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1. Inledning  

1.1 Introduktion 
Den första maj 2016 arrangerade Nordiska motståndsrörelsen ett nazistiskt parti, en marsch 

genom Borlänge där över 300 nazister deltog. En mörkhyad kvinna ställde sig framför tåget 

och sträckte upp sin högra näve i luften, en symbol som står för rättvisa och frihet. För mig 

visar gesten att kvinnan står upp för det hon tror på och att ta avstånd från antisemitism som 

återigen börjat gro i landet. Under 2017 fick den judiska föreningen lägga ned en 

församlingslokal i Umeå efter att hot från nazister hade förekommit. Lärare ska utbilda elever 

till delaktiga samhällsmedborgare enligt styrdokumenten. Detta innebär bland annat att utbilda 

elever till att vara öppensinnade för andra människors religiösa tro och att inte kategorisera 

människor i fack efter religion, etnicitet eller sexualitet. Om vi ser till skolans värdegrund som 

är grunden till vilka värderingar lärare ska undervisa efter, hittar vi följande citat:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.1 

 

Att antisemitiska tankar finns i vårt samhälle går inte att förneka. Lärare har möjligheter att 

påverka elever så att de inte utvecklar sådana tankar och det är även något lärare ska göra enligt 

läroplanen. 

 

Under min egen skolgång har kampen mot antisemitism och rasism varit något som väckt mitt 

intresse. Att individer kan döma en annan människa som något annat än just en människa och 

se sig själva som högre rankade är för mig oförståeligt.  Under min utbildning till lärare vid 

Umeå universitet anser jag att vi inte lärt oss tillräckligt om hur vi ska bemöta antisemitism i 

klassrummet. I hela västvärlden blåser det idag högervindar och partier som sympatiserar med 

rasistiska och antisemitiska åsikter får fler och fler röster. Jag ställer mig frågande till detta 

faktum och undrar om vi inte har lärt oss något av historien? Att motverka antisemitism är något 

som är komplext och det finns inte endast ett rätt sätt att genomföra det på och därför vill jag 

se hur lärare arbetar för att motverka detta. Av denna anledning kommer min studie att behandla 

antisemitism och hur jag som blivande lärare kan bemöta en elev med antisemitiska åsikter och 

förhoppningsvis förändra dessa. 

                                                 

 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 [Elektronisk resurs], 

Stockholm: Skolverket, 2011, 5. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Lärare ska utgå från skolans värdegrund för att utbilda sina elever till goda samhällsmedborgare 

men det finns ingen garanti för att alla elever tar till sig detta. Genom studien vill jag undersöka 

vilka metoder lärare använder för att bemöta elever som har antisemitiska åsikter.2 Jag vill 

undersöka hur lärare arbetar för att motverka antisemitism och även vad erfarna lärare anser är 

viktigt för nyexaminerade lärare att ha i åtanke när de arbetar med detta. För att besvara mitt 

syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur bemöter lärare antisemitism i skolan? 

• Vad anser aktiva lärare är det viktigaste för nyexaminerade lärare att ha i åtanke gällande 

antisemitism?   

1.3 Forskningsöversikt  
Hur lärare didaktiskt ska arbete för att motverka antisemitism inom Sverige är ännu inte helt 

utforskat. Jag har därför utgått ifrån Simone Schwebers studie Making sense of the Holocaust: 

lessons from classroom practice från USA. Schweber granskar hur lärare undervisar elever i 

USA gällande förintelsen, vilket går att koppla till antisemitism då dessa går hand i hand.3 I 

studien är Schweber med i klassrummen under undervisningen där hon sedan gör intervjuer 

med eleverna för att se vad de har lärt sig om förintelsen och om de moraliskt reflekterat över 

denna fruktansvärda händelse. Lärarna som ingår i studien är erfarna och anses vara goda 

didaktiker. Lärarna Schweber besökt använder olika metoder och poängterar vad de själva anser 

är det viktigaste i undervisningen. Metoderna som används är allt ifrån ett öppet klassrum med 

diskussioner till ett rollspel som heter ”Gestapo” som låter eleverna leva sig in olika roller t.ex. 

offer, förövare (Se 4.2). Efter att ha besökt lärare konstaterar Schweber att undervisning om 

antisemitism inte är ett enkelt fält och det finns inte ”ett rätt sätt” att undervisa på. 

Komplexiteten i ämnet och elevers olika förkunskaper och attityder gör det till ett ämne som är 

svårt att bemöta. Hur lärare agerar genererar olika kunskaper hos elever. Lärarna i studien 

betonar olika händelser av historien som viktiga och lärarnas val av metoder skiljer sig åt. Det 

som framgår av studien är att lärares roll är viktig och att de påverkar eleverna i hög grad.  

                                                 

 
2 Den svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) förklarar antisemitism utförligt. Antisemitism anses vara 

fördomar och fientlighet mot judar för deras tro. Det rör sig om föreställningar, attityder samt myter mot judar. 

Antisemitism kan uttrycka sig på olika vis, det kan vara allt ifrån milda fördomar till ursinnigt hat. Denna 

antisemitism kan uttrycka sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering samt våld. 

3 Schweber, Simone., Making sense of the Holocaust: lessons from classroom practice, New York: Teachers 

College Press, 2004, 11–13. 
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Henrik Bachner har i sin bok Återkomsten – antisemitism i Sverige efter 1945 visat på hur 

antisemitism har framställts i Sverige efter år 1945 och framåt (Jmf 1.4). Den tidigare 

forskningen som har bedrivits inom antisemitism går ofta att koppla till nazism som t.ex. Lena 

Berggrens studie Blodets renhet.4 Bachners studie har fungerat som grund till många andra 

forskare inom samma område som nyss nämnda Lena Berggren. Bachners studie ger en 

nyanserad bild av hur svenskar har sett på judar, en bild som är långt ifrån fördomsfri. Genom 

att författaren använder bland annat tidningsurklipp ger han en bild av hur det svenska samhället 

har reagerat på olika händelser som främst staten Israel har genomfört. Judar kopplas ofta 

samman med Israels agerande och en konsekvens av detta blir att judarna sammanförs med en 

stats agerande, vilket inte är en rättvisande bild. Bachner har dessutom tillsammans med Jonas 

Ring skrivit Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige där de undersökt hur svenskar 

förhåller sig till antisemitism i ett mer modernt sammanhang.5 Jag har nedanför återgett 

exempel på hur detta har sett ut genom historien för att tydliggöra de antisemitiska mönster som 

funnits i Sverige och som ännu lever kvar. 

 

En händelse som blåser liv i den svenska debatten gällande Israel och antisemitism är 

Libanonkriget. Västeuropa får i samband med Libanonkriget år 1982 en kraftig strömning av 

antisemitistiska tankar som utmynnar i attacker mot judar och judiska institutioner. På den 

politiska scenen får judefientliga uttryck mer utrymme och främst den som förs i massmedia.6 

Efter junikriget var det främst vänster-sympatisörer för palestinierna som stod för 

judefientlighet men efter kriget blev även den större massan i Sverige mer kritisk till Israels 

agerande. Antisemitiska idéer som florerat inom marxistiska vänstern som inte fått något större 

gehör tidigare, fick nu mer utrymme och legitimerades av demokratiska partier men även i 

pressen. Genom att TV och andra delar av media förmedlade vad som föregick i Libanon så 

blev västeuropéer väl medvetna om hur kriget genomfördes och att många civila drabbades. I 

Sverige återspeglades svenskarnas uppfattningar via insändare till tidningar. Gränsen för vad 

som ansågs vara antisemitiska suddades bort och insändarna ökade toleransen för vad som 

kunde anses vara judefientliga kommentarer.7  

 

                                                 

 
4 Berggren, Lena. Blodets renhet: en historisk studie av svensk antisemitism, 2014. 
5 Bachner, Henrik & Ring, Jonas. Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2006. 
6 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm:  Natur och kultur, 1999, 371.  
7 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 373–374. 
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Redan innan Libanonkriget hade brutit ut hade flera olika antisemitiska händelser genomförts 

runt om i Europa. Det hade under 1980-talet bland annat genomförts attentat mot en synagoga 

i Wien, en synagoga i Paris och det hade kastats en handgranat mot judiska barn i Antwerpen.8 

Efter krigsutbrottet i Libanon ökade den kritiska uppfattningen gällande judar och antisemitism 

och än fler attentat skedde. Massmedia publicerade flera judefientliga artiklar och politiska 

teckningar vilket inte hade skett tidigare under efterkrigstiden. Historiken Yehuda Bauer 

beskriver situationen som att en genomgripande återuppväckning av antisemitism sker över 

hela världen. Samuel Ettingar instämde i Bauers uttalande men han hävdade att det inte var 

någon fråga om återuppväckning då han menade att antisemitismen aldrig försvunnit.9 

 

I Sverige riktades det från flera håll kritik mot Israel och hur landet agerade i kriget. Statminister 

Fälldin och utrikesminister Ullsten var starkt kritiska mot staten Israels agerande och avfärdade 

deras agerande. Ser vi till hur den svenska befolkningen såg på Israel så visade en 

attitydundersökning som genomfördes 1973 att 35% av svenska befolkningen ogillade Israels 

politik. När samma undersökning genomfördes 1986 var det hela 69% som ogillade politiken 

som Israel förde. Dessa siffror ger en tydlig bild av hur svenskarna förhöll sig gentemot Israel.10 

Under Libanonkriget skedde det massakrer i Sabra och Shatila vilket gjorde att kritiken ökade 

mot landet. DN omskriver händelsen med att Israel har en tung börda att bära efter att de tillåtit 

mördarbanden tränga in i lägren. I tidningen Nya Norrland skrivs det att 1940-talets offer nu 

har blivit vår tids nazister som utsätter det palestinska folket för samma omänskliga handlingar. 

I Sverige fick detta synsätt än mer genomslag särskilt då nyhetsrapporteringen om massakrerna 

i Sabra och Shatila målade upp bilden att israelerna använde förintelseprocesser, vilket spädde 

på föreställningen om att Israel var det nya nazi-Tyskland. Inom den kristet rotade 

antisemitismen började de anklaga judarna för kristus-mordet och liknande händelserna i 

Libanon med ritualmord och drog liknelser till djävulen.   

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
I Henrik Bachners bok Återkomsten – antisemitism i Sverige efter 1945 redogör författaren för 

hur händelser som staten Israel varit inblandad i, påverkat svenskarnas uppfattningar om judar. 

I boken redogör författaren för olika händelser som staten Israel har genomfört, vilka kopplas 

samman med de troende judarna. Bachner konstaterar att i världens ögon kopplas staten Israels 

                                                 

 
8 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 375. 
9 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 376–377. 
10 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 384. 
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agerande samman med hur judar är. Genom att studera vilken bild tidningsartiklar gav av staten 

Israels agerande i olika situationer visar författaren hur svenskarnas tankegång om judar 

förändrades. Bachners framställning gör det tydligt att svenskarna har haft fördomar mot judar 

men även andra folkslag. Författarens bok är utgiven år 1999 och jag anser att vidare forskning 

inom området bör ske, vilket jag hoppas kunna bidra med i min studie. Bachners påstående har 

väckt funderingar hos mig och jag tror likt Bachner att antisemitism lever kvar i Sverige än 

idag. Därför vill jag se om lärare möter antisemitiska tankar hos sina elever och om det är ett 

problem på skolor idag. Om lärare möter antisemitism på skolor idag så stödjer detta Bachners 

konstaterande. Nedan följer en redogörelse för hur bilden av staten Israel förändrades och 

därmed kom att påverka svenskarnas uppfattningar om judar.  

 

En händelse som Bachner tar upp som förändrade svenskarnas uppfattningar gällande 

antisemitism är det så kallade ”junikriget” 1967. Genom detta krig så förändrades västvärldens 

sympatier för Israel, ett land som nu sågs som en ockupationsmakt och den starkare parten i 

konflikten mellan israeler och palestinierna.11 Staten Israel sågs inte längre som land utan 

uppmålades som sionismens vagga. Antisemitiska tankar tillskrevs nu landet så som att 

folkslaget var rasistisk och att de ansåg sig själva vara ”det utvalda folket”.12 Det som hände 

efter junikriget var att den sympati Israel tidigare hade haft ifrån väst nu förändrades till ett ökat 

stöd för palestinierna i området, som framställdes som offren och en del av tredje världen. Stark 

kritik riktades mot Israel från flera håll där främst kommunistisk kritik från Sovjetunionen samt 

från PLO (Palestinas befrielsefront) påverkade Sverige. Ser vi till den kritik som kom ifrån 

Sovjetunionen kan två huvudteman urskiljas. Det första temat ser sionismen som en global 

konspiration styrd av judarna för att kontrollera massmedia och finansvärlden där judarna sedan 

på sikt skulle styra världen (Se 4.2). Det andra temat är den rasistiska framställningen av judar, 

där deras utvaldhetstanke grundar synsättet (Se 4.2), som hävdar att judar är rasistiska mot 

andra religiösa grupper.13 I Palestina-bulletinen skrivs det följande om judendomens 

utvaldhetstanke:  

 

                                                 

 
11 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 153. 
12 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 168. 
13 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 190. 
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Det är dessutom inte förvånande, att Det utvalda folkets teori, drömmen om härskande och rasistisk 

överlägsenhet, påspädd av de sionistiska teoretikerna, fann gehör genom monopol och 

magnatjudarna runt om i världen.14 

 

Citatet ovan tycker jag ger en tydlig bild av tankestrukturen som fanns inom vissa rörelser i 

Sverige och att bilden som målades upp av judar var kränkande och negativ. Sverige påverkades 

av dessa tankar genom den starka socialistiska våg som svepte över landet. Flertalet 

vänsterorienterade svenskar sympatiserade med palestiniernas öde efter den kraftiga påverkan 

från de socialistiska tankarna i Sovjetunionen.  

 

Förintelsen påverkade det allmänna medvetandet i Sverige där skuldproblematiken efter andra 

världskriget skapade sympatier för Israel. Ett kristet perspektiv vävs in i debatten efter att en 

västerländsk kristen skuldbörda målas upp i Europa efter förintelsen. Denna skuld sägs även 

vara ett viktigt skäl till att många stöttade Israel innan junikriget.15  

 

Om vi ser till hur antisemitism lever kvar i Sverige i ett mer modernt sammanhang, kan vi 

fastslå att den finns kvar. Malmö har länge haft problem med återkommande antisemitiskt 

klotter, skadegörelse och trakasserier som riktas mot stadens judar och församling. 

Församlingsmedlemmar har vittnat om att de inte känt sig trygga att gå med kippa i närheten 

av stadens synagoga och man har tvingats att sätta upp säkerhetskameror och ha 

säkerhetsvakter.16 Detta har i sin tur gjort att flera judar flyttat från staden då de inte känt sig 

trygga. Ser vi dessutom till Brottsförebyggande rådets rapport framgår det att år 2012 skedde 

221 hatbrott med antisemitistiska inslag, vilket är en ökning med 14% från året innan. Berggren 

fastslår att antisemitismen i Sverige ökar inom vissa grupperingar och att antisemitismen lever 

kvar i hög grad. Bachner och Ring har i tillägg genomfört en studie med 2956 deltagare, där 

36% av respondenterna hade en negativ inställning till judar.17 Intressant i denna studie är att 

författarna funnit att 11% av deltagarna med utländsk bakgrund hade en tydlig antisemitisk 

inställning i jämförelse med 5% av övriga deltagare (Se 4.2.1). Uppfattar lärare i min studie 

situationen likt Bachner, Ring och Berggren, att antisemitism är ett problem i Sverige?  

                                                 

 
14 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm:  Natur och kultur, 1999, 252. 
15 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm: Natur och kultur, 1999, 460. 
16 Berggren, Lena, Blodets renhet: en historisk studie av svensk antisemitism, Malmö: Arx, 2014, 18. 
17 Bachner, Henrik & Ring, Jonas, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 2006, 8. 
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1.5 Metod  

1.5.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun används för att se hur intervjupersonerna upplever sin 

värld, för att förstå deras synvinklar samt utveckla förståelse av deras erfarenheter.18 En intervju 

har ett syfte som följer en struktur. Intervjun används för att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens värld som sedan tolkas. Det är just detta jag kommer behöva för att besvara 

mina frågeställningar, alltså hur lärare upplever sin situation i klassrummet. Genom att använda 

ett hermeneutiskt synssätt kommer jag sedan tolka den data jag får in genom intervjuerna, för 

att se vad som är viktigt för nyexaminerade lärare att tänka på i klassrummet vid 

värdegrundsarbete om antisemitism. När ordet ”hur” skall användas för att besvara en fråga 

menar författarna att det besvaras med kvalitativa intervjuer.19 Eftersom jag vill se hur lärare 

upplever elever som har antisemitiska åsikter och hur de har handskats med frågorna så anser 

jag att den kvalitativa forskningsintervjun är lämplig för min studie. Jag har valt att använda 

mig av e-postintervjuer eller skriftliga intervjuer som det även kallas.  E-postintervjuerna 

kommer att bygga på de kvalitativa intervjukriterierna. Det krävs att min intervjuguide är 

väldigt välarbetad och att jag sedan har läst svaren om och om igen för att förstå varför och hur 

lärarna har agerat på sina olika sätt i olika situationer. Genom detta har jag fått mer kött på 

benen att bemöta antisemitiska åsikter från elever den dag jag själv står inför den situationen.       

 

1.5.2 Skriftliga intervjuer 

Mitt val av metod baseras på att jag tror att fler lärare tar sig tid att besvara skriftliga intervjun 

än den traditionella intervjun. Studien är således en kvalitativ forskningsstudie baserad på 

skriftliga intervjuer. Bill Gillham har studerat för- och nackdelar med metoden.20 De största 

fördelarna med skriftliga intervjuer är att respondenterna inte behöver finnas i min omgivning 

utan jag kan nå lärare i hela landet. Vidare skriver Gillham att precis som den traditionella 

intervjun så kan e-postintervjuer ge god kvalitet av data, om frågorna är tydligt utformade och 

det framkommer vad respondenten ska besvara. Eftersom transkriberingen sker direkt 

                                                 

 
18 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Lund: 

Studentlitteratur AB, 2014, 17. 
19Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Lund: 

Studentlitteratur AB, 2014, 143. 
20 Gillham, Bill, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 

150–152. 
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respondenten svarar på intervjun spar jag tid. Vissa människor tycker att e-postintervjun är att 

föredra istället för den klassiska intervjun som kan upplevas som stressande.21 

 

Att den skriftliga intervjun går att besvara var än lärare bor i landet är för mig betydelsefullt, 

då jag saknar ett kontaktnät av lärare i min studieort och jag kan nyttja andra kontakter för att 

få så många respondenter som möjligt. Jag får även en bredare bild av lärares uppfattningar då 

lärare runt om i hela Sverige får möjlighet att besvara intervjun. Jag har tidigare jobbat på skolor 

och har därav en del kontakter samt att jag känner en del lärare runt om i Sverige. Genom att 

be dessa prata med sina lärarkollegor tror jag att det ökar mina chanser att få fler svar på min 

skriftliga studie. Jag har dessutom lagt ut min skriftliga intervju i gruppen ”Religionslärare” på 

Facebook som är en sida som religionslärare använder sig av för att få tips och idéer. Jag fick 

in fem svar från medlemmarna i Facebook-gruppen till min studie. Gillham tar även upp att 

upptagna personer (precis som lärare) är mer villiga att besvara e-post än att avsätta tid för ett 

möte.22 Om jag vill följa upp något svar eller söker ett förtydligande på någon fråga så ställer 

ofta respondenterna upp, eftersom det inte tar så lång tid och genom att följa upp ett svar kan 

svaret blir mer genomtänkt eller djupgående. Det som blir viktigt är att utforma intervjun på ett 

tydligt sätt, för att lärarna ska svara på det som studien söker svar på. För att lyckas med det 

kommer jag utgå ifrån Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun för att skapa en 

så bra intervjuguide som möjligt. Som jag har belyst finns det stora fördelar med skriftliga 

intervjuer, vilket jag tror kommer ge mig tillräckligt med tillförlitliga data för att kunna besvara 

mina frågeställningar.  

 

Att inte ta upp svagheter med min valda metod är att ge en missvisande bild. Gillham belyser 

att skriftliga intervjuer har en del svagheter, där den största skillnaden är mellan det talade 

språket och det skriftliga. Det talande språket ger uppriktighet och spontanitet medan det 

skriftliga kan ge en känsla av distans och tillgjordhet. Gillham tar även upp att i e-postintervjuer 

kan intervjupersonerna framställa sig själva som viktigare rollinnehavare i en situation än vad 

de skulle göra i en vanlig intervju, samt att svaren är mer övervägda i en e-postintervju. 

Ytterligare problem med metoden är att svaren kan vara stela och svåra att använda i 

forskningen. Gillham beskriver detta problem genom att e-post tas emot, läses och besvaras i 

                                                 

 
21 Gillham, Bill, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 

152–154. 
22 Gillham, Bill, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 

153. 
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rask takt. I en muntlig intervju så kan intervjueraren följa upp svar och be respondenten utveckla 

sina tankar vilket även är möjligt i en e-postintervju. Eftersom svaren i intervjun är skriftliga 

kan de misstolkas av mig som läsare. Jag kan missförstå uttryck och missuppfatta lekfulla svar 

som något seriöst.23 

 

Det största problemet för mig och mina frågeställningar är enligt mig att intervjupersonerna 

målar upp en bild av sig själva som något de inte är och att de inte problematiserar situationen 

som uppstår i klassrummet. Det är just det jag vill få reda på, hur lärare löser en situation i 

klassrummet där en elev har antisemitiska tankar. För att kunna se ett mönster och sedan 

analysera lärares agerande i klassrummet, behöver jag lärarnas egna uppfattningar och inte en 

tillgjord efterkonstruktion. För att undvika missförstånd som lätt kan uppstå när jag läser 

texterna kommer jag behöva utforma intervjun på ett sätt som minskar risken att det sker men 

ändå ger lärarna en chans att kunna uttrycka sig.  

 

1.5.3 Hermeneutiks metod 

För att analysera vad mina intervjupersoner verkligen menar och för att fördjupa min förståelse 

av intervjuerna använder jag mig av hermeneutik.24 Hermeneutik har en lång historia och 

användes först under medeltiden som ett redskap för att förstå bibeln. Metoden innebär att man 

ska tolka texten för att tränga igenom texten, för att på så sätt nå större förståelse. Under 1900-

talet utvecklades hermeneutiken och blev inte längre endast till för att tolka texter utan blev 

läran om tolkningar i allmänhet, alltså alla slags mänskliga handlingar och samhälleliga 

företeelser. Det innebär att varje människa uppfattar sig själv i en viss situation på ett visst sätt, 

beroende på att man knyter vissa företeelser till situationen man omges av. Kunskapen man får 

fram blir då inte genom mätningar eller hur världen är utan om hur människor upplever den och 

hur den tolkas. Hermeneutisk vetenskap strävar efter förståelse för hur människor uppfattar 

världen och för att få fram det så krävs det att man tolkar beteenden för att förstå hur de uppfattar 

världen.25 I min studie vill jag komma fram till hur lärare uppfattar elever med antisemitiska 

tankar samt hur lärare agerar i klassrummet. Genom att försöka se mönster i hur lärare agerar 

                                                 

 
23 Gillham, Bill, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 

152–153. 
24 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 

Lund: Studentlitteratur, 2004, 105. 
25 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 

Lund: Studentlitteratur, 2004, 106–107. 
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och hur de upplever situationer blir det ett hermeneutiskt synsätt, därför att jag vill se hur de 

upplever situationen och inte hur klassrumsvärlden är.    

 

Gilhus beskriver att hermeneutik idag går att applicera på konst, film och tal för att nämna några 

exempel, alltså har utvecklingen av hermeneutiken fortskridit. Metoden går ut på att personen 

läser en text som helhet, sedan som delar och studerar de olika delarna, detta kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. Som läsare finns fördomar om en text och när texten läses omvandlas 

den, vilket gör att texten får ny mening, detta kan ske varje gång du läser den. En text har ofta 

flera olika kontexter och som läsare kan man få ut olika synsätt genom att arbeta kontinuerligt 

med den hermeneutiska cirkeln. När läsaren gör på detta sätt så försöker man komma till insikt 

om hur personerna som skrivit texten har tänkt och vad de vill komma fram till. Gilhus tar även 

upp att det inte finns något slutgiltigt avslut med metoden utan ny kunskap kan alltid uppstå via 

metoden.26 Jag anser att detta är både positivt men även negativt.27 Det positiva är att nya 

kunskaper och större förståelse går att få varje gång en text lästs. Det som blir viktigt i min 

studie är att läsa igenom intervjuerna flera gånger för att förstå hur lärarna har tänk i olika 

skeden och vad som de anser är det viktigaste att tänka på. Eftersom jag vill få en ökad förståelse 

för vad de olika lärarna anser att de får ut när de gör på ett visst sätt så krävs det att jag försöker 

bortse ifrån vad jag anser vara ett korrekt agerande (alltså mina fördomar) och försöker vidga 

mitt eget synsätt. Gilhus skriver att en styrka med hermeneutiken är att nya perspektiv kan 

skapas om läsaren är öppensinnad och det tror jag är väldigt viktigt i min studie.  

 

1.5.4 Studiens genomförande  

För att besvara mitt syfte har jag samlat in data om hur aktiva lärare agerar i klassrummet. För 

att kunna besvara mina frågeställningar har jag sedan analyserat och sammanställt den data som 

jag har fått in och därefter gjort egna slutsatser. Vilket leder till att jag besvarar mina 

frågeställningar. Jag hade två val för min studie, första alternativet var att jag skulle genomföra 

intervjuer med lärare för att komma åt deras förhållningssätt och deras metoder i angiven 

situation. Personliga intervjuer är dock tidskrävande och det kan vara svårt att få tag i lärare 

som ställer upp. Det andra alternativet är att genomföra e-post-/skriftliga intervjuer vilket jag 

tror leder till att jag får en större mängd svar och därav få en omfångsrikt data, vilket ger en 

                                                 

 
26 Gilhus Invild Sælid. Hermeneutics. I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of 

research methods in the study of religion, Routledge, Oxon: Abingdon, 2011, 276–281. 
27 Vid skapande processer, likt en uppsats är tidsbrist något som kan upplevas som negativt så även här. 
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bredare bild av lärares uppfattningar. Alla typer av intervjuer är ett bra sätt att samla in kunskap 

på om studien vill ha olika aspekter av mänskliga erfarenheter.28 I min studie har jag valt att 

genomföra skriftliga intervjuer med lärare. Detta val har gjorts för att jag ska hinna 

sammanställa och begrunda den data jag får in. Genom att den skriftliga intervjun bygger på 

mina frågeställningar och syfte får studien validitet.  

 

Frågorna som är ställda i intervjun lyfter fram hur lärare tänker gällande antisemitism och även 

deras val av metoder för värdegrundsarbetet mot antisemitism. Jag använde ”Google 

formulär”29 för att skapa min skriftliga intervju (Se bilaga 2). E-postintervjun har tre 

flervalsfrågor följt av sju öppna frågor. Flervalsfrågorna används för att få en tydlig bild av 

respondenten och de öppna frågorna är till för att respondenten ska få möjlighet att förklara sitt 

synsätt. Deltagarna i studien var tvungna att fylla i sina e-postadresser eftersom jag skulle ha 

möjligheter att följa upp svar som på något sätt kunde missförstås av mig som läsare, eller om 

jag behövde ha förtydliganden på någon fråga. Innan studien skickades ut genomfördes två 

pilotstudier, för att se om respondenterna angav de svar jag sökte. Därefter bearbetades studien 

för att uppfylla målet med den. Eftersom jag vill få så många respondenter som möjligt är det 

lättare för dessa att öppna en länk, som de sedan besvarar och kan vidarebefordra till kollegor. 

Länken skickade jag till de personer i min närhet som är religionslärare. Dessutom laddade jag 

upp intervjufrågorna på Facebook-gruppen, ”Religionslärare”. När jag kontaktat någon person 

samt när jag lagt ut studien på Facebook-gruppen har jag skickat med ett följebrev som förklarar 

syftet med studien (se bilaga 1). Lärare har haft möjlighet att besvara studien under tio dagar 

innan jag stängde ner den och började sammanställa svaren. Eftersom det är en skriftlig studie 

så bearbetades svaren med hjälp av hermeneutik (Jmf 1.5.3).  

 

1.5.5 Etiska överväganden 

Min studie berör ett känsligt område och jag vill se hur lärare själva agerar och resonerar kring 

antisemitism. Genom att begrunda de etiska frågor som finns inom en intervju har jag gjort en 

övervägning av min intervjustudie.30 Att se konsekvenserna av en kvalitativ studie som en 

deltagare kan ha är att ”göra gott”. Det innebär att deltagaren kan representera en större grupp 

                                                 

 
28 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Lund: 

Studentlitteratur AB, 2014, 143. 
29 https://www.google.se/intl/sv/forms/about/  
30 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 2014, 105. 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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än sig själv, i detta fall lärarkåren och därav svara som den tror är det rätta svaret.31 Att jag 

dessutom personligen känner några av deltagarna kan göra att de dessutom försöker vara mig 

till lags och svarar därefter. Studien bygger på de etiska principerna som Vetenskapsrådet 

presenterat.32 Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om varför studien 

genomförs och vad syftet med studien är. Genom att deltagarna fick ett följebrev (se bilaga 1) 

till den skriftliga intervjun som förklarar varför studien utförs uppfylls informationskravet. 

Samtyckskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan i studien. 

Kravet uppfylls genom att studien är frivillig och att deltagarna vet att deras svar kommer 

användas till min kandidatuppsats samt att alla är över arton år. Konfidentialitetskravet berör 

information om deltagarna som kan vara känslig och som inte får komma ut. Det krävs i studien 

att deltagarna fyller i sina e-postadresser men genom att informera deltagarna att deras 

identiteter skyddas och att ingen utomstående kan få ta del av dessa uppfylls även detta krav. 

Det sista kravet rör hur data används som har insamlats i studien och som endast får användas 

till studien. Eftersom den data jag får in från deltagarna endast kommer användas i min 

kandidatuppsats uppfylls nyttjandekravet.  

 

1.5.6 Validitet 

Validitet innebär i vanligt tal bevisvärde, riktighet samt styrka i ett yttrande, alltså att slutsatsen 

är korrekt utifrån sina förutsättningar.33 Validitet i forskningssammanhang innebär att metoden 

som används skall undersöka vad den påstår sig undersöka. I min studie berör validiteten lärares 

föreställningar om antisemitism. Validitet ska inte bara användas i metoden utan ska finnas med 

i hela forskningsprocessen vilket leder till att det inte är en slutprodukt utan något som ska 

genomsyra hela studien.34 För att se om en undersökning har validitet så går syftet i första hand 

och därefter följer frågorna om metod. Det som är viktigt är att syftet besvaras och valet av 

metod styrs av syftet och inte tvärtom. Syftet med studien och mina frågeställningar är det som 

avgör om mitt val av metod gör studien valid eller inte.  

                                                 

 
31 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 2014, 110. 
32 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2017.04.24) 
33 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 

296. 
34 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 

297. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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1.6 Disposition  
Min uppsats börjar med en inledning för att väcka intresse samt presentera att antisemitism är 

något som lever kvar i Sverige. Syftet med studien är att undersöka hur aktiva lärare bemöter 

antisemitism och hur de förhåller sig till ämnet. Jag vill även se vilka tips dessa lärare har till 

nyexaminerade lärare att ha i åtanke gällande antisemitism. I tidigare forskning presenteras 

Henric Bachners syn på antisemitism i Sverige som även tillsammans med Jonas Ring 

genomförde en studie 2005 om hur svenskar upplever antisemitism. I tillägg finns Simone 

Schwebers studie om lärares betydelse och metodval i undervisning om antisemitism. I teoretisk 

utgångspunkt framgår det att jag likt Bachner anser att antisemitism lever kvar i Sverige och att 

det är studiens syfte att se om så är fallet. Avsnittet presenter även ett urval av den forskning 

Bachner har bedrivit. I metoden presenteras mitt val av skriftliga intervjuer. Vidare presenteras 

hermeneutik som är det verktyg jag använder mig av för att få en större förståelse av svaren 

som jag får in av mina skriftliga intervjuer. Därefter följer resultatet som presenterar 

respondenternas uppfattningar om antisemitism och de tips respondenterna har till 

nyexaminerade lärare. I samband med resultatdelen följer även en analys till varje fråga för att 

tydliggöra vad lärarna anser är viktigt i varje frågeställning. I den efterföljande diskussionen 

diskuteras varje fråga enskilt, för att förtydliga syftet och frågeställningarna i studien. Fokus i 

diskussionen är på hur lärarna uppfattar antisemitism och de tips dessa har till nyexaminerade 

lärare, eftersom det är syftet med studien. I detta kapitel påvisas även egna synpunkter och 

sådant jag funnit varit viktigt i studien. Det sista som tas upp i min studie är en sammanfattning 

som redogör syftet med studien och hur den har genomförts.  
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2. Resultat och analys 

2.1 Respondenterna  
Av min skriftliga intervju har jag fått in sexton svar av både legitimerade pedagoger men även 

av de som saknar legitimation men som undervisar på skolor.35 Av dessa sexton svar har 87.5% 

lärarlegitimationer och återstående 12.5% saknar legitimation. Lärarna arbetar både på 

högstadiet och på gymnasiet och några av dessa undervisar dessutom inom båda skolformerna. 

Pedagogerna är utspridda i hela landet, studien har svar ifrån Malmö i söder till Umeå i norr. 

Den skriftliga intervjun har besvarats med en varierad utförlighet där den som svarat längst har 

besvarat den med 778 ord men samtliga har svar som är intressanta och går att använda i studien. 

Alla svar som jag har fått har behandlats och bearbetas med hermeneutik. 

 

Eftersom jag inte vill bryta mot konfidentialitetskravet (Se rubrik 1.6) och tillämpat anonymitet 

kommer jag inte benämna pedagogerna vid namn. I resultatet finns pedagogernas svar som 

fotnot, när jag tar upp vad en lärare sagt. Står det pedagog 1 i fotnoten är det den som har sagt 

det jag skriver. Jag har valt ut de svar som ger den tydligaste bilden av hur lärare resonerar 

kring mina frågor och presenterar dessa. Jag kommer även ta upp svar som går emot majoriteten 

för att ge en mer generaliserande bild av respondenternas uppfattningar. Efter varje stycke följer 

en analys av vad respondenterna har lyft fram som viktigt. Detta val har jag gjort då jag anser 

att det är lättare att förstå analysen då man precist läst om lärarnas uppfattning. 

 

2.2 Hur lärare bemöter antisemitism 

2.2.1 Har respondenterna haft elever som uttryckt antisemitiska åsikter  

Genom min studie har jag fått fram att 44% av respondenterna aldrig stött på en elev som har 

uttryckt antisemitiska åsikter under undervisningen. Det är således 56% av respondenterna som 

har haft elever som uttryckt sig antisemitiskt.  

 

Av pedagogerna som mött elever som har uttryckt antisemitiska åsikter är det en större 

spridning i hur länge de jobbat, än av de lärare som inte stött på det. Bredden på hur länge 

lärarna har undervisat och stött på antisemitiska åsikter från elever, ger en bild av att 

antisemitism är återkommande. Vad eleverna har sagt varierar från mer ”lättsamma former”, 

som en lärare 36 förklarar är ett olämpligt skämt på bekostnad av judar. Vad skämtet innebar 

förklarar inte respondenten men hen ser ändå lättsamt på företeelsen. Att det finns en judisk 

                                                 

 
35 Allt insamlat material från respondenterna är i författarens ägo och kan uppvisas vid behov. 
36 Pedagog 4. 
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konspiration som New World order har en elev uttryckt, berättar en lärare37. En av 

pedagogerna38 har beskrivit att den har haft elever som sett ett vi och dem perspektiv till judar. 

En respondent har haft flertalet elever som utryckt antisemitiska åsikter och beskriver att 

antisemitiska tankar blir mer vanligt förekommande och att eleverna är helt öppna med det. 

Samma lärare39 menar att det nästan enbart är från elever som har en icke-svensk bakgrund. 

Två respondenter40 har haft elever som har gjort Hitlerhälsningar öppet i klassrummet. En 

lärare41 som har varit med om ett mer tydligt exempel på elever som uttryckt sig antisemitiskt 

svarade: ”I klassen fanns ett antal killar som propagerade för BSS (Bevara Sverige svenskt) de 

bar bombarjackor och skor med stålhätta. Det förekom också att de ritade hakkors och bar andra 

nazistiska tecken. På skolan påbörjade vi då ett stort temaarbete som kom att vara under en 

tioårsperiod”.   

 

Analys 

I studien framgår det att 56% av de sexton respondenterna har haft elever som uttryckt fördomar 

mot judar. Elevernas yttranden varierar från ”lättsamma former” som skämt på judars bekostnad 

till mer välutvecklade nazistiska tankar. De 56% av lärarna som haft eleverna som har uttryckt 

sig antisemitiskt, behöver inte ha fullt utvecklade antisemitiska tankar utan att det kan vara 

fördomar hos eleverna. Lärare ska öka elevernas förståelse, för annars kan fördomarna på sikt 

leda till att elever utvecklar antisemitiska åsikter. I studien har lärare även stött på elever som 

uttryckt ett vi och dem tänk. Att elever gör en åtskillnad mellan sig själva och judar påvisar att 

antisemitiska tankegångar existerar. De framgår också att elever har tankar om en judisk 

konspiration vilket är en grövre typ av fördom. Fördomar om andra folkslag och religioner är 

något lärare och hela skolan enligt skolans styrdokument ska arbeta aktivt för att motverka.  

 

En pedagog som stött på elever som uttryckt tydliga antisemitiska tankar påstår att det är 

vanligare bland elever med utländsk bakgrund. Huruvida det stämmer är svårt att konkret bevisa 

men en lärare i studien uppfattar situationen som sådan. Lärare bör då enligt skolans 

styrdokument bemöta dessa elevers generaliserande uppfattningar om judar. De tydligaste 

formerna av antisemitiska handlingar hos elever var de som gjorde Hitlerhälsningarna samt de 

                                                 

 
37 Pedagog 2. 
38 Pedagog 7. 
39 Pedagog 6. 
40 Pedagog 12, 16. 
41 Pedagog 1. 
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elever som propagerade för BSS. Det är en tydlig form av antisemitiska handlingar och något 

som inte ska få ske i skolan. 

 

2.2.2 Hur lärare skulle bemöta en elev som uttryckte sig antisemitiskt 

Respondenterna är överens om hur lärare ska bemöta elever som uttrycker sig antisemitiskt. I 

stort sett hävdar alla respondenter att det är viktigt att bemöta elevens åsikter och kommentera 

och att ta diskussionen direkt. En Respondent42 tycker att det är viktigt att bemöta kommentaren 

för att visa att läraren inte delar elevens åsikt. En lärare43 menar att oavsett folkgrupp, 

gruppering eller religion som en elev kommenterar ska läraren möta det med förklaringar, 

exempel samt motargument. En av respondenterna44 beskriver att hen skulle bemöta det direkt. 

Läraren beskriver att det är väldigt viktigt att bemöta kommentaren speciellt om eleven uttalat 

sig i helklass, då övriga elever förväntar sig att läraren ska bemöta det. Pedagogen tycker det är 

viktigt att be eleven utveckla sin kommentar, ge andra elever utrymme att kommentera 

händelsen samt att bemöta det med fakta. Genom att låta eleven förklara sina åsikter upplever 

en respondent45 att elevens fördom kan upphöra då den inte kan förklara sin åsikt på ett 

välformulerat sätt. En annan lärare46 har formulerat sig liknande men tycker att läraren även 

ska bidra med ett annat synsätt för att på så sätt kunna förändra elevens tanke. Detta synsätt 

präglar flera av respondenterna och många tycker att eleven ska få utrymme att förklara sig. 

Endast 6% av respondenterna ser annorlunda på tillvägagångsättet. Det framkommer att dessa 

lärare menar att eleven har en demokratisk rätt att ha sina egna värderingar och åsikter men att 

det är förbjudet att manifestera dessa åsikter i skolan om de är antisemitiska. Detta går rakt 

emot hur en pedagog47 skulle bemöta situationen, då läraren menar att om eleven fortsätter vara 

motstridig skulle eleven få lämna klassrummet. Därefter skulle läraren samtala med eleven men 

även kontakta elevens föräldrar. Endast en pedagog48 skulle ta ut eleven och diskutera elevens 

kommentar öga mot öga.  

 

En lärare har besvarat frågan på följande vis: 49   

                                                 

 
42 Pedagog 4. 
43 Pedagog 10. 
44 Pedagog 1. 
45 Pedagog 2. 
46 Pedagog 5. 
47 Pedagog 13. 
48 Pedagog 12. 
49 Pedagog 15. 
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Jag skulle höra vad som var grunden till elevens åsikter. Kan ju bero på om eleven är muslim/arab, 

nynazist eller bara "korkad" (dvs säger saker utan att veta varför). Jag skulle nog bemöta det eleven 

säger med fakta. Om eleven är övertygad antisemit skulle jag diskutera med kollega hur jag ska gå 

vidare. 

 

Analys 

Det som har framkommit av studien är att kommentarer från elever ska bemötas av läraren. 

Läraren ska inte tolerera nedvärderande kommenterar från elever om andra religiösa grupper. 

Här har återigen läraren en viktig roll, att genom samtal bemöta elevers kommentarer på ett sätt 

som inte hänger ut eleven. Ett sådant samtal kan öka förståelsen för vad eleven har sagt och hur 

elevens tankegång har uppstått och utvecklats. Genom diskussion kan nya synsätt uppstå och 

elever kan få sina fördomar motbevisade. En av pedagogerna värnar om elevernas egna 

värderingar och att de ska få ha de åsikter de vill, så länge dessa inte kränker andra människor 

i skolan. Det är sunt att elever ska få ha egna åsikter men läraren ska aktivt arbeta för att förändra 

en elevs åsikt om den är antisemitisk i enlighet med skolans värdegrund. Har eleven 

antisemitiska tankar kan lärare göra som en pedagog och diskutera dessa med eleven öga mot 

öga, för att ta reda på vad hen baserade sina tankar på.  

 

Ser vi till citatet som en lärare50  skrivit så framgår det att elever som har en muslimsk bakgrund 

tycks kunna bära på antisemitiska åsikter. Det skulle vara intressant om läraren utvecklade sitt 

svar och beskrev varför pedagogen uppfattar att muslimska elever kan bära på antisemitiska 

tankar. Pedagogen som har lämnat svaret har även skrivit att den skulle bemöta en antisemitisk 

åsikt med fakta vilket flera andra pedagoger också anser är ett bra tillvägagångssätt.  

 

 

2.2.3 Vad lärare anser är viktigt för att motverka antisemitism 

Respondenterna har i denna fråga tagit upp en del olikheter men många betonar att diskussion 

är viktigt. Av respondenterna är det 32% som har nämnt att diskussion bidrar till att förhindra 

att antisemitiska åsikter uppstår bland eleverna. En lärare51 tycker att skolan har en viktig roll 

att lära elever att diskutera under kontrollerade former. Att låta elever diskutera sina åsikter i 

ett öppet klimat där läraren kan bemöta elevernas åsikter anser en pedagog52 är viktigt. En 

                                                 

 
50 Pedagog 15. 
51 Pedagog 3. 
52 Pedagog 5. 
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öppenhet att elever får ha åsikter och att diskutera dessa är viktigt för att utveckla eleverna till 

bidragande samhällsmedborgare anser en respondent.53 

 

Många av respondenterna betonar alla människors lika värde, vilket motsvarar 31% av svaren. 

En av pedagogerna54 anser att hen är skyldig enligt styrdokumenten att fostra elever till 

ansvarsfulla demokratiska medborgare, där alla människors lika värde är en viktig del. Vidare 

skriver pedagogen det att fostra goda människor som har en bra värdegrund är en förutsättning 

för att de ska få goda liv. En annan lärare55 är inne på samma spår som föregående men betonar 

att läraren spelar en stor roll. En lärare ska framstå som ett föredöme och någon som eleverna 

ser upp till, då tar eleverna lättare till sig vad som sagts. Dessutom menar läraren att arbetet om 

människors lika värde är viktigt och något som bör genomsyra den dagliga undervisningen. En 

annan pedagog56 anser att antisemitism är en form av antihumanism. Skolan ska därför lyfta 

mänskliga rättigheter och demokrati vid alla tillfällen där det finns möjligheter. Pedagogen 

anser att elever får det svårt att bära antisemitiska tankar om de är omfamnade av eget ansvar 

och människokärlek. Att elever ska lära sig om alla människors lika värde samt förstå grunden 

till religionsfrihet och acceptera människors olikheter anser en annan lärare57 är det viktigaste 

för att bemöta antisemitism.  

 

En lärare58 framhåller att det är viktigt att förklara vad antisemitism är för något och hur 

antisemitismen har uppkommit.  Läraren menar att det är viktigt att förklara att judar har 

betraktats som annorlunda (kläder, språk och seder) och att de ansetts som syndabockar. De har 

därigenom utpekats som skyldiga för olika händelser genom historien. Vidare betonar läraren 

att det är väsentligt att visa för eleverna hur antisemitism gestaltade sig i sin värsta form, genom 

att arbeta med förintelsen. En annan pedagog59 påpekar att det är viktigt att försöka få eleverna 

att förstå hur förintelsen upplevdes av de människor som berördes. Vidare skriver läraren att 

det är viktigt att diskutera regler och lagar med eleverna, för att visa vad som kan hända om 

man bryter mot dessa i samband med antisemitism. Läraren fortsätter med att det är viktigt att 

                                                 

 
53 Pedagog 12. 
54 Pedagog 1. 
55 Pedagog 16. 
56 Pedagog 14. 
57 Pedagog 10. 
58 Pedagog 15. 
59 Pedagog 11. 
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kunna prata om människors olikheter. Att lära eleverna att kunna samverka med alla för att det 

är så det ser ut i dagens samhälle. 

 

Analys 

Genom svaren framkommer en bild av att många lärare tycker att det är viktigt att ta 

diskussionen om dessa frågor. Det ska ske under ordnade former i klassrummet och under 

ledning av läraren. Då ser lärarna en möjlighet att påverka eleverna och ge dem möjlighet att 

kunna reflektera och eventuellt förändra sina åsikter. Den näst största gruppen lärare framhåller 

också vikten av att föra diskussioner om principen om alla människors lika värde. Genom 

diskussion får elever en ökad förståelse för andra människor och att alla människor har samma 

värde. En pedagog60 menar att lärare har en viktig roll att utveckla elever till demokratiska 

medborgare. Läraren anser att eleven måste ha en stabil grund att stå på för att bli en god 

samhällsmedborgare och att detta ska utvecklas dels via hemmet men även genom 

undervisningen i skolan. Som en lärare betonar61 ska all undervisning bygga på alla människors 

lika värde, ett förhållningssätt som även framhävs i styrdokumenten för skolan. Att lärare ska 

framstå som ett föredöme för elever och någon som de ser upp till, ökar elevernas möjligheter 

att ta till sig kunskaper och deras möjligheter att få en god värdegrund.  

 

Att förklara för eleverna att det judiska folket har tillskrivits en massa saker som inte är sanna 

och att de har fått agera syndabockar genom historien ger elever ökad förståelse för tolerans. 

Det kan även utveckla empati hos elever om läraren förklarar på ett strukturerat och sakligt sätt, 

att judarna under många år har fått lida för händelser de är helt oskyldiga till. Att jobba 

långsiktigt med ett förhållningssätt som betonar alla människors lika värde, är ett sätt att 

motverka antisemitiska tankar.   

 

2.3 Hur nyexaminerade lärare bör motverka antisemitism 

2.3.1 Hur kan nyexaminerade lärare motverka antisemitism  

Respondenterna har olika uppfattningar om vad som är viktigt för nyexaminerade lärare att ha 

i åtanke när det gäller det förebyggande arbetet mot antisemitism. Det rör sig allt ifrån lärarens 

roll, elevernas inflytande till att ha ett öppet klassrum. En pedagog62 tycker att det är viktigt att 
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göra värderingsövningar för att visa att människor löser problem genom samarbete och inte 

genom att ställa grupper emot varandra. Pedagogen fortsätter med att beskriva att klassrummet 

ska vara en träningsplan för demokratin vilket hen tror leder till att rasistiska och antisemitiska 

tankar motverkas. Pedagogen betonar lärarens roll som viktig då den ska motverka alla 

kräkningar i klassrummet och skapa ett vi klimat i klassen oavsett elevernas bakgrund. Detta 

synsätt delar flera pedagoger63 som också menar att läraren har en viktig roll som förebild för 

eleverna. En av lärarna64 menar också att det är viktigt att respektera eleverna men om de 

kränker en annan människa eller ett folkslag så måste läraren kliva in. 

 

Många av respondenterna tycker att det är viktigt att ta diskussionen med eleverna. En av 

respondenterna65 tycker det är viktigt att läraren inte hänger ut eleven för att den har en åsikt, 

utan att åsikten ska bemötas och skapa utrymme för en diskussion. Flera av pedagogerna66 

trycker också på att diskussion är viktigt för att motverka antisemitiska åsikter hos elever. En 

av pedagogerna67 tycker att det är viktigt att försöka förstå bakgrunden till elevens åsikt och att 

lärare inte säger att eleven har fel utan ger utrymme för diskussion.   

 

Andra faktorer respondenterna anser är viktiga är källkritik och kunskapsinhämtning. Även att 

det finns en historisk och nutida aspekt av antisemitism som bör belysas. En lärare68 tycker att 

det är viktigt att eleverna är delaktiga i utformning av värderingar så att det inte bara blir att 

läraren står med pekpinnen. Vidare berättar läraren att skolan ska stå för fakta men att eleverna 

själva ska forma sina egna etiska värderingar. 

 

En lärares69 svar urskiljer sig från de övriga respondenterna. Det är bara denna pedagog som 

har skrivit om vilka hen anser det är som bär på antisemitiska tankar:  

 

Eftersom det ofta (i princip enbart) kommer från muslimska elever kanske en del lärare tycker att 

det blir obekvämt. Men detta är en mycket viktig fråga. Man måste komma ihåg att många av dem 

som kommer till Sverige nu har fått antisemitismen med modersmjölken... Där ländernas ledningar 

                                                 

 
63 Pedagog 15, 16. 
64 Pedagog 16. 
65 Pedagog 8. 
66 Pedagog 3, 4, 7, 9. 
67 Pedagog 9. 
68 Pedagog 13. 
69 Pedagog 6. 
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har en tydlig antisemitisk agenda. Viktigt att ta diskussionen för att kunna bryta det. Om inte lärarna 

gör det…vem ska då göra det? 

 

Analys 

Det som framgår är att respondenterna har olika synsätt och de framhäver olika perspektiv som 

viktiga. Återigen fokuserar många av respondenterna på diskussion som något viktigt. 

Diskussion framställs som en bidragande faktor till ökad förståelse och något som kan få elever 

att nå fördjupade kunskaper och på sikt förändra sina synsätt. Att eleverna dessutom ska vara 

källkritiska lyfts fram och att eleverna ska ha kunskaper som är korrekta. En diskussion blir inte 

givande om lärare inte lär ut korrekta kunskaper till eleverna. Kunskaper är en grund för en 

demokratisk arena i klassrummet, där elever har liknande kunskaper och kan därav även 

diskutera antisemitism på samma premisser. Att läraren har en viktig roll blir återigen tydligt. 

En lärare70 framhäver att den ska skapa ett vi-klimat i klassrummet där inga kränkande 

handlingar accepteras.  

 

Ser vi till den pedagogen71 som har skrivit det utmärkande citatet framställs en bild att många 

av de muslimska eleverna bär med sig antisemitiska åsikter hemifrån. Huruvida det är en 

sanningsenlig bild är svårt att veta, dock verkar denna lärare ha den bilden. Det kan vara svårare 

för lärare att motverka antisemitiska tankar hos elever som får tankarna från hemmet. Det är 

dock viktigt att lärare försöker påverka dessa elever att förändra deras synsätt. 

 

2.3.2. Vilka metoder lärare tipsar om för att motverka antisemitism 

Respondenterna har belyst att det är väldigt olika vilket upplägg de har beroende på hur klassen 

ser ut samt hur stämningen i klassen är. Det som framkommer är att om det finns elever som 

har antisemitiska åsikter så fokuserar lärare i högre utsträckning på antisemitism och har fler 

lektionstillfällen som berör ämnet för att försöka påverka elevernas åsikter. En lärare72 menar 

att det är det långsiktiga arbetet som kan påverka elevernas uppfattningar och läraren tror inte 

att en tema-vecka förändrar elevernas uppfattningar. Läraren menar att det långsiktiga arbetet 

ska fokusera på att få eleverna att känna sig sedda och respekterade för vad de är och därmed 

få eleverna att stå upp för allas lika värde. En annan pedagog73 menar att en demokratisk skola 
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är avgörande för att förebygga att elever utvecklar antisemitiska åsikter. Läraren fortsätter med 

att betona att elever ska ha ett reellt inflytande under lektionerna samt att det ska vara ett öppet 

klassrum där elever får möjligheter att diskutera. Vid ett sådant klassrumsklimat menar 

pedagogen att elever kan påverka andra elever så att fördomar och intolerans bemöts och 

förändras. Eleverna ska själva få chansen att upptäcka att det inte fungerar att kränka och hata 

andra människor för deras religion, betonar en annan lärare74. 

 

Ser vi till vilka konkreta metoder lärare använder sig av så varierar det allt ifrån filmvisning, 

källkritik till SKMA-material.75 En lärare76 skriver att det är viktigt att jobba med en allmän 

god värdegrund hos elever för att bygga upp ett bra klassrumsklimat, samt att inkludera alla 

elever i undervisningen. Läraren beskriver att den utgår ifrån Levande historias filmer om 

förintelsen och deras vittnesbank av överlevande från förintelsen. Efter filmerna avslutas 

lektionerna med värderingsövningar. Levande historias olika filmer och berättelser använder 

sig fler av pedagogerna av77 för att beröra eleverna. Ett annat upplägg är att bjuda in en jude 

eller besöka en synagoga78 för att på sätt öka elevernas förståelse för judar och möjliggöra för 

eleverna att själva kunna ställa frågor till aktivt troende judar. Övriga pedagoger anser att 

diskussion och öppenhet generellt motverkar antisemitism och ökar elevernas förståelse för 

andra religioner som i sin tur motverkar antisemitism.   

 

Analys 

Precis som Schweber (Jmf 1.5) tar upp i sin studie finns det inte bara ett rätt sätt att undervisa 

på utan lärare väljer själva den metod de känner sig trygga med. Respondenterna betonar även 

att klassens mentalitet och elevernas synsätt påverkar valet av metod. Några av pedagogerna 

betonar att det är det långsiktiga arbetet med värdegrunden som utvecklar elever att bli 

demokratiska samhällsmedborgare. Som demokratiska samhällsmedborgare bör eleverna få 

vara med och påverka undervisningen. En viktig del är även att eleven ska stå i centrum, där 

läraren ska utgå ifrån elevens tankar och funderingar, för att på så sätt känna sig sedd och 

respekterad.   
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De metodval lärare gör skiljer sig åt mellan respondenterna. Lärarna använder sig av metoder 

som de känner sig trygga med. Det framgår av respondenternas svar är att de inte utgår ifrån de 

vanliga läromedlen utan att många baserar undervisningen på specifika hemsidor som är 

inriktade för att motverka antisemitism. Materialet används för att eleverna ska få en ökad 

förståelse för antisemitism och att det ska beröra eleverna. Att få besök av en jude eller besöka 

en synagoga är något som är styrt av var i landet lärare undervisar. Av detta skäl kan det vara 

svårt att ha det som ett konkret tips för en blivande lärare men om möjligheter finns kan 

studiebesök och möten med judar öka elevers förståelse. Genom att elever får ställa sina egna 

frågor till judar tror lärare att det kan leda till att eleverna får en förändrad bild av deras synsätt 

om judar. Detta kan motverka att antisemitiska tankar utvecklas.  

 

Diskussion anser pedagogerna är ett bra tillvägagångsätt. Många respondenter påtalar också 

vikten av att diskussionen om antisemitism utgår från faktisk kunskap. Genom faktakunskaper 

och diskussion kan eleverna få ventilera sina eventuella fördomar. Lärare har en viktig roll då 

de ska se till att fördomar suddas ut och att man framställer judar precis som alla andra 

människor så att den nidbild som ibland målas upp av judar raderas.  

 

 

2.3.3 Anser lärare att det finns skillnader mellan antisemitism och andra former av rasism 

Respondenterna är på denna fråga överens och de ser ingen skillnad mellan antisemitism och 

andra former av rasism. En lärare79 beskriver att båda formerna innebär att förminska en 

människa eller en grupp av människor på grund av etnicitet och inte ett beteende. En annan 

lärare80 har samma synsätt och tänker att båda formerna har sin grund i liknande strömningar 

och att lärare kan motverka detta på samma sätt. Det är viktig att bemöta all form av rasism och 

antisemitism på samma sätt. Ingen av formerna kan accepteras menar en pedagog.81 En lärare82 

säger att den antagligen skulle bemöta formerna på liknande sätt men skulle intressera sig mer 

i frågan om varför en elev uttrycker antisemitiska tankar. Läraren fortsätter med att det skulle 

kännas mer främmande om en elev uttalade sig antisemitiskt än rasistiskt eller 

främlingsfientligt.  
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Analys 

Det som tydligt framgår av resultatet är att lärare inte anser att det är någon skillnad mellan 

antisemitism och andra former av rasism. Respondenterna uppfattar att varken rasism eller 

antisemitism är något som hör hemma i skolan och är något som ska motarbetas. Att 

respondenterna är så pass överens i denna fråga har sin utgångspunkt i skolans värdegrund. 

Värdegrunden som betonar alla människors lika värde ska framhävas och alla former av 

kränkande handlingar ska motarbetas. Detta förklarar också att lärarna inte ser någon skillnad 

mellan antisemitism och andra former av rasism. Något som blir viktigt för blivande lärare blir 

således att verkligen begrunda skolans värdegrund, för att på så sätt fortsätta det goda arbetet 

som dagens aktiva lärare bedriver för att motverka alla former av diskriminering av människor. 
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3. Diskussion  

3.1 Resultatöversikt 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att motverka och bemöta elever som har 

antisemitiska åsikter. Jag vill även se vilka tips aktiva lärare har till nyexaminerade lärare 

gällande arbetet att motverka antisemitism. Utifrån syftet formulerades frågeställningar om hur 

lärare bemöter antisemitism och vad de anser är det viktigaste nyexaminerade lärare ska ha i 

åtanke om antisemitism.  

 

Resultatet visar att elever har fördomar om judar även om dessa inte behöver vara välutvecklade 

antisemitiska.83 Dessa fördomar kan uttryckas genom allt från ”lättsammare former” som skämt 

på judars bekostnader, till mer utpräglade antisemitiska former där elever bär nazistiska 

symboler och gör Hitlerhälsningar.84 Lärarna anser det är viktigt att bemöta elevers 

kommentarer och ta diskussionen direkt.85 Nyexaminerade lärare ska ta diskussioner med 

elever, agera som ett föredöme för eleverna och fostra eleverna till demokratiska medborgare.86 

Metoder som nyexaminerade lärare kan använda sig av är bland annat material från SKMA och  

levande historia87 för att arbeta långsiktigt med en god värdegrund.88 Genom studien har jag 

fått ökad förståelse för hur lärare aktivt arbetar för att motverka antisemitism och vilka former 

elevers antisemitiska åsikter kan gestaltas genom. Studien har även bidragit med tips för mig 

som blivande lärare gällande förhållningssätt, metoder och vad aktiva lärare anser är viktigt för 

nyexaminerade lärare att ha i åtanke. Därmed finner jag att mitt syfte för studien har uppfyllts.  

 

3.2 Lärares bemötande av antisemitism 
Lärarna som i studien stött på elever som uttryckt antisemitiska åsikter, har skilda upplevelser. 

Att skämta på judars bekostnad är inte något nytt och jag tror att flera har hört något slags 

”skämt” om judar. Även om det är en lättsammare form av en kränkande handling, är det något 

som inte borde ske i klassrummet. Lärare ska tydligt påpeka att sådana skämt inte ska 

förekomma och att det inte accepteras i klassrummet. Eleverna som uttryckt ett ”vi och dem”-

tänk, kan ha baserat sina åsikter på judars utvaldhetstanke (Se 1.4). En elev hade tankebanor 

om en judisk konspiration vilket går att koppla till bilden av att judar skulle kontrollera 

                                                 

 
83 Se 2.2.1 om lärare haft elever som uttryckt antisemitiska åsikter.  
84 Se 2.2.1 om lärare haft elever som uttryckt antisemitiska åsikter. 
85 Se 2.2.2 hur lärare skulle bemöta en elev som uttryckte sig antisemitiskt. 
86 Se 2.3.1 vad nyexaminerade lärare bör ha i åtanke.  
87 SKMA och Levande historia har ett undervisningsmaterial som används för att arbeta långsiktigt för att skapa 

en god värdegrund hos eleverna. 
88 Se 3.3.2 vilka metoder nyexaminerade lärare kan använda sig av. 
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massmedia och finansvärlden (Se 1.4) som Bachner redogör för. En lärare har hävdat att en del 

elever med en icke-svensk bakgrund har med sig antisemitiska åsikter från modersmjölken. I 

Bachners andra studie konstateras det att en större andel av de som har en utländsk bakgrund 

bär på en antisemitisk inställning till judar (Se 1.4). Elever blir påverkade från sina hem och 

om deras föräldrar uttalar sig antisemitisk tror jag det är lättare för eleverna att ta del av dessa 

tankar. Dessa elever, precis som de som tydligt bär på antisemitiska tankar,89 är eleverna lärare 

ska försöka påverka och få att förändra sin uppfattning. Det är säkerligen ingen lätt uppgift men 

jag anser att det är något som är en lärares plikt och det är också något som förstärks i 

styrdokumenten för skolan.  

 

Det som framgått av studien är att lärare anser att en diskussion ska ske direkt om en elev 

uttryckt sig antisemitiskt. I Schwebers studie (Se 1.3) framgår det att diskussion är en av 

metoderna de etablerade lärarna använder sig av och lärarna i studien bekräftar det. Genom en 

givande diskussion där eleven inte hängs ut, utan bemöts med respekt kan läraren påverka 

elevens åsikter. Som en av pedagogerna betonar får elever ha sina åsikter men dessa får inte 

propageras till andra elever utan lärare ska bemöta dessa med fakta och andra perspektiv. 

Läraren ska på ett resonerande sätt lyfta fram människors lika värde. Jag personligen skulle nog 

agera som en av lärarna och även ta diskussionen med eleven ansikte mot ansikte. För att på så 

sätt förstå hur eleven har utvecklat sina åsikter och vilka som är de bakomliggande orsakerna 

till elevens uppfattning. Precis som i Schwebers studie framgår det att antisemitism är ett 

komplext fält och lärare bör reda ut hur eleven fått sina värderingar. Lärare spelar en stor roll i 

bemötandet av elevers åsikter och lärare ska försöka påverka dessa. Lärare måste enligt mig 

kunna bemöta en elev med dels fakta och diskussion men även på ett mer personligt plan genom 

att försöka förstå eleven. Om eleven inte känner att läraren verkligen vill förstå hur eleven 

resonerar blir det svårt att få eleven att förändra sina åsikter.  

 

Lärarna har angivit diskussion som en utgångspunkt för att motverka antisemitism. 

Pedagogerna ska inte acceptera elevers kommentarer om dessa är kränkande utan måste bemöta 

åsikterna och ge utrymme för diskussion. Genom diskussion tror många lärare att elever kan 

förändra sina synsätt och utvecklas. Att diskussionen ska leda fram till alla människors lika 

värde är betydelsefullt för att motverka antisemitiska tankar hos elever. Om lärarna kan få 

                                                 

 
89 De som gjorde Hitlerhälsningar samt propagerade för BSS. 
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elever att förstå att det inte är någon skillnad på människor oavsett etnicitet eller religion får 

elever sina föreställningar raserade och svårt att bära på fördomar. Hur lärare väljer att konkret 

jobba för att uppnå detta tycks skilja sig åt men jag tror precis som lärarna i studien att 

diskussion, faktaförståelse och förståelsen för alla människors lika värde är något att eftersträva 

i undervisningen. Studien gör det tydligt att lärare har ett otroligt viktigt arbete och att det finns 

stora möjligheter att påverka elevers värderingar och det är något som lärare ska försöka 

åstadkomma när det rör sig om antisemitism. I styrdokumenten för skolan lyfts alla människors 

lika värde fram och att fostra elever till demokratiska medborgare och det är något lärare ska 

göra. 

 

3.3 Hur nyexaminerade lärare bör motverka antisemitism  
Genom studien har det framgått att lärarna som verkligen stött på antisemitiska tankar hos 

elever, i högre grad väljer att i sin undervisning fokusera på att motverka antisemitiska åsikter. 

Pedagogerna anser att nyexaminerade lärare ska fokusera på att lära eleverna rätt kunskaper för 

att på så sätt kunna ha en givande diskussion. Pedagogerna i undersökningen anser att 

nyexaminerade lärare genom själva ämnesundervisningen kan ge elever vidgade kunskaper 

som kan leda till givande diskussioner. Elevernas olika åsikter kan ventileras under lärarens 

ledning. Att klimatet i klassrummet ska vara ett tillåtande och inte ett dömande är också viktigt. 

Det anser jag är något alla lärare ska jobba för att uppnå. I ett sådant klassrum får elever det 

lättare att ta till sig kunskaper och utvecklas samt att värderingar kan förändras. För mig är det 

en självklarhet att elever ska ha korrekta kunskaper men jag tror att många lärare förutsätter att 

elever har de korrekta kunskaperna. Elevernas kunskaper måste dock testas så lärare vet vilken 

kunskapsnivå eleverna har. Märker läraren att elever saknar kunskaper bör läraren fokusera på 

dessa innan en diskussion om ämnet kan genomföras.  

 

En av pedagogerna i studien nämnde att den uppfattar att elever med utländsk bakgrund är mer 

antisemitiska än ”svenska” elever. Detta påstående är inte något jag kan bedöma sanningshalten 

av i min studie. Påståendet kan dock till viss del få stöd av Bachners slutsatser (Se 1.4) att 

antisemitismen i Sverige har påverkats och kopplats ihop med staten Israels agerande. Elever 

med utländsk bakgrund kan bära med sig fördomar och ha en negativ syn på landet Israel. Jag 

anser att det är viktigt att lärare inte själva hyser fördomar genom att peka ut elever med 

utländsk bakgrund som särskilt antisemitiska. Läraren måste veta om eleverna faktiskt bär på 

fördomar mot judar. Om elever med utländsk bakgrund faktiskt bär på antisemitiska åsikter är 

detta något som självklart ska bemötas, precis som om ”svenska” elever har det. Alla elever 
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oavsett bakgrund ska inkluderas av undervisningen och uppfostras till delaktiga 

samhällsmedborgare. 

 

Som jag redan påvisat i analysen finns det inte endast ett sätt att undervisa om antisemitism och 

Schwebers konstaterade om att det är ett komplext ämne att undervisa har blivit tydligt efter 

mina skriftliga intervjuer. Som svar på min frågeställning om vad nyexaminerade lärare bör ha 

i åtanke när de arbetar med dessa frågor nämner pedagogerna både generella metoder men ger 

även förslag på konkreta metoder. De generella metoderna berör förhållningssätt som ska prägla 

undervisningen och något som lärare ska arbeta långsiktigt med. Det är viktigt att elever 

utvecklas och enligt styrdokumenten ska lärare fostra dem till demokratiska medborgare. En 

viktig del för att uppnå det blir att skolan erbjuder detta i sin undervisning. Elever bör därför få 

vara med att utforma undervisningen i viss grad. Många elever har ett intresse att lära sig mer 

om antisemitism och utveckla sin värdegrund. Det kan ske via att undervisningen är intressant 

och att läraren betonar alla människors lika värde. 

 

De mer konkreta tipsen gällande de metoder lärare använder sig av visar sig vara andra källor 

än läroböcker. Valet av källor är Levande historia, SKMA och filmer som används för att elever 

ska få ökad förståelse men även att empati ska väckas. Materialet från dessa källor innehåller 

många värdegrundsövningar som pedagogerna använder för att öka förståelsen och väcka 

empati hos eleverna. Levande historias vittnesmålsbank, där överlevande från förintelsen 

berättar om sina erfarenheter berör eleverna. Lärare i studien pekar också på vikten av att 

undervisningen ska hjälpa eleverna att se bakomliggande orsaker till antisemitism, där 

materialet används. Ett annat tips från lärarna har varit att ha gästföreläsare eller göra 

studiebesök i en synagoga. Det anser jag även kan vara en bra metod för att förmänskliga judar 

och elever får möjlighet att få sina fördomar bemötta och motbevisade. Som analysen redan 

klargjort är det baserat på var i landet lärare undervisar men om det finns möjligheter anser jag 

att lärare ska nyttja det.  

 

Lärare gör ingen skillnad mellan antisemitism och andra former av rasism, i lärares ögon är det 

samma sak. Att kränka andra människor för deras etnicitet eller bakgrund går emot skolans 

värdegrund och det tror jag många lärare baserar sina tankar på. För mig är det positivt att lärare 

inte gör någon åtskillnad mellan kränkande handlingar utan att skolans värdegrund framhävs 

och eftersträvas. För nyexaminerade lärare blir det såldes viktigt att begrunda värdegrunden för 

att se till att den efterlevs. Lärare kan på så sätt enligt mig utveckla sunda värderingar hos sina 
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elever vilket på sikt kan leda till att vi får ett mer demokratiskt samhälle, utan antisemitism och 

rasism. Efter denna studie har det för mig blivit tydligt att lärare ska utmana elever via 

diskussion och att ifrågasätta elevers åsikter. Om elever bär på fördomar sätts dessa på prov 

och det kan leda till att elever får ett annorlunda synssätt.  

 

Efter att ha avslutat studien har det framkommit att antisemitism är ett problematiskt område 

för lärare och det finns inte endast ”ett rätt” sätt att undervisa på. Jag anser att Bachners 

konstaterande att antisemitism lever kvar i Sverige till viss del har blivit bekräftat. Även om 

hans senaste undersökning skedde 2006 tror jag att utvecklingen har fortskridit. Min studie har 

inte varit lika omfattande i jämförelse med Bachners men jag tror att en ökning gällande 

antisemitism kan ha skett. För att verkligen se om så är fallet behöver dock en större studie 

genomföras, med fler respondenter men även studier som fokuserar på elevers uppfattningar 

om antisemitism.       
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4. Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare uppfattar antisemitism och hur de arbetar 

för att motverka antisemitism. Studien har även fokuserat på att aktiva lärare ska förmedla tips 

till nyexaminerade lärare, om förhållningssätt och vad som är eftersträvansvärt i arbetet för att 

motverka antisemitism på skolor och således även i samhället på sikt. Efter att ha begrundad 

Henrik Bachners tidigare studier om att antisemitism lever kvar i Sverige väcktes mitt intresse 

av att genomföra studien. Bachners framställning av antisemitism i Sverige blev min teoretiska 

utgångspunkt för studien och att undersöka hur lärare förhåller sig till Bachners konstaterande.  

För att få ta del av lärares erfarenheter valdes skriftliga intervjuer. Valet baserades främst på att 

få tag i flest möjliga respondenter till studien och eftersom lärare inte har tid till att sitta ner och 

genomföra den klassiska intervjun. Genom att använda mig utav skriftliga intervjuer fick 

studien således sexton respondenter. För att få ökad förståelse av respondenternas svar 

användes hermeneutik som metod på lärarnas skriftliga svar. Genom att försäkra 

respondenterna om anonymitet, studiens syfte, hur svaren skulle framställas och förvaras 

efterföljs de etiska principerna från Vetenskapsrådet. Den tidigare forskning som återfinns i 

studien är till för att läsare ska få ökad förståelse för hur antisemitism sett ut i Sverige och 

händelser som påverkat svenskarnas synsätt på judar. I tillägg återfinns Schwebers studie som 

betonar lärares roll och olika metoder som lärare undervisar om antisemitism. 

 

I resultatet återges lärarnas svar och tankar från de skriftliga intervjuerna. Resultatet belyser 

respondenternas uppfattningar om hur lärare bemöter elever, deras val av metoder och hur de 

motarbetar antisemitism i skolan. Under denna rubrik återfinns även en analys av lärarnas svar, 

där ett förtydligande av svaren återfinns och vad lärarna anser är det viktigaste i varje fråga. 

Den efterföljande diskussionen har fokus på vad respondenterna har svarat i resultatet och 

belyser vad jag anser är viktigt att ha i åtanke som lärare gällande antisemitism.  
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Bilaga 1. 
Följebrev/Missivbrev  

 

Hejsan! 

 

Mitt namn är Kalle Zetterström och jag studerar till ämneslärare mot gymnasiet i ämnena 

religionskunskap och idrott och hälsa vid Umeå Universitet. Jag skriver under denna termin en 

kandidatuppsats inom religionskunskap där jag fokuserar på hur lärare arbetar för att motverka 

antisemitism i klassrummen. Jag känner att min utbildning inte gett mig svar på hur jag själv 

ska förhålla mig inom ämnet när jag blir färdig lärare. Därför vill jag se hur aktiva lärare arbetar 

med detta.  

 

För att få en ökad förståelse ber jag därför er ställa upp på en skriftlig intervju som tar ca 15 

minuter att genomföra. Era svar kommer jag sedan analysera för att se hur ni aktiva lärare 

arbetar för att motverka antisemitism. Som forskare försäkrar jag även att inga uppgifter om 

informanter kommer att utlämnas. Vid frågor och funderingar, kontakta gärna mig via e-post 

eller tfn: 076-18 45 834 eller kalle.zetterstrom@hotmail.com  

 

 

Jag vet att alla lärare har mycket att stå i men jag hoppas att ni tar er tid att svara på mina frågor 

det skulle jag vara väldigt tacksam för!  

 

Med vänliga hälsningar 

Kalle Zetterström  

 

  

mailto:kalle.zetterstrom@hotmail.com
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Bilaga 2.  
Skriftlig intervju. 
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