formellt tillåta religionsfrihet och samtidigt 
försvåra firandet av religiösa högtider. Zara pekar på att religionsfriheten brister när 
barn förväntas anpassa sig till de fastslagna kulturuttryck som uppfattas som svenska.

Här pekar medforskaren Zara på hur rasism kan maskeras genom att rangordnande 
särskiljning sker på basis av föreställningar om religionstillhörighet och trosuttryck 
(Topolski 2018; Nilsson 2020). Hon sätter även fingret på hur rasistiska mikroaggres-
sioner hänger samman med samhället i stort (Sue 2010), hur föreställningar om de 
andra som problemskapare leder till hanteringsstrategier som också kan inbegripa våld 
(Gardell 2015). Ett sådant uttryck för öppen eller direkt rasism (Elias 2015) är något 
som exemplifieras också av Fatima i fokusgrupp fem:

Där jag bodde förut [storstad i Sverige] var det många kristna. Det fanns några 
föräldrar som sa till sina 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 gick och promenerade så brukade de kasta ägg på oss och säga ”fy, muslimer” 
och sådana grejer.

Fatimas erfarenhet belyser hur antimuslimsk rasism, som återfinns på många håll i 
Sverige (Gardell 2018; Nilsson 2019; Brå 2021), även drabbar barn. På följdfrågan 
om någon vuxen hjälpte Fatima att hantera det hon utsatts för svarar hon nej utan att 
tveka. Hennes berättelse understryker därmed det som Zara påpekade ovan, nämligen 
att öppen rasism hänger samman med barns upplevelser av vardagsrasism. Den svenska 
skolans begränsning av barns kulturella trosuttryck kan ur barns perspektiv förstås som 
en institutionaliserad form av antimuslimsk rasism: Hassan i fokusgrupp fem säger att 
”mina föräldrar låter mig göra allt med vår religion [islam], men i skolan säger de nej. 
Min mamma fick prata med rektorn för att jag skulle få göra det.”
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Vardagsrasismens normalisering innebär att även barn använder sig av rasistiska 
tankefigurer. Ett exempel är bruket av kulinariska metaforer som medel för rasistisk 
särskiljning (Wyver 2019). Alexandra i fokusgrupp sex berättar att en klasskamrat ”var 
lite mörkhyad och han blev kallad för ’choklad’”. Hon reagerade själv när hon stötte 
på denna mikroaggression, och säger därför i en efterföljande bisats: ”Det tänker jag 
är lite rasistiskt.” Även här används bestämningen ”lite” som för att understryka att 
det inte handlar om öppen eller direkt rasism, utan snarare om en förtäckt form av 
vardagsrasism. Samma subtila mekanismer återkommer när rasistiska sorteringsprin-
ciper präglar mellanstadiebarnens lek i gränslandet mellan fantasi och verklighet. I 
fokusgrupp tre berättar Ebba om en lek där ”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 säger att leken 
skedde under en fritidsaktivitet, på barnens initiativ och utan vuxnas insyn. Den 
rangordnande särskiljningen mellan dem ”som var blonda och hade blåa ögon” och 
”alla de andra” återspeglar inte bara de sorteringsmekanismer som genomsyrar svensk 
arbetsmarknad och svenska samhällsinstitutioner (Wolgast 2017; Lundström & Wendt 
Höjer 2021), utan pekar också på den färgblindhet med vilken sådan rasism tonas ner 
och förminskas. Då vithetsnormen även präglar den svenska skolan (Dovemark 2013; 
Arneback & Jämte 2017:110–112; Jonsson 2020), är det knappast förvånande att dess 
rasistiska sorteringsmekanismer även återspeglas i barnens lekar.

Samtidigt belyser Ebbas berättelse hur barn, även elever som själva är vita, kan 
identifiera vardagsrasism i leksituationer där vuxna saknar insyn eller inte förstår vad 
som pågår. Här påpekar emellertid barnen i fokusgruppstudien att de behöver vuxen-
världens stöd för att kunna agera antirasistiskt.

”Jag vågade inte”
En av mina följdfrågor, sedan barnen i de olika fokusgrupperna delgett sina erfa-
renheter av svensk vardagsrasism, var hur skolpersonal eller andra vuxna agerat. Ett 
återkommande svar var att vuxna helt enkelt inte sett problemet. Lilly (Fg8) berättar 
att ”lärarna ser oftast inte sakerna som vi utsätts för” och Ebba (Fg3) menar att de 
”håller koll på om vi skadar oss, om någon gör illa sig, men inte vad vi gör”. Alexandra 
(Fg6) säger att ”det var ingen vuxen där, det var ju på rasten”. Barnen beskriver också 
skolpersonalens antirasistiska punktinsatser som otillräckliga: ”varje gång som lärarna 
kom så slutade alla, men så fort läraren gick så fortsatte de” (Omari, Fg7). Vuxnas svaga 
insikt hänger på detta sätt ihop med bristande insyn, som när Ebba beskriver att de 
vuxna ”stod och pratade” och därför inte såg barnens lekindelning mellan dem ”som 
var blonda och hade blåa ögon” och ”alla de andra” (Fg3).

Fokusgruppsdeltagarna förklarar även skolans oförmåga att se och motverka var-
dagsrasism med 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, Fg5). På detta sätt 
osynliggörs vardagsrasism genom att förminskas eller förnekas (Essed 1991; Dovemark 
2013), eller genom att den som blivit utsatt själv misstänkliggörs eller betecknas som 
överkänslig (Ahmed 2021; Kristoffersson, Rönnqvist, Andersson m.fl. 2021). Den 

http://m.fl


 SOCIOLOGISK FORSKNING 2021

444

omvända bevisbördan gör även att barn som utsätts för öppen rasism väljer att inte 
söka stöd hos vuxenvärlden:

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, Fg4).

Toya finner det inte meningsfullt att söka stöd hos vuxna efter att ha blivit utsatt för 
rasistiska trakasserier. Hon tror inte att hennes lärare och föräldrar skulle inse allvaret 
och intalar sig i stället att händelsen inte kommer att upprepas. Men försöket att in-
ternalisera problemet misslyckas; Toya ser inte sin erfarenhet av rasism som ett uttryck 
för överkänslighet, trots att det är vad som förväntas av henne. Utan vuxenvärldens 
stöd skapar vithetsnormens förväntningar och hennes egen upplevelse en inre konflikt 
som ”liksom sliter isär en”. Situationen skulle sannolikt ha varit annorlunda om Toya 
tidigare sett vuxna agera mot rasism i skolan (Lund 2019; Arneback & Jämte 2021).

I Rädda Barnens enkätstudie angav närmare hälften av de barn som sökt stöd vid 
utsatthet att de varit osäkra på om de verkligen fått hjälp (Abutaleb Rosenlundh, 
Lundström & Vogel 2021). När jag visar detta resultat för medforskaren Noor (Fg1) 
nickar hon instämmande och sätter ord på uppgivenheten: ”Man ska gå till typ en 
vuxen, men jag vet inte: vuxna – vad gör dom?” Frustrationen återspeglas även i andra 
fokusgrupper, där barnen understryker behovet av vuxenvärldens förståelse och stöd för 
att de ska kunna hantera rasism. När Ebba bevittnade leken som byggde på en rasistisk 
sorteringsprincip kände hon sig förhindrad att agera, hon berättar att ”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”. Här säger Ebba först hur hon inte ”ville” ingripa, men korrigerar sedan 
påståendet till ”jag vågade inte”. Hon förskjuter på så sätt ansvaret till de vuxna, som 
misslyckats med att skapa en trygg miljö där Ebba hade kunnat agera antirasistiskt. 

Att vuxna uppmärksammar vardagsrasism är i sig ett viktigt instrument för trygg-
hetsskapande (Arneback & Jämte 2021). Medforskaren Zara påpekar att ”när det är 
diskriminering eller rasism, då borde vuxna lägga sig i för att förhindra det” (Med-
forskarworkshop 3). Fatima i fokusgrupp fem säger att ”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.” Andra fokusgruppsdeltagare menar att vuxna själva borde 
bli ”bättre exempel och [behandla] folk mer lika” (Astrid, Fg3); de vill att lärarna ”tar 
tag i det och pratar med hela klassen om det” (Alexandra, Fg6), att de ger ”tips på 
vad barnen kan göra för att själva reda ut det” (Shadia, Fg1) eller att de utvecklar en 
mer träffsäker undervisning, eftersom ”det är många som liksom inte riktigt vet om 
det de blivit utsatta för var rasism” (Olivia, Fg4). Det krävs med andra ord förhöjd 
uppmärksamhet för att den undflyende vardagsrasismen ska bli synlig.
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”Det händer på riktigt”
Vardagsrasisms subtila verkningar gör den svår att upptäcka för dem som passar in i 
vithetsnormen och som därför själva inte är utsatta. I stället för att uppmärksammas 
här och nu omförhandlas rasism till ett fenomen hemmahörande i en annan tid eller 
på en annan plats (Schmauch 2006:181–186). Låt oss återgå till fokusgrupp åtta:

Markus: Kan ni komma på någon särskild plats där rasism sker extra mycket?
Mohamed: Som jag sa innan så är det i USA.
Markus: Om vi tänker i Sverige då, kan ni komma på någon plats eller situation?
Mohamed: Jag har inte hört så mycket om rasism här i Sverige. 
Isabella: I skolan kan det vara på raster och så. [...]
Ture: Det kan vara i protester. Det finns ju protester mot rasism, men det finns 
också, till exempel, sådana här tåg som man går där det är rasister och nazister 
som vill att det ska finnas kvar (Fg8).

Nu träder Mohamed in i samtalet. Han har suttit tyst när klasskamraterna irriterat 
beskrivit att de andra inte anpassar sig till ”utgångspunkten i Sverige” genom att 
kräva ledighet vid ”sina speciella högtider”. Det är Mohamed som svarar på min 
fråga om var rasism förekommer, och han nämner då den amerikanska polisens 
våld mot svarta. Men den typen av öppen rasism har Mohamed ”inte hört så mycket 
om” i Sverige.” Här inflikar emellertid Isabella att rasism skulle kunna förekomma i 
skolan, ”på raster och så”, och öppnar därmed för möjligheten att se vardagsrasistiska 
mikroaggressioner också i barnens egen närmiljö. Ture förbiser Isabellas kommentar 
i sitt försök att identifiera rasism i Sverige. Han anger i stället demonstrationståg med 
”rasister och nazister” som ett avgränsat socialt fenomen där det förs fram extrema 
uppfattningar om att rasism borde ”finnas kvar”. Kopplingen till nazism reducerar 
på detta sätt rasism till en historisk anomali, ett mänsklighetens felsteg som i dag 
förkastas av det svenska samhället (Pred 2000). Men allt eftersom diskussionen 
fortgår närmar sig barnen i fokusgruppen Isabellas förslag om att rasism också skulle 
kunna förekomma i deras egen vardag. Oscar, som tidigare använde sin tongivande 
roll för att problematisera icke-kristna högtidsfiranden, för försiktigt in samtalet på 
Mohameds 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 diskriminering, men 
det finns vissa som de pratar om och liksom säger deras namn på ett nedlåtande 
sätt. Till exempel på gympan. 
Markus: 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].
Mohamed: Ja men det ...
Isabella: ... men det är typ lite så alla gör, som många barn gör.
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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 [förlöjligande] rösten.

Här intar Mohamed, den enda av de åtta fokusgruppsdeltagarna som angett utländsk 
bakgrund, en ny position: han är själv utsatt för rasism. Samtalet tar därmed en vänd-
ning där deltagarna börjar upptäcka hur rasism pågår mitt ibland dem, på deras egen 
skola, i deras egen vardag. Vardagsrasismen blir synlig. Nu förändras barnens posi-
tioner och förhållningsätt. Mohamed verkar till en början tveksam till att definiera 
den pågående mobbningen som rasism, men när Oscar framhåller att ”det fortsätter” 
tar Mohamed tillfället i akt och betonar att ”det händer på riktigt”. Efter att först ha 
förlagt rasismen till USA börjar Mohamed tala om sin egen utsatthet. Han återger sitt 
perspektiv på vardagsrasism för sina lyssnande klasskamrater.

Nu börjar Mohamed själv ställa frågor, vilket ytterligare förstärker hans position 
i gruppsamtalet (León Rosales 2020). I början av fokusgruppsintervjun var Oscar 
tongivande; när han delgav sin åsikt om trosuttryck, och jag frågade om de andra 
höll med, övertog han mitt frågande och vände sig retoriskt direkt till de andra bar-
nen: ”Är det någon som inte tycker så?” Han talade då utifrån en vithetsnorm enligt 
vilken de andra uppfattas som ett problem. Senare under samtalet förändras dessa 
positioneringar, allt eftersom Mohamed börjar ta makt över den situation i vilken han 
först utpekats som offer. Under denna process utmanas också vithetsnormen. Det är 
nu Mohameds erfarenhet som de andra fokusgruppsdeltagarna behöver förhålla sig 
till. Efter att barnen hört och även bekräftat Mohamed tar han ytterligare ett steg 
för att klargöra sitt perspektiv på vardagsrasism. Mohamed tittar direkt mot datorns 
webbkamera och vänder sig till synes till mig, till vuxenvärlden:

Det är så att rasism också kan göra dig irriterad, att de snackar om din bakgrund 
och sånt. 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?

Barns perspektiv på svensk vardagsrasism 
Varför fortsätter skolelever att utsättas för rasism trots den svenska skolans antirasistis-
ka ambitioner? Den här artikeln besvarar frågan genom att fokusera på vardagsrasism 
(Essed 1991), subtila uttryck för rangordnande särskiljning utifrån stereotypa före-
ställningar om ras, etnicitet, kultur, nationalitet eller religion. Ett sådant analysfokus 
bidrar till förståelsen av rasismens fortlevnad i miljöer där den aktivt fördöms (Schömer 
2016; Mulinari & Neergaard 2017). Den svenska skolan är en sådan samhällsinstitu-
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tion; skolan arbetar för att motverka rasism (SFS 2010:800; Skolverket 2019), men 
likväl rapporterar barn om fortsatt utsatthet (Abutaleb Rosenlundh, Lundström & 
Vogel 2021; Barnombudsmannen 2021; Loodberg & Abera 2021). Med hjälp av barns 
perspektiv får vi en djupare inblick i hur vardagsrasism verkar i den skolmiljö där 
rasism officiellt motverkas.

Genom analys av åtta fokusgruppsintervjuer med mellanstadieelever, genomförda 
med hjälp av tre medforskande barn i samma ålder, framträder en bild av skolvardagen 
där rasistiska mikroaggressioner avsiktligt eller oavsiktligt bidrar till rangordnande 
särskiljning (Sue 2010). Vardagsrasismen i skolan osynliggörs samtidigt av den vit-
hetsnorm som upprätthåller särskiljning mellan grupper utifrån hudfärg (Lundström 
& Hübinette 2020:20–23); skolans antirasistiska arbete begränsas av den färgblind-
het som förbiser vithetsnormen och förminskar rasismens historiska kontinuitet som 
samhällsstruktur (Lentin 2011; Goldberg 2015; Pinder 2015). Samtidigt visar analysen 
av fokusgruppsintervjuerna att barn själva är i stånd att avslöja vardagsrasism i skolan. 
Men här efterfrågar de vuxnas stöd för att våga agera antirasistiskt. Skolpersonalen 
behöver hantera enskilda elevers rasistiska beteende (Miklikowska, Thijs & Hjerm 
2019; Mattsson & Johansson 2020), men det krävs också djupare insikt för att kunna 
upptäcka och motverka vardagsrasism i skolan (León Rosales 2014; Arneback & Jämte 
2017; Lynch, Swartz & Isaacs 2017). Inte minst behöver vuxna som upprätthåller 
vithetsnormen förstå hur vardagsrasism verkar omkring och genom dem (Schwarz 
& Lindqvist 2018; Åberg & Olin-Scheller 2018; Lund 2019). Barns perspektiv kan 
bidra till en sådan lärandeprocess genom att klargöra hur rasism på olika sätt präglar 
vardagen inom den svenska skolan.
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