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Sann fred är inte enbart frånvaron av konflikt,  

det är närvaron av rättvisa. 

(Martin Luther King 1929 -1968) 
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Förord 

Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. 

One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. 

Education is the only solution. 

(Malala Yousafzai 2013) 
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Gracias Maria (min handledare) för inspiration och goda råd.  

Linda, Rodde, Dee, Jacob, tack för att ni orkat gå igenom mina texter. 

Jag vill tacka min arbetsgivare som skapade möjligheter för mig att kunna bedriva mina 

studier samtidigt som jag jobbade. 

Sist men inte minst tack mina fina vänner som peppat mig. Homies ”jag e fri” nu. 

 

Por la Paz 

Irupé Pozo Graviz 

Solna, 2015-05-17   
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Abstract 

Creation of a peaceful society. What can we do? 

- A study of upper secondary school students' perception of the school and their own role in 

creating a more peaceful world 

 

The aim of the study is to examine what upper secondary school students think that they 

themselves and their school can do to create a peaceful society. The study combine qualitative 

and quantitative methods based on questionnaires distributed among 328 students in three 

high schools in Sweden. The survey is a combination of multiple choice and open questions. 

For the analysis of quantitative responses the computer program SPSS was used producing 

frequency tables and response rate schemes. To analyze the questionnaire's qualitative part a 

narrative analysis method was used. The central theoretical framework of the study is research 

on peace, positive peace, peace education and racism. 

 

The conclusion of the study is that most students in the survey believe that the school plays an 

important role in establishing and supporting peaceful values, both with the students and in 

society at large. Students feel that school should take on more responsibility as a peacemaking 

force than it does today. They also expressed that the schools need to work more with anti-

racism, harassment and bullying and that they think that the teachers ought to get more 

training in these subjects. According to the students, their most important role as individuals 

is to act in a way that promotes a peaceful society while also living by what they 

preach.  They underlined the importance that each individual must take upon themselves to 

play an active role in promoting a peaceful society and they also stressed the importance of 

working together to bring these changes. 

 

Key words; peace, positive peace, peace education, racism  
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Inledning 

… it may not be the presence of war that and  

violence in the world around us that should  

worry us but rather the absence of 

 positive attitudes toward peace… 

 (Oppenheimer 2009, s 104). 

 

Har världen blivit fredligare? Enligt Global Peace index rapport(2015)  har världen de senaste 

åren blivit mer fredlig, om vi med fredlig menar avsaknaden av krig mellan olika länder. Men 

i ett annat avseende har världen däremot blivit mer och mer våldsam. Rapporten beskriver hur 

världen, på grund av väpnat våld blivit mindre trygg och en mindre fredlig plats. Idag är det 

färre krig mellan länder, men de interna väpnade konflikterna och våldsamheter som finns 

dödar fler än någonsin. Enligt författarna uppfattas världen som mindre tryggt på grund av det 

ökande antalet terrorattentat och andra våldsamheter (ibid.). Att mäta konflikter i världen är 

inte helt okomplicerat. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan en 

viss ökning av våldet i världen ses efter 2010, och då främst i Mellanöstern (IEP & GPI. 

2015; Petterson, T. 2014). 

 

Våldsökningen märks också i Sverige, även om landet inte varit i krig på 200 år, då räknas 

inte de konflikter till vilka Sverige skickar vapen och/eller soldater, kan orolighet ändå ses i 

landet då splittring mellan grupper blir tydligare. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 

antalet anmälda våldsbrott ökat de senaste åren, samtidigt som det dödliga våldet minskat. Det 

innebär att även om dödsfallen minskat så begås det fler våldsbrott (BRÅ. 2015).  

 

Enligt statistik från BRÅ har antalet anmälda hatbrott varit på nedåtgående under de senaste 

åren, med undantag för 2009, men de har nu börjat öka igen. De senaste siffrorna är från 

2012, då 5518 stycken anmälda hatbrott anmäldes, vilket innebär 379 fler än 2010, men 279 

färre än 2009. Dessa siffror kan vi tolka som att det blivit bättre och mindre våldsamt än 2009 

men mer våldsamt än 2010. Det anses dock finnas ett stort mörkertal på grund av rädslan för 

att anmäla samt att brott anmälts men klassats som rasistiska av ansvariga myndigheter 

(Mångkulturellt centrum. 2014). 
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I olika medier kan vi ta del av upplopp i Husby, nazistattacker i Kärrtorp och unga vuxna som 

misshandlar sina klasskamrater i skolor. Våldet ökar bland unga kvinnor och det blir 

vanligare att våld som läggs ut på nätet blir viralt (se bl.a. Olsson, E. 2012). I medierna 

rapporteras det ständigt om skolornas problem med mobbning och ökat våld både mot elever 

och lärare. En skola i Malmö fick stängas på grund av hot mot lärare och en skola i Sigtuna 

stängdes efter bl.a. våldsam nollning av elever. Vad innebär det för dagens ungdomar att de 

får uppleva en ökning av våldet och att skolan inte alltid är en trygg plats? 

 

I uppsatsen kommer jag inte att diskutera huruvida vi, som människor boende i Sverige, blivit 

våldsammare eller inte, utan jag ska titta på vad skolan kan göra för att skapa ett fredligare 

samhälle. Vad har skolan för ansvar enligt läroplanen och vad tycker ca 300 elever från 

gymnasieskolor i Sverige att skolan och de själva kan göra för att skapa ett fredligare 

samhälle? Jag kommer att fördjupa mig i teorier om fred och fredspedagogik och använda 

mig av begreppet positiv fred som är framtaget av professor Johan Galtung1. Denna uppsats 

ämnar vara en början på en debatt och förhoppningsvis en språngbräda till vidare forskning 

om fred, och hur det kan och bör påverka lärarutbildningen och skolan. Fokus i min studie 

ligger på att belysa hur eleverna uppfattar att de själva samt skolan kan göra för att skapa ett 

fredligare samhälle. 

 

  

                                                 

1 Jag har haft samtal med expo, min handledare och andra akademiker angående huruvida det är lämpligt att 

använda sig av ett begrepp utmynnat av en fredsforskare som i vissa debatter och artiklar anklagas för 

antisemitism vilket Galtung även bestrider i olika artiklar (se Vergara, D, Leman, J. 2012, Remis, T. 2014 samt 

Galtungs svar, Galtung, J. 2012). Det svar jag kom fram till är att hans begrepp positiv fred är viktig för min 

uppsats och är ett begrepp som används av de flesta fredsforskarna och är relevant för mitt arbete. Jag förnekar 

dock inte att det finns ett problem med att använda sig av texter av en person som anklagas för antisemitism och 

det är viktigt att vara medveten om att problemet finns och kunna förhålla sig kritisk till texterna. 
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Bakgrund  

Jag har fått möjlighet att göra en delstudie inom ett större forskningsprojekt och har således 

fått ta del av datainsamlingen som gjordes inom projektet. Projektet heter Fred, nya 

identitetskonstruktioner och kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser i det 

globaliserade samhället. Ungas värderingar i Östersjöregionen: Tjeckien, Polen och Sverige. 

Projektet startade den 1 januari 2012 och finansieras av Östersjöstiftelsen. Den genomförs av 

tre forskare: docent Maria Borgström, professor Katrin Goldstein-Kyaga och professor Ana 

Graviz genom Södertörns Högskola. Sammanlagt har projektet genomförts i 22 skolor i 

Tjeckien, Polen och Sverige. Datainsamlingen i de tre länderna är avslutad och projektet är nu 

i den avslutande fasen av dataanalys och rapportering.             

 

Syftet med projektet är att undersöka vilken betydelse nya identitetskonstruktioner och 

kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser har för fredliga kontra fientliga etniska 

relationer i det mångkulturella, globaliserade samhället med utgångspunkt från en 

undersökning om ungas värderingar i Östersjöregionen: Tjeckien, Polen och Sverige. De 

övergripande frågeställningarna är: Hur påverkas inställningen till våld/ickevåld av såväl 

informellt som formellt lärande, inklusive lärande via media och Internet? Hur kan 

begreppen positiv fred och den nya kosmopolitismen relateras till varandra? Hur kan 

identitetsfrågor, upplevelse av social och ekonomisk rättvisa samt minoritetspolitik relateras 

till fredliga relationer eller motsatsen? Vilken roll spelar en lång period av historisk fred och 

demokrati respektive erfarenheter av krig och diktatur för utvecklande av fredliga 

värderingar? (Borgström, M. Goldstein-Kyaga, K. & Graviz, A. 2014). Nedan refererar jag 

till en delrapport i vilket projektets metod och genomförande sammanfattas  

 

Undersökningen genomförs inom den teoretiska ramen för kosmopolitism, fredsforskning och 

interkulturellt lärande. Data har insamlats i sammanlagt 22 skolor, huvudsakligen 

gymnasieskolor. Datainsamlingen har genomförts i tre städer i varje land. Särskild möda lades 

på att välja skolor som skilde sig åt, när det gäller socialt status och etniskt ursprung bland 

eleverna, även om detta inte alltid lyckades.  Forskningen började med generativa 

gruppsamtal med ungdomar i skolorna, och deltagarna uppmanades att diskutera ämnen som 

fred, kosmopolitism, nya identitetskonstruktioner och olika former för lärande. Utifrån dessa 

deltagare valdes sammanlagt 27 individer ur grupperna för djupintervjuer. Utöver det hölls en 
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mängd samtal med lärare, rektorer, elever och andra personer. Resultaten av de generativa 

gruppsamtalen och intervjuerna utgjorde grunden för konstruktionen av en enkät på svenska, 

tjeckiska och polska. Sammanlagt har omkring 1300 enkäter samlats in de tre länderna. 

Sammanställningar och analyser genomförs med datorprogrammet Atlas för kvalitativ 

dataanalys och SPSS statistiska datorprogram (ibid. 2014).  

 

Min roll i forskningsprojektet har varit att genomföra en delstudie som presenteras i en 

kandidatuppsats på lärarutbildningen. I kandidatuppsatsen ingår en avgränsad del av det 

insamlade materialet. Innan enkäterna delades ut hjälptes forskargruppen och jag åt att 

kontakta skolor i Sverige för medverkan i undersökningen. Enkäterna delades sedan ut till de 

skolor och lärare som svarat ja till förfrågan. Jag valde att använda mig av kvantitativa och 

kvalitativa enkätsvar från tre olika skolor. Jag har inte själv delat ut materialet men jag har 

hjälpt till att digitalisera och analysera de enkätsvar som jag använt mig av i undersökningen. 

Jag har även transkriberat några intervjuer som jag senare valt att inte använda mig av i min 

studie. Jag valde att inte använda mig av de generativa samtalen och djupintervjuer som 

genomfördes i projektet eftersom omfattningen blev alldeles för stor för en kandidatuppsats.  

Uppsatsen kommer senare att ingå i analysen av det ”totala” projektet där jag även kommer 

att bidra med en artikel till den slutliga publikationen 2016.  I metodavsnittet gör jag en 

utförligare beskrivning av min studie och hur jag arbetat med det insamlade materialet.  

 

I uppsatsen placeras teoriavsnittet innan syftet och frågeställningen. Detta för att tydligare 

förstå de teoretiska ramarna som frågorna och syftet ingår i. Syftet och frågeställningen finns 

på sid 24.  
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Tidigare forskning och teorianknytning 

Det har varit svårt att hitta studier som rör ungdomars attityd kring fred i Sverige. Jag har 

”googlat” och sökt i olika akademiska webbportaler för att hitta studier om ämnet samt haft 

mejlkontakt med olika institutioner (bl.a. Malmös universitet och Uppsala universitet) 

angående mina frågor och fått svaren att det inte finns några studier genomförda på liknande 

tema. Studier om fredspedagogik finns det många av och i en nyligen publicerad avhandling 

Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och 

historieundervisning 1919–1939 (Nilsson, I. 2015), skriver historiken Ingela Nilsson hur 

fredsfostran utvecklades i samhällen under mellankrigstiden. Nilsson skriver att det växte 

fram en fredspedagogiksrörelse under mellankrigstiden där fokus hamnade på hur skolan och 

specifikt historieämnet skulle kunna fostra till fred. Författaren till avhandlingen skriver ur ett 

historiskt perspektiv på synen av fredspedagogik och hur västvärlden hade för avsikt att 

förändra synen på krig. Andra studier har gjorts kring ungdomars attityder om andra ämnen 

än fred. Här refererar jag till forskare som bl. a. gjort studier av ungdomars attityd till våld 

och manlighet samt språk i skolan (Jonsson, R. 2007). Det forskas även på hur flickor 

behandlas i skolan och om pojkar eller flickor har bäst skolresultat (SOU 2009:64).  

 

För inte så länge sedan gjordes det en studie, som fick uppmärksamhet, av World Values 

Survey (2011) där forskarna frågat ungdomar om olika samhällsfrågor. En av slutsatserna de 

kom fram till var att ungdomar i dagens samhälle inte såg ett problem i att leva i en diktatur 

(Lindberg, S. 2011). Mediedebatten blossade sedan upp och efter en tid publicerades 

ytterligare studieresultat, i dessa nya forskningsresultat påpekades då att så inte var fallet (se 

Amnå, E m.fl. 2011). 

 

Projektverksamhet om fred och fredsstudier är inget nytt och runt om i världen pågår det olika 

projekt med en fredspedagogisk inriktning, speciellt i länder med långvariga konflikter som i 

Israel, Palestina och Rwanda. Det är i första hand projekt som verkar till att skapa fred mellan 

ungdomar. UNESCO har också länge arbetat för fred genom utbildning av ungdomar men 

större studier om ungdomars attityd till fred har varit svårt att hitta. Därför blir denna studie 

viktig. Genom denna studie får gymnasieelevers attityder en röst i debatten och vi får en ökad 

förståelse vad eleverna anser om fred och vad vi som lärare kan göra för att skapa ett 

fredligare samhälle.  



 12 

Med detta som utgångspunkt kommer jag i uppsatsen att referera till forskning som är 

relevant för min studie, det vill säga teorier om fred, fredspedagogik och rasism.  

 

Teorier om fred 
För att upprätthålla fred har samhällen länge rustat upp militärt. De flesta länderna har någon 

form av militärstyrka vars uppgift är att försvara territoriet men också upprätthålla fred. En 

rådande uppfattning är att visa en stark militär för att på detta sätt avskräckt att andra länder 

från fientligheter och fred upprätthålls (Harris, I & Morrison, M. 2013). Fred har länge 

definierats som avsaknad av krig, men definitionen kan inrymma mycket mer än så.  Fred kan 

även definieras utifrån ett tillstånd där människor löser konflikter utan att använda våld, en 

fred som innebär rättvisa och hållbar utveckling. Forskarna Harris & Morrison skriver att fred 

ger ... meaningful participation to citizens in their goverment (ibid. s 13). 

 

Fredsforskaren och professorn Johan Galtung (1967) beskriver två typer av fred, negativ fred 

och positiv fred. Negativ fred handlar om avsaknaden av krig mellan olika länder, interna 

våldkonflikter och olika typer av diskriminering mellan klasser, etnicitet, religioner osv. 

Positiv fred definieras som något optimistiskt med en positiv syn på världen där det inte bara 

handlar om avsaknaden av våld utan även närvaron av mänskliga rättigheter. Ett samhälle där 

basala rättigheter är uppfyllda och konflikter löses med fredliga metoder. Positiv fred innebär 

att fler behov tillfredsställas än avsaknaden av krig.  

 

För forskarna Harris & Morrison (2013) innebär positiv fred ...defending freedom of 

expression and cultural diversity, as well as using democratic principles to create a sense of 

solidarity that comes through the creation of inclusive communities (ibid. s 15). Vidare menar 

de att ett samhälle måste vara inkluderande och rättvist, ha en holistisk syn på fred där 

människan behöver ha yttre fred men även arbeta för en inre fred.  

 

Varken Galtung (1967) eller Harris & Morrison (2013) menar att människan kommer att 

kunna skapa ett idealsamhälle utan konflikter, de menar istället att, genom positiv fred kan ett 

samhälle sträva efter att försöka hitta fredliga och kreativa lösningar till konflikter (Galtung, J 

1967; Harris, I & Morrison M. 2013).  Positiv fred definieras av Galtung (2002) som:  

… build liberation, wellness in a world with peace with nature, between 

genders, generations and races, where the excluded are included but not by 
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force, and where classes nations and states serve neither direct, structural nor 

cultural violence (Ibid. sid xi). 

Att leva i ett samhälle med positiv fred innebär att leva i ett interkulturellt samhälle där alla 

får plats och där konflikter löses genom empati och icke våld. Galtung drar paralleller mellan 

våld och samhällsstrukturer och menar att med positiv fred finns inte det strukturella våldet 

och segregation utan istället finns integration. Positiv fred är preventivt och fred genom 

fredliga medel. 

Bevarande av fred 

För att skapa fred behöver samhällen/människor svara mot våldet och inte låta våldet öka. 

Detta kan ske på mikro- och makronivå. På makronivå kan till exempel fredsbevarande via 

militärstyrka vara ett sätt. Skolmiljön kan användas som exempel för fredsbevarande på 

mikronivån genom att skolan anställer elevstödjare för att få en fredligare och lugnare miljö. 

Dessa nivåer går in i varandra och det är svårt att skilja i vilken ordning fredspedagogiken och 

de fredsskapande och fredsbevarandestrategierna ska komma in. (Harris, I & Morrison, M. 

2013). Harris & Morrison skriver om sex olika fredsbevarande strategier. Dessa sex strategier 

är: 1) fred genom styrka; 2) pacifism; 3) fred genom rättvisa; 4) fred genom politik; 5) fred 

genom hållbarhet; och 6) fredspedagogik. De sex kategorierna definieras av författarna som 

följande:  

1) Fred genom styrka: If you desire peace, prepare for war (ibid. s 19). En 

stat/samhälle/individ eller grupp skyddar sig mot krig eller våld genom att rusta upp och 

skrämma andra stater/grupperingar till att inte våga gå i krig mot dem.  

2) Fred genom pacifism: betyder ickevåld och ickevåldsmetoder. Denna metod används oftast 

inte av ett helt samhälle utan av mindre grupper och är många gånger inspirerade av Gandhis 

metoder2.  

3) Fred genom rättvisa: Detta får vi genom att eliminera förtryck och ekonomisk exploatering. 

För att skapa fred genom rättvisa behöver vi göra slut på fattigdom och mänskligt lidande. 

Denna typ av fred skapas bl.a. genom att mänskliga rättigheter tillgodoses.  

4) Fred genom politik: innebär att internationella institutioner försöker undvika krig genom 

att skapa rättsenliga och politiska alternativ för att bevara freden. 

5) Fred genom hållbarhet: Vi kan bara få fred om vi tänker hållbart. Genom att värna om 

naturen och fördela resurserna lika kan människan skapa fred.  

                                                 

2 Fredlig civil olydnad 
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6) Peace Education/ Fredspedagogik: Lärande för fred, fredspedagoger menar att genom 

fredspedagogik så kan vi bevara freden. Fredspedagogik lär oss att kompromissa (utan att 

mot/medparten får det sämre), vi lär oss icke våld, hållbarhet och strategier för att bevara och 

bygga fred. Enligt författarna behöver vi fem av de kategorier de skriver om för att skapa en 

positiv fred (nr 2-6). De menar att fred genom militärstyrka inte skapar ett bättre samhälle för 

någon menar. 

 

Fredspedagogik 

I det här avsnittet beskriver jag fredspedagogiska teorier både utifrån en vetenskaplig och 

tillämpad nivå. Det är svårt att urskilja dessa nivåer från varandra eftersom teorier bygger på 

fredspedagogiska praktiken och vice versa för närmre definition se sid 18. Fredsstudier 

tenderar att undersöka väpnade konflikter och krig mellan länder medan fredspedagogik 

studerar lärandeprocesser om fred och hur medvetenhet kan skapas hos olika generationer. 

Fredspedagogiken undersöker våld och försöker få människor att bli medvetna om vilka 

konsekvenser våldshandlingar, krig och diskriminering har för samhället. Genom kunskap 

och utbildning kan människor välja andra vägar till fred (Harris, I. 2002).  

 

Fredspedagogerna Harris & Morrison (2013) skriver: ”För att kunna ha förståelse för hur fred 

uppfattas inom det fredspedagogiska ämnesområdet måste vi först förstå hur fredspedagoger 

ser på våld och den våldsbejakande kulturen”. Våld menar författarna kan delas in på olika 

nivåer: direkt och indirekt våld samt kulturellt våld. Med direkt våld menas våld som skadar 

individen direkt, till exempel krig. Det indirekta våldet är det strukturella våldet, där det inte 

finns en direkt aktör (ibid.). Det strukturella våldet är indirekt och inbyggt i systemet, till 

exempel genom social orättvisa och fattigdom eller något som gör att en viss grupp inte 

anses/behandlas som jämlik ”den andre”. Det kulturella våldet är istället en blandning av det 

direkta och indirekta våldet där samhället, eller grupper i samhället, trycker ner en annan 

grupp på grund av dess religion, etnicitet, klasstillhörighet, språk eller ideologi etc.(Galtung J. 

1969, 1990).  

 

Harris & Morrison skriver (2013) att det finns en våldsbejakande kultur som rättfärdigar 

våldet genom att reproducera denna. Våldet reproduceras genom bland annat medier och 

musik, samt genom det maktspråk som används i samhället, skolan. Fredspedagogens mål är 

att se orsakerna till varför vi har ett våldsamhälle och hitta vägar till en fredskultur.  
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Fredspedagogik är både en filosofi och en process där människan utarbetar färdigheter att 

hantera konflikter genom att lyssna och samarbeta och på så sätt lösa konflikter på fredlig väg 

(ibid). Fredspedagoger vill skapa positiv fred och bygga upp samhällen genom att verka för 

ett aktivt demokratiskt samhälle som värderar jämlikhet, mänskliga rättigheter och hållbarhet 

(Harris, I. 2002) Fredspedagogik är en samling av olika ämnesområden som inbegriper 

mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, internationella relationer, konflikthantering och 

utvecklingstudier. Tanken inom fredspedagogiken är att överbygga människans olikheter och 

istället hitta gemensamma nämnare och på det sättet kunna skapa en fredligare värld. Därför 

anser forskarna att det är viktigt att använda sig av de mänskliga rättigheterna och låta sig 

guidas av dem i fredsskapandet (Harris, I & Morrison, M. 2013). 

 

Fredspedagogikens mål 

Harris och Morrison ser tio mål för fredspedagogiken.  

 … (1) to appreciate the richness of the concept of peace, (2) to address fears, 

(3) to provide information about security, particularly the notion of human 

security, (4) to understand war violence and structural injustice and behavior, 

(5) to develop intercultural understanding, (6) to provide a ”futures” 

orientation, (7) to teach peace as a process, (8) to promote a concept of peace 

accompanied by social justice, (9) to simulate a respect for life, and (10) to 

manage conflicts non-violently (ibid. s 34). 

Dessa mål är det som fredspedagoger strävar efter och vill att samhället ska anamma för att 

kunna skapa ett fredligare samhälle. Fredspedagogen Gavriel Salomon (2002) menar att det 

finns tre kategorier av fredspedagogik beroende på om samhället har negativ fred, positiv fred 

eller ingen fred alls. Dessa kategorier är: 

(1) peace education in regions of intractable conflicts (2) … in regions of inter 

ethic tension (3) and peace education in regions of experienced tranquility 

(ibid. s. 6, Mina egna numreringar).  

(1) Fredspedagogik i svårlösliga konflikter fokuserar på att förändra parternas synsätt. 

Fredspedagogiken vill även förändra det tankesätt gruppen/landet har om sig själva och 

andras lidande. (2) Fredspedagogik i interetniska konflikter använder egentligen samma 

metod som punkt 1, det handlar om att förändra tankebanor mellan människor för att skapa 

fred.  (3) Fredspedagogik i områden med upplevt lugn. Detta område identifieras som 

områden med fred. Pedagogiken är då preventiv och siktar på att skapa förståelse för hur 

världen ser ut och hur vi som människor kan arbeta och förändra våra sätt att tänka.  
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Det är inte förrän människor blir medvetna om vad som händer runt omkring dem, och det 

som ligger bakom, som en förändring kan ske. Denna förändring är vad fredspedagoger 

menar måste ske för att kunna skapa ett fredligare samhälle och en fredskultur. Pedagogen 

Paulo Freire kallar denna förändringsprocess ”conciencaçao”/medvetandegöra. (Freire, P. 

1996; Harris, I. 2002).  

 

I fredspedagogiken ägnar sig forskare åt att undersöka varför fred existerar, varför det inte 

existerar och hur utbildningen kan användas för att freden ska vara konstant. Ett av de 

viktigaste didaktiska redskapen inom fredspedagogiken är att tillhandahålla mentala bilder 

och göra information och tidigare kunskap av fred och konfliktlösningar tillgänglig, så att när 

människan står inför en konflikt väljer de den fredliga vägen (Harris, I & Morrison, M. 2013).  

 

Fredspedagogiken används inte enbart för att stoppa konflikter eller lösa konflikter utan kan 

också användas för att lära oss att leva i en fredlig miljö och att förstå varför världen ser ut 

som den gör. Med fredlig miljö menas en miljö utan strukturellt våld, diskriminering och där 

konflikterna löses fredligt. Det finns även en generell medvetenhet om vad som ligger bakom 

de konflikter som uppstår. Genom att förändra och förstå beteenden redan i tidig ålder kan vi 

få en fredskultur (ibid.). 

 

Forskaren Joseph de Rivera (2009) menar att för att en fredskultur ska utvecklas i samhället 

måste vissa faktorer finnas i kulturen, som utbildning, hållbar utveckling, mänskliga 

rättigheter, jämlikhet mellan könen, demokratiskt deltagande, förståelse, tolerans, solidaritet, 

deltagande kommunikation, fritt informationsflöde samt internationell fred och säkerhet. 

UNESCO: Fredspedagogik och fredskultur  

 

Education shall be directed to the full development of the human personality 

and to the strengthening of respect for human rights and fundamental 

freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all 

nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United 

Nations for the maintenance of peace. (artikel 26 Declarations of human rights 

1948).  

UNESCO, FN;s organ för utbildning, vetenskap och kultur, har en central roll i 

fredspedagogiken och är unik i sitt mandat med att arbeta för fred via kultur och utbildning. I 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna (1948) står det att fred är en mänsklig rättighet 
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och att utbildning ska vara ett medel för att utveckla fredligare samhällen. UNESCO har 

under årtionden menat att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att skapa fred och 

därför behövs det också fredspedagogik i skolorna (Page, J. 2008).  

 

UNESCO har länge arbetat för att utveckla fredspedagogiken och en fredskultur.  

A culture of peace is an integral approach to preventing violence and violent 

conflicts, and an alternative to the culture of war and violence based on 

education for peace, the promotion of sustainable economic and social 

development, respect for human rights, equality between women and men, 

democratic participation, tolerance, the free flow of information and 

disarmament (Salomon, G & Cairns, E. 2009. s 2).  

Fred och utbildning är en mänsklig rättighet, och därför menar UNESCO att fredspedagogik 

skulle kunna ses som en mänsklig rättighet och att den behövs för att skapa en fredskultur 

(UNESCO. 2000).  

 

Fredspedagogerna vill åstadkomma en fredskultur, där positiv fred genomsyrar allt. För att nå 

dit menar de att det måste det skapas ett hållbart samhälle. UNESCO har länge arbetat för 

främjandet av en fredskultur där utbildning och olika initiativ ska leda till ett fredligt 

samhälle. För att kunna ändra samhället och utveckla en fredskultur räcker det inte bara med 

utbildning av den yngre generationen, utan det måste ske en större generell förändring, där en 

inte löser konflikter med våld. Denna förändring kan inte bara ske på individnivå menar 

forskarna, utan även på andra nivåer. Till exempel måste medierna ändra sitt sätt att 

porträttera världen och skolan måste lägga mer vikt på de stora fredsprocesserna och inte bara 

på de stora krigen (Harris, I & Morrison, M. 2013).  

Fredspedagogik i skolan och lärarutbildningen 

Teaching about war, peace and sustainability requires a constant examination 

of thought patterns and behaviour, as well as an analysis of current events and 

re-examination of curriculum. Peace and conflict issues impact people in many 

complex and subtle ways. Teachers need to continue to examine their 

classroom activities to certain how best to help students understand the impact 

of these issues upon their lives (Harris, I & Morrison, M. 2013. s 125).  

Harris & Morrison menar att traditionell utbildning ofta reproducerar en våldskultur. Detta 

genom att elever sällan kritiskt granskar den populärkultur som ofta glorifierar våld. Genom 

att inte granska filmer, tv-program, musik etc. influeras eleverna att acceptera det som sägs 

och görs. Författarna skriver också om våldet som kan finnas i skolan och att barn lär sig att 

acceptera de strukturer som finns i skolan och följer dem för att slippa reprimander. Genom 
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att införa fredspedagogik i skolan lär sig eleverna istället att kritiskt granska det de ser i 

medierna eller läser i skollitteraturen. De lär sig även att vara mer aktiva i skolarbetet och 

vara med att planera och utveckla skolan. 

 

Enligt David W. Johnson & Roger T. Johnson (2009) bör det skapas en medvetenhet om 

fredspedagogik redan i förskolan. Skolsystemet ska vara en mall för hur ett fredligt samhälle 

ska ut, det ska vara en plats där eleverna känner trygghet och konflikter löses på kreativa, 

fredliga sätt. Fredpedagogik måste inkluderas i det dagliga skolarbetet för att eleverna ska 

kunna utveckla en fredlig attityd mot sina klasskamrater och senare i samhället.  

Författarna menar att barnen får möjligheter att engagera sig i politik och kunna ta 

demokratiska beslut. Det är också viktigt att de uppmuntras till att våga ta svåra beslut och 

lösa konflikter på ett fredligt sätt och att ta hand om varandra. Skolan behöver ta en mer aktiv 

roll i den fredsskapandeprocessen och vara en självklar plats för fred och demokrati. 

 

Harris & Morrison (2013) skriver om fredspedagogik i olika lärandemiljöer och att 

fredspedagogiken är något som bör införas i skolor och i lärarutbildningen. I Sverige antogs 

2005 att konflikthantering skulle vara en del av läroplanen. Enligt författarna har svenska 

skolan tagit ett steg framåt genom införandet av konflikthantering men författarna menar att 

det behövs mycket mer än det som görs nu. Att införa fredspedagogik i tidig ålder är inte 

alltid lätt menar författarna, lärare är sällan utbildade i ämnet och fredstänkandet får inte alltid 

den plats den behöver i planeringen. I lärarutbildningarna bör mer tid ges för fredsstudier och 

lärarna bör få fortbildning och verktyg inom fredspedagogik. Genom att föra in 

fredspedagogik i lärarutbildningen blir det lättare för blivande lärare att sedan använda 

kunskaperna i skolans undervisning.  

 

Författarna bidrar med olika idéer om hur läraren kan använda sig av fredspedagogik i olika 

ämnen, de menar att skolan inte måste ha fredspedagogik som ett eget ämne utan de skriver 

att de finns andra kreativa sätt att införa fredspedagogik i elevernas utbildning. Harris & 

Morrison ger tips på olika didaktiska verktyg för att inspirera lärare till att använda sig av 

fredspedagogik. I matematikundervisningen skulle lektionerna till exempel kunna handla om 

att lösa problem utifrån vad fred eller krig kostar. Vad kostar egentligen en försvarsbudget? 

Hur ser det ut i Costa Rica som inte har en militär, vad kostar det att ta fram vapen o.s.v. Ett 

annat exempel som författarna tar upp är hur det kan se ut under historielektioner. Istället för 

att ”bara” lyfta fram de stora krigen menar författarna att läraren kan lägga större tyngd på 
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fredsprocesser och de stora fredstänkarna. Genom att studera, fred, hållbarhet och konflikter 

får eleverna en bättre förståelse av sin samtid och utvecklar kunskaper och verktyg för att 

kunna ta egna beslut. Författarna menar att för att skapa en fredligare värld, behövs en 

förändring i både lärarutbildningen och skolor. På samma sätt behövs denna kunskap där 

bland annat fredligt bemötande, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling borde få en mer 

framstående roll i hela samhället (ibid.).  

 

Bartlett, L (2008) uttrycker i Encyclopedia of peace education att eleverna blir som databaser 

där information ska matas in, vilket han menar inte skapar självtänkande individer. För att få 

en fredligare lärandeprocess är det viktigt att individerna tänker och klarar av att analysera 

själva. Pedagogerna ska kunna ge verktyg och information för att skapa både en trygg och 

fredlig lärandemiljö och samhälle. Tanken med fredspedagogiken är att den ska tillhandahålla 

verktyg för att kritiskt kunna analysera det som händer i världen. Informationen ska inte 

”bankas” in utan ska istället hjälpa att lösa problem. 

 

Fredspedagogiken kan delas in i två nivåer. För att göra denna distinktion använder jag mig 

av Ana Graviz (2012) förklaring om mediepedagogik och dess nivåer och anpassar den till 

fredspedagogiken. Hon definierar;  

… mediepedagogiken som ett ämnesområde som rymmer två olika nivåer den 

vetenskapliga och den tillämpade nivån. Den vetenskapliga nivån avser det 

ämnesområde som studerar mediernas betydelse för människor lärande och 

utveckling i relation till deras individuella, sociala och kontextuella villkor. På 

den tillämpade nivån uppfattar jag mediepedagogiken som det ämnesområde 

som inbegriper dess praxis och dess pedagogiska kunskap som i praktiken kan 

bidra till skapandet av de kontextuella och individuella villkor som främjar 

människor utveckling (ibid. s 107).  

Denna definition kan anpassas till fredspedagogiken genom att byta ut orden mediepedagogik 

till fredspedagogik. Fredspedagogiken som ämnesområde utvecklas både på den 

vetenskapliga nivån och den tillämpade nivån. I denna uppsats studerar jag fredspedagogikens 

tillämpade nivå och analyserar och diskuterar elevernas uppfattningar kring vilket sätt skolan 

och de själva kan bidra till ett fredligare samhälle.  

Den svenska läroplanen och lärarens roll 

Läroplanen är skolans styrdokument och därmed både lärarens och elevens riktlinjer för 

skolans uppdrag. I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (LGY. 2011) finns även 

riktlinjer för skolans värdegrund. I läroplanen står det att utbildningen ska förmedla 
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mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska även främja 

hänsyn för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (ibid. s 5).  

Det står även att skolan ska: 

 (i) överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell (ibid. s 5 ).  

I skolan ska ingen diskrimineras för varken etnicitet, kön eller religion. Främlingsfientlighet 

och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (ibid. s 5). 

Det står även att skolan ska vara en trygg plats där kulturer möts.  

Skolan är en social och kulturell mötesplats… Förtrogenhet med svensk kultur 

och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i 

många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingsgrunder (ibid. s 5).  

Skolan ska även verka för att stärka elevens identitet, både nationellt, nordiskt, europeiskt och 

globalt. Skolan ska aktivt arbeta mot främlingsfientlighet och andra förtryck så som till 

exempel mobbning. Skolans mål är att eleven ska kunna göra ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar... (ibid. s 

11). 

 

Läraren ska i sitt yrke bl.a. sträva efter att utbildningen har ett jämställdhetsperspektiv och 

stärka elevens självförtroende. Målet är även att eleven efter sin skolgång ska ta avstånd från 

förtryck och att skolan ska främja medmänsklighet. Eleverna ska även ha utvecklat kunskaper 

om att respektera andra kulturer och religioner samt visa respekt för vår gemensamma miljö 

(ibid. s 5). Hänsyn till den gemensamma miljön och hållbar utveckling skall eleverna utveckla 

i den gymnasiala undervisningen. De ska kunna förhålla sig till globala miljöfrågor och hur 

vårt sätt att leva drabbar naturen. 

Rasism/främlingsfientlighet 

I SOU:n ”Främlingsfienden inom oss” (2012)  skriver författarna att rasism kommer från 

1700-talet då människor började dela in och kategorisera i raser under (ibid.). Rasism (även 

om det inte var det begrepp som användes) har dock funnits under längre tid än så. 

Litteraturprofessorn Ania Loomba (2006) skriver att uppdelningen av raser skapades redan 

under antikens Grekland och Rom, där föreställningar om ”den andre” och ”främlingen” som 

barbar skapades. I senare tid började människan också förklara olikheter mellan ”raserna” 
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genom bibeln. Detta var inte helt oproblematiskt och det gick inte alltid att förklara olikheter 

på detta sätt, vilket ledde till att människorna försökte hitta andra svar till skillnaderna mellan 

människor (SOU. 2012; Loomba, A. 2006). 

 

Loomba (2006) skriver att idén om raser spreds under kolonialismen för att rättfärdiga sina 

handlingar. Kolonisatörerna berättigade sina handlingar genom att främlingsgöra 

människorna i landet. De tilldelade ”de andra” negativa stereotyper och religion var tidigt en 

markör för det ”rätta” och många europeiska kolonisatörer ställde den kristna identiteten mot 

judendomen, islam, andra religioner och icke religioner. De använde sig av vad vi idag kallar 

för rasism för att kunna ockupera länder och avhumanisera de som bodde i landet. 

Kolonisatörerna producerade raser och dessa konstruktioner är sammankopplade med 

kolonialismen och bör därför utforskas och nystas upp istället för att betraktas som resultat 

av något föregivet tidlöst och oföränderlig faktor som rasismen eller orientalism (ibid. s 122). 

Författaren menar att rasismen och skapandet av ras är något föränderligt. Även om vi idag 

kanske inte anser att rasbiologin är en sann vetenskap som många gjorde fram till andra 

världskriget fortsätter spåren av dessa händelser att skapa rasism idag.  

 

I Främlingsfienden inom oss (2012) skriver författarna att rasism handlar om 

biologiskindelning och kategorisering utifrån biologiska attribut. De som ansågs vara från en 

viss ras tillskrevs olika egenskaper som ansågs vara biologiskt oförändliga. Ordet rasism har 

dock vidgats i Sverige menar idéhistoriken Bernt Skovdahl (2012) och likställs inte längre 

enbart av tanken om uppdelningar och rankning av raser utifrån ett biologiskt perspektiv. 

Kännetecknade för rasismens innehåll är en blandning av verkliga och 

påhittade biologiska (och därmed föregivet naturliga och oföränderliga) 

karaktäristiska, hopblandade och påbyggda med kulturella kännetecken, 

används för att utmärka sociala kollektiv (ibid. s 44-45). 

Det som idag kallas rasism är inte alltid rasism utan istället främlingsfientlighet eller ett 

uttryck för intolerans mot etniska stereotyper menar författaren.  

Det finns ännu en anledning varför vi inte bör tillämpa ordet ”rasism” vid 

intolerans mot etniska och religiösa grupper. Vi måste ta hänsyn till en 

kategori av föreställningar som bygger på etnocentrism i snävare mening och 

ibland kan ge uttryck för fördomar utan att därför i allmänhet vara rasistiska 

(ibid. s 49).  

Författaren framhåller att istället för att använda sig av begreppet rasism ska begreppet 

etniska stereotyper användas när det gäller föreställningar om egenskaper och vanor hos 

företrädare för bestämda nationaliteter eller etniska grupper (ibid. s 49). Till skillnad mot 
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rasläror/rasism är fördomar eller föreställningar kring etniska stereotyper enligt Skovdahl mer 

spontana och folkliga, medan rasism kommer från den rasbiologiska akademiska världen och 

har en hel ideologi bakom sig. Författaren skriver att dessa stereotyper förväxlas med rasism 

eftersom båda tillämpas på en specifik folkgrupp, men att etniska stereotyper inte alltid 

handlar om den biologiska och ras-vetenskapliga läran som försöker visa på fysiska 

skillnader. 

 

Författarna till Främlingsfienden inom oss (SOU: 2012) liksom Skovdahl (2012) förklarar att 

begreppet rasism och främlingsfientlighet ofta används för samma sak. De skriver att 

begreppet rasism inte bara används om tankar som är kopplade till biologiska skillnader, utan 

även används för att beteckna olika former av diskriminering av främlingar i vardagslivet 

(SOU. 2012 s 60). Främlingsfientlighet är när en grupp tillskriver en annan grupp, som 

betraktas som främlingar vissa kollektiva negativa egenskaper (ibid. s 63). De menar att ordet 

rasism tillhör biologin medan främlingsfientlighet handlar om känslor mot etniska grupper 

(ibid.). Författarna till Främlingsfienden inom oss citerar Skovdahl och menar att  

främlingsfientlighet (kan) tjäna som ett paraplybegrepp för olika former av 

generaliserad intolerans. Begreppet skulle då innefatta rasismen som en av 

sina underavdelningar, vid sidan av religiös intolerans och etniska fördomar 

riktade mot bestämda folk (ibid. s 61).  

I förordet till Ania Loombas bok ”Kolonialsim/Postkolonialism” reflekterar Masoud Kamali 

(2006) om hur kolonialismen har ritat om kartor och lagt grunden till rasismen och skapandet 

av ”den andre”.  

Den koloniala biologiska rasismen har nu ersatts av vad som brukar kallas för 

”kulturrasism”. Denna baseras på en ganska etablerad föreställning om att de 

andra oavsett om de befinner sig i sina hemländer eller har flyttat till väst, bär 

på essentiella kulturella skillnader gentemot ”oss” och är kulturellt 

underlägsna ”vår” moderna västerländska kultur (ibid. s12).  

Kamali menar att rasisterna gör åtskillnad på människor och tvingar in dem i kategorier som 

de sedan rankar och tillskriver ”dem” underlägsenhet gentemot ”vår” överlägsenhet. Att dessa 

kategorier inte görs efter vetenskapliga biologiska metoder spelar egentligen ingen roll. 

Genom att tillskriva ”främlingen” eller ”den andre” kulturella aspekter som är svåra att tvätta 

bort menar ändå rasisten att den kulturellt tillskrivna stereotypen är något medfött och 

stigmatiserar ”den andre” eftersom hen är född på en viss plats eller hos en viss familj. 

 

Filosofen Étienne Balibar (2002) anser att vi måste prata om rasistiska teorier och om olika 

typer av rasism. Vidare menar han att rasismen är ett samhällsfenomen, en fantasiföreställning 
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som inte skulle kunna upprätthållas om det inte även var akademisk. De akademiska rasistiska 

teorierna handlar om att skapa en gemenskap och en ursprungsidentitet.  

 

Forskarna jag hänvisat till i det här avsnittet menar att det finns olika kategorier av rasism 

eller främlingsfientlighet. En främling konstrueras utifrån vad vi anser är olikheter i kultur, 

utseende och andra attribut. Dessa konstruktioner används för båda begreppen, 

främlingsfientlighet och rasism, vilket gör att det kan bli svårt att göra skillnad mellan dem.  

Ungdom mot rasism definierar begreppet rasism enligt följande;  

Rasismen innebär att människor, medvetet eller omedvetet, kategoriserar andra och 

generaliserar grupper av människor utifrån utseende och/eller kultur. Människor delas in i 

“vi och dem”. Rasismen bär också med sig en idé om mänsklig över- och underordning 

mellan dessa grupper (Ungdom mot rasism. 2015). 

 

Begreppet rasism enligt Ungdom mot Rasism handlar inte enbart om det rasbiologiska utan 

tar in aspekter som etnicitet och kultur. När det gäller Främlingsfientlighet är det rädslan för 

någon en inte känner; det kan vara vem som helst och kategoriseras inte utifrån hudfärg, land, 

språk eller kultur, utan det är baserat på att människan inte vet vem den främmade är. Medan 

rasism som begrepp innefattar främlingsfientlighet, kulturrasism och biologisk rasism. Rasism 

som ideologi har att göra med biologiska och kulturella attribut som gör att människan 

klassificerar någon som främling eller annorlunda, samt den negativa synen av ”den andre” 

som utgår från gamla koloniala och rasbiologiska idéer. Att förstå rasism och andra typer av 

diskriminering är en viktig del av fredspedagogiken eftersom ojämlikheter skapar ett mindre 

fredligt samhälle. 
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Syfte och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera vad gymnasieelever anser att skolan och de själva kan 

göra för att skapa ett mer fredligt samhälle. För att uppnå mitt syfte har jag sökt svar på 

följande frågeställningar: Vad är elevernas uppfattning av det formella lärandets betydelse för 

skapandet av dem som fredliga individer? Vad anser eleverna att skolan kan göra för att skapa 

ett fredligt samhälle? Den tredje frågan är, Vad eleverna själva anser att de kan göra för 

skapandet av ett fredligt samhälle? 

Datainsamling och urval 

Som jag skrev i bakgrundsavsnittet är min studie en del av ett större projekt som ett 

forskarteam från Södertörns högskola bedriver. Forskarna har delat ut kvantitativa och 

kvalitativa enkäter med ca 29 frågor som handlar om fred, identitet, medier och lärande till 

olika skolor i olika länder. De har även spelat in individuella intervjuer och gruppsamtal. Tre 

av dessa 29 frågor ingår i min studie. Jag valde att inte inkludera de polska och tjeckiska 

skolorna och av de sju svenska skolorna som ingår i projektet valde jag tre.  

 

För att sätta studien i en kontext ger jag en kort beskrivning av de skolor som ingår i min 

studie.  Skolorna valdes utifrån dess geografiska spridning: norra, mellersta och södra 

Sverige. Valet av skolor syftar till att studera elevernas uppfattning i olika delar av Sverige. 

Skolorna ligger i närförorter till större städer. Eleverna som svarat är till störstadel från en 

medelklassbakgrund. Samtliga utvalda skolor har en mångkulturell miljö med elever från 

olika bakgrund som skiljer sig mellan skolorna. Dessa skillnader kan vara både ekonomiskt 

och kulturella. Jag diskuterar inte svaren utifrån dessa faktorer. I resultatkapitlet presenterar 

jag en sammanfattning i vilken jag lyfter fram likheter och olikheter i elevernas svar som är 

relevanta för mina forskningsfrågor. 

 

Sammanlagt ingår 328 respondenter i mitt empiriska material. Jag ser inte resultatet av 

studien som representativt för alla gymnasielever i Sverige, men menar ändå att studien är 

relevant eftersom den kan ses som en indikation på uppfattningen hos gymnasieelever i 

Sverige. 328 elever i åldern 16 till18 år svarade på frågorna och skriver om vilka insatser de 

anser att skolan och de själva kan göra för att skapa ett fredligt samhälle.  
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De frågor jag valt att undersöka är:  

1) Den undervisning jag fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa?  

2) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? samt  

3) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan du göra? (se bilaga 1) 

 

Jag anser att dessa frågor är intressanta utifrån ett pedagogiskt perspektiv, och min 

förhoppning är att studieresultaten kan bidra till att belysa hur fredspedagogik skulle kunna 

användas i framtiden. Resultaten från enkäterna analyserar och diskuterar jag utifrån teorier 

om fredspedagogik, fred och rasism. 

 

Huvudprojektet och enkäterna som jag använt mig av i studien har genomgått en 

forskningsetikprövning och har blivit godkänt. I forskningen och min delstudie har vi använt 

oss av de riktlinjer som vetenskapsrådet hänvisar till (CODEX. 2015). Projektledningen har 

lämnat forskningsinformation till deltagarna samt information om samtycke och anonymitet 

(se bilaga 2).  

 

Metod 

Enkäten som delades ut är en kombination av flervalsfrågor och öppna frågor och till analysen 

av de kvantitativa svaren användes dataprogrammet SPSS. För att digitalisera enkäten delade 

jag upp varje skola för sig. Jag gjorde sedan en Excel fil för varje skola och de frågor jag 

använder mig av. Därefter överförde jag dessa Excelfiler till dataprogrammet SPSS. Med 

detta har jag fått stöd och handledning från forskningsgruppen, eftersom jag inte hade tillgång 

till programmet och det var nytt för mig. I min studie har SPSS använts för att ta fram 

frekvenstabeller och svarsprocent. Jag tog även fram frekvenser av elevernas kvalitativa svar. 

Det kvantitativa resultatet redovisar jag i grafikform.  

 

I den kvalitativa delen av studien utgår jag från elevernas skrivna kommentarer i enkäterna.  

För att analysera enkätens kvalitativa svar har jag låtit mig inspireras av narrativanalys. Jag är 

intresserad av att belysa hur ungdomarna som svarat på enkäterna ser på skolan och sin egen 

roll i fredsskapandet. I den narrativa analysen utgår forskaren från texter eller berättelser, 

både skriftliga och muntliga. Forskaren analyserar sedan det som skrivits eller sagts och på 

detta sätt kan hen beskriva olika aspekter (Robertsson, A, 2012).  
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We can study narrative from the vantage point of the storyteller or the story 

receiver but a comprehensive understanding of narration requires an analysis 

of the relationship between the two… (Gillespie, M. 2006. s 82). 

Med narrativ analys analyseras texterna utifrån olika perspektiv, både utifrån berättaren (i 

detta fall elevernas) och ifrån läsaren (eller den som tolkar, i detta fall författaren). Språket 

skapas i en social kontext och påverkar hur vi och andra ser på världen (Bergström, G & 

Boréus, K 2012). Narrativ analys hjälper oss att förstå hur kunskap och värderingar är 

reproducerade i samhället. Metoden är ett bra komplement till andra metoder och kan 

användas för att skapa mening i det som skrivits eller berättats (Gillespie, M. 2006).  

Jag har använt den här metoden eftersom jag analyserar skriven text och vill försöka förstå 

och tolka vad eleverna säger.  

 

För att arbeta med den kvalitativa delen av enkäterna har jag har jag sammanställt dem 

skolvis. Jag har sedan lagt de kvalitativa kommentarerna under respektive kvantitativ 

svarsfrekvens. Därefter har jag läst igenom kommentarerna och grupperat elevernas utsagor 

enligt de teman som var relevanta för min studie. Resultatredovisningen presenteras som en 

löpande text där elevernas enkätsvar får stå som grund. Narrativen som presenteras i resultatet 

är utifrån elevernas perspektiv för att belysa detta använder mig av citat.  

 

Metodkritik 

Att använda sig av enkäter kan ibland vara komplicerat eftersom det bl.a. är svårt att veta ifall 

alla respondenter svarar sanningsenligt. En annan aspekt är enkäternas utformning som kan 

göra det svårt för respondenten att svara. Det finns även en risk att respondenterna anpassar 

sina svar efter vad hen anser kan vara korrekt svar och inte svarar efter vad hen verkligen 

tycker. Dessa risker gör att det inte alltid går att veta om svaren är relevanta för 

undersökningen. En annan nackdel med enkäter är att det inte går att ställa de följdfrågor 

forskaren anser att den behöver för ett utförligare svar.  

 

Jag har valt att förhålla mig till dessa enkäter för vad de är, det är texter skrivna av ungdomar 

i gymnasieskolor som svarar på frågor de har fått. Dessa texter kan givetvis vara ”osanna” och 

kan påverka resultatet men detta skulle kunna ske med vilken metod jag än använder mig av 

och oberoende vilken ålder som respondenten är. 
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I det här fallet har det alltid funnits vuxna på plats ifall eleverna skulle ha frågor och de 

enkäter som ansågs oseriösa har tagits bort. I dessa enkäter framgick det tydligt att eleven inte 

var seriös genom tillexempel skriva en annan ålder än den målgrupp som fanns. För att få mer 

sanningsenliga svar var även enkäterna anonyma med förhoppning att det skulle göra att 

eleverna vågade uttrycka sina riktiga tankar.  
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Resultatredovisning 

I det här avsnittet presenteras resultatet av den kvantitativa och den kvalitativa delen av 

enkäterna. Resultaten är uppdelade skol-vis; Skola N (norra Sverige), Skola M (mellersta 

Sverige) och Skola S (södra Sverige). Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av de 

olika skolornas resultat i relation till mina forskningsfrågor. 

 

Forskningsfrågorna var både kvantitativa och kvalitativa. Den första frågan: Den 

undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa är delvis kvantitativ 

och kvalitativ. I figuren till det kvantitativa resultatet redovisas svarsfrekvenser och dess 

procent i relation till de antal elever som svarade på frågan. Den kvantitativa delen av frågan 

var formulerad som ett påstående och eleverna hade möjlighet att kryssa för olika alternativ. 

När det gäller den kvalitativa delen av fråga ett fick eleverna förklara varför de svarade på det 

sätt de gjorde. Fråga två och tre är enbart kvalitativa. Frekvenser av kvalitativa kommentarer 

redovisas även i figuren. Jag har i analysen av den kvalitativa delen grupperat svaren som 

eleverna gett för att se vilka som jag anser är framträdande teman i enkäterna. I resultat 

redovisningen presenterar jag dessa svar. Vid citat från respondenter kommer jag att skriva N, 

M eller S för skola och nummer på respondenten. 

 

För att underlätta för eleverna fanns följande definition om våld, fred och ickevåld med i 

enkäten: 

Fysiskt (kroppsligt) våld: Att skada andra människor genom till exempel 

misshandel eller krig. Psykiskt våld: att skada andra människor mentalt till 

exempel genom kränkningar, mobbning, förnedring, att prata illa bakom 

ryggen på någon, rasism, eller att behandla andra orättvist på grund av kön 

eller hot. Fred är frånvaro av både direkt och indirekt våld (se bilaga 1). 
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Skola Norra Sverige (N) 

1) Den undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa? 

Undervisning i skolan: Skola ”N” Frekvens Procent 

Håller absolut med  15 19, 0% 

Håller i viss mån med 39 49, 4 % 

Är tveksam  13 16, 5 % 

Håller inte riktigt med 5 6, 3 % 

Håller absolut inte med  1 1, 3 % 

Vet inte 6 7, 6 % 

Ej svar:  0 0 % 

Total  79 100 % 

Kvalitativa: Kommentarer 31 39, 2 % 

figur 1: undervisning i skolan Skola ”N” (Enkät) 

 

Den kvantitativa delen av frågan besvarades av alla elever.  Av respondenterna som svarat är 

det 19 % som anser att skolan har gjort dem till en fredlig människa, 49,4 % av eleverna 

ansåg att skolan hade en viss del 16,5 % är tveksamma, 6,3 % håller inte riktigt med, 1,3 % 

säger att skolan inte alls har gjort dem till en fredlig människa och 7,6 % svarade att de inte 

visste.  

 

Svaren på den kvantitativa och kvalitativa delen skiljer sig angående vilken roll skolan spelar 

för ungdomarnas utveckling av fredliga värderingar. I figur 1 är det bara en person som har 

svarat att skolan inte spelat roll medan det i de kvalitativa kommentarerna är fler som 

uttrycker att skolan inte spelar en roll i sammanhanget, vilket visar att det skiljer sig mellan de 

kvantitativa och kvalitativa svaren. Om jag räknar ihop de positivare svaren ser jag att 68 % 

tycker att skolan har en viss roll i skapandet av fredliga individer. Däremot är det fler negativa 

svar på den kvalitativa delen. Jag tolkar det som att eleverna varit mer nyanserade i 

kommentarerna och skrivit ned vad som fattas vad som gör dem tveksamma till skolans roll.  

 

Av de 79 de som svarade på enkäterna var det 39,2 % som svarade på den kvalitativa delen av 

frågan. Eleverna kommenterade b.la. att de inte anser att skolan har någon större betydelse för 

dem när det gäller skapandet av dem själva som en fredlig människa. De menar istället att det 

är hemmamiljön, föräldrarna och vänner som influerar dem.  

Det är inte skolan som uppfostrat mig till en fredligare människa.  

Det är min familj (N 18).   

Till exempel skriver en elev att hen blivit argare under sin skoltid  
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Jag har blivit argare och känner mest för att slå saker (N 41). 

En annan elev skriver att det krävs mer kunskap om skolan ska bli relevant i skapandet av 

fredliga människor. Även om vissa av eleverna svarar att de inte ser att skolan påverkar dem 

till att bli en fredligare människa är det andra som anser att skolan har en roll i detta.  

Man pratar om att rasismen är fel, vilket jag håller med om (N 68). 

I elevernas utsagor framkommer det också att skolan delvis lär dem att bli mer fredliga, till 

exempel genom att tala om rasism, förebygga mobbning och att de får ”lära sig” att våld är 

dåligt. 

Skolan har hela tiden tagit upp att inte kränka eller misshandla andra men jag 

har inte helt undvikit att vara en del i kränkningarna, tyvärr (N 64). 

Svaret ovan tyder på att eleven menar att även om skolan tar sitt ansvar, gör inte alltid 

eleverna det, de kränker och mobbar varandra ändå.  

En av de åsikter som kom fram var att även om eleverna ser att skolan skulle kunna spela roll 

i frågan så gör den inte det idag. 

Jag känner att skolan har bara en liten påverkan. Jag tror jag hade varit en 

fredlig människa även om jag inte gått i skolan (N 57). 

Eleverna i skolan anser att skolan har en roll i fredsskapandet men att skolan inte alltid ser 

eleverna och inte alltid hanterar konflikter på ett bra sätt. 

 

Nedan redovisar jag de kvalitativa kommentarerna på frågorna 

2) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? och 3) Om du ska skapa ett 

fredligt samhälle, vad kan du göra? 

2) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? 

Vad ska skolan göra  Skola ”N” 

Svar 71 89, 9 % 

Ej svar:   8 10, 1 % 

Total  79 

figur. 2: Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skola göra? (enkät) 

 

Denna fråga är enbart kvalitativ och hade en svarsfrekvens på 89 %. Ett av de områden som 

träder fram i enkätsvaren är om mobbning inom skolans väggar. Eleverna talar om att skolan 

behöver arbeta mot mobbning och prata mer om uppfostran och hur de bör uppföra sig i 

skolan.  
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Skolan kan lära eleverna respekt, ärlighet, behandling gentemot andra. Skolan 

måste ta i detta seriöst, för i nuet gör de inte det. De säger en sak men gör en 

annan sak. Detta borde speciellt i högstadiet, då det är den värsta tiden för de 

mesta ungdomarna. Där fattas något som kallas respekt (N 53). 

Se till att ingen mobbar någon på skolan och att göra skolan till en trevlig 

plats som man vill gå till (N 34). 

Eleverna anser att skolan inte hanterar bråk och våld på ett bra sätt. Enligt dessa elever ska 

skolan undervisa om icke våld och ha föreläsningar som inspirerar och engagerar eleverna. 

Vissa elever skriver också att skolan ska berätta om konsekvenserna av våld och krig. Våld 

förekommer ofta i skolan skriver eleverna. De menar också att och att skolan inte alltid gör 

något för att stoppa våldshandlingarna och hjälpa de elever som använder sig av våld att ändra 

sig.  

Jag vet inte, jag gillar inte skolan och tycker inte att den bidrar till så mycket. 

Jag tycker inte skolan gör så mycket för att stoppa våldet. Det är inte för våld, 

men man ser heller inte att de gör något åt det (N 42).  

  

En elev skriver att skolan bör främja fritt tänkande och på det sättet kunna bli mer fredliga. 

Försöka ge möjlighet till självinsikt genom fritt tänkande. Jag tror att vi så 

småningom kommer att kollektivt bli mer fredliga om vi öppnar för insikt… 

Uppmuntra till kreativitet och självständigt fritt tänkande (N 30). 

Sammanfattningsvis belyser respondenternas svar deras uppfattningar om de ämnesområden 

som skola borde ägna mer tid på i undervisningen. De skriver om ett behov av att prata om 

rasism och mobbning och eleverna ser detta som ett problem som finns i skolan. Eleverna vill 

ha fler diskussioner och föreläsningar och att skolan ska lägger mer fokus på fred i 

undervisningen. Även kunskap om religion, mångfald och feminism ser eleverna som viktiga 

kunskaper. Eleverna vill att skolan ska och kan göra mer för att skapa ett fredligt samhälle.  

3) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan du göra? 

Vad kan du göra  Skola ”N” 

Svar) 67 84, 8 % 

Ej svar:  12 15, 2 % 

Total enkäter 79 

figur 3: Vad kan du göra? (enkät) 

Eleverna i skolan svarade väldigt lika på den här frågan. De svarade tillexempel att för att 

skapa ett fredligt samhälle måste de själva vara fredliga och inte använda våld. Eleverna 

skriver också om vikten av att ”lära ut” fredlighet till kommande generationer. Att våga säga 
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ifrån när någon far illa, att informera om våld och dess konsekvenser och vara ett gott 

exempel är några av de ämnen eleverna tar upp i enkäten. 

Jag ska försöka så några frön (metaforiskt) och uppföra mig fredligt. Andra får 

då möjlighet att observera och följa mitt exempel (N 30). 

Jag kan agera med gott exempel och visa att jag inte diskriminerar folk 

beroende på hur de är (N 66). 

Eleverna tar också upp hur viktigt det är med mångfald, antirasism och feminism och vikten 

av kritiskt tänkande och att vara en god medmänniska. De menar att våldet och rasismen 

skapar o-fredliga samhällen och därför måste de arbeta tillsammans för att skapa fred och 

detta kan de göra genom b.la. utbildning och att inte behandla människor olika. 

Skola mellersta Sverige (M)  

1) Den undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa 

Undervisning i skolan  Skola ”M” 

Håller absolut med  38 31,7 % 

Håller i viss mån med 50 41, 7 % 

Är tveksam  15 12, 5 % 

Håller inte riktigt med 7 5, 8 % 

Håller absolut inte med  2 1,7 % 

Vet inte 8 6,7 % 

Ej svar:  0 0 % 

Total  120 100 % 

Kvalitativ: Kommentarer 54 45, 0 % 

figur 4: undervisning i skolan (enkät) 

 

Av de 120 enkäter som delades ut svarade alla eleverna på den kvantitativa delen av den 

första frågan. 31,7% svarade att de höll med om att skolan gjort dem till en fredligare 

människa, 41,7% höll till viss mån med, 12,5 % var tveksamma, 5,8 % höll inte riktigt med, 

1,7 % håller absolut inte med och 6,7 % svarade att de inte visste. Det betyder att de allra 

flesta som svarade på den kvantitativa delen anser att skolan har gjort dem till en fredlig 

människa på ett eller ett annat sätt men med vissa förbehåll. I svaren på den kvalitativa delen 

kan jag se de förbehåll eleverna har genom deras svar. 

 

Av de 120 utdelade enkäterna var det 45 % som motiverade sitt svar på frågan. Åsikterna går 

isär i huruvida eleverna anser att skolan gjort eleven till en fredlig människa eller inte. Medan 

vissa av eleverna menar att skolan inte haft något att göra med deras fredlighet menar andra 

att skolan absolut varit delaktig.  
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Det har påverkat mig hur jag ska undvika konflikter (M 4). 

Eleverna som svarat menar att skolan hjälpt dem att hantera konflikter och att undervisningen 

gjort dem till en fredligare människa. En elev skriver att skolan lägger mycket fokus på 

demokrati vilket gör dem fredligare. 

I skolan lär jag mig/ har jag lärt mig hur man beter sig mot andra och 

uppträder demokratiskt (M 53). 

Alla svaren var inte positiva gentemot skolan, vissa skrev att skolan inte alls hade någon roll i 

att göra dem till fredliga människor. De menade bl.a. att stressen som finns i skolan gör dem 

mindre fredliga att skolan ibland kan vara motsägelsefull.  

Hur ska man bli fredlig om man får stress utav skolan (M 18). 

Det kan ibland vara motsägelser där lärare kan stödja en viss person i en 

konflikt som man själv anser vara kränkande (M 36). 

Som vi kan se i figur nr 4 skriver en stor del av eleverna i skola M att skolan haft betydelse. 

Men de skriver också att det är hemmiljön i första hand som influerar dem till att bli fredliga. 

De menar också att skolan kanske inte lär dem direkt om fred men istället om demokrati och 

diplomati. Eleven ser inte kopplingen mellan fred och våld när de undervisas i demokrati och 

diplomati. 

Skolan har inte i sig sagt något om våld jag kan komma på, men vi har lärt oss 

om demokrati och diplomati och om hur de båda är bättre än sina motparters 

(M 50). 

 

Nedan redovisar jag resultaten för fråga två och tre. 

2) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? 

Vad ska skolan göra  Skola ”M” 

Svar 95 79, 2 % 

Ej svar:  25 20, 8 % 

Total  120 

figur. 4: Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skola göra? (enkät) 

 

LÄRA BARNEN ATT VÅLD INTE LEDER TILL ETT BÄTTRE SAMHÄLLE. Att 

det är ok att komma var som helst ifrån, tro på vad man vill, se ut som man vill 

etc. Det ska inte vara ett problem (M 98, det är eleven själv som skrivit i 

versaler). 
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Uppfattningen om att skolan bör ta kraftigare tag mot mobbning och rasism upprepas i de 

olika svaren. Eleverna skriver att skolan måste ”lära ut” mer om demokrati, etik och moral 

och undervisa i hur bra fred är.  

Lära oss att rasism är fel och krig (M 81). 

De vill också att skolan undervisar mer om krigets konsekvenser. Eleverna som svarat skriver 

om vikten av bra historieundervisning och att berätta om vissa historiska händelser så att det 

inte upprepas igen. 

Prata om vikten av fred, bra historieundervisning, högre krav på lärare, 

antimobbningsgrupper (M 57). 

Eleverna vill veta om händelser som skapat det samhälle vi lever i och att skolan ska 

undervisa i allas lika värde.  

Lära ut historiska händelser jobba emot mobbning och för mänskliga 

rättigheter (M 68). 

Återkommande i svaren från den här skolan är att skolan behöver arbeta mer antirasistiskt och 

antimobbning, de vill att det ska skapas antimobbningsgrupper och att lärarna ska få större 

kompetens. 

 

Det finns även yttringar av en rasistisk karaktär och här är ett exempel. 

Inte ha skolor med för många invandrare de skapar tillsammans hat mot 

samhället (M 95). 

Vilket blir en motpol till kommentarerna om hur viktigt eleverna tycker att skolan satsar mer 

på antirasism och antimobbning.  

3) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan du göra? 

Vad kan du göra  Skola ”M” 

Svar) 87 72, 5 % 

Ej svar:  33 27, 5 % 

Total  enkäter 120 

figur. 5: Vad kan du göra? (enkät) 

 

Av de 120 utdelade enkäter svarade en 72% på denna fråga. Elever skriver om vikten av att 

inte acceptera våld och diskriminering och att bete sig fredligt samt behandla andra som de 

själva vill bli behandlade. De menade också att det är viktigt att visa engagemang och våga 

protestera mot rasism och att sprida budskapet om allas lika värde.  
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Jag kan säga till när jag hör eller ser någon agera hatfull eller rasistiskt (M 

89). 

Eleverna menar att civilkurage, att våga säga ifrån, ta ställning, vara rättvis och uppmuntra till 

demokrati är saker som eleverna uppfattar som viktigt för att förändra samhället. 

Protestera mot t ex rasism och sprida budskap att alla är lika värda oavsett, 

kön, ursprung, religion m.m. (M 77). 

Genom kunskap menar eleverna att de ska kunna förhindra krig och andra våldsyttringar.  

Läsa om de hemska sakerna som skett så att man kan hindra vissa saker skulle 

ske igen, så man aldrig glömmer bort (M 112). 

Även på denna fråga finns svar av rasistisk karaktär.  Samma respondent som på fråga nr 2 

skrev att skolan inte skulle ha för många invandrare menar att det hen kan göra för att skapa 

fred är:  

STOPPA MASSINVANDRINGEN! Ftbk Juda islam (M 95). 

Jag vill lyfta fram att den största majoriteten av eleverna i skola M svarar att utbildning om 

mänskliga rättigheter och antirasistiskt arbete är viktigt för fredsskapandet. 

Skola Södra Sverige (S) 

1) Den undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa 

Undervisning i skolan  Skola ”S” 

Håller absolut med  26 20, 2 % 

Håller i viss mån med 39 30,2 % 

Är tveksam  24 18, 6 % 

Håller inte riktigt med 10 7, 8 % 

Håller absolut inte med  12 9, 3 % 

Vet inte  9 7,0 

Ej svar:  9 7,0 % 

Total  129 100 % 

Kvalitativa: Kommentarer 74 57,4% 

figur 6: undervisning i skolan (enkät) 

 

Av de 129 enkäterna som delades ut var det 20,2 % som anser att skolan har gjort dem 

fredligare, 30,2 % av eleverna håller med till viss mån, 18,6% är tveksamma till detta 7,8 % 

håller inte riktigt med, 9,3 % håller absolut inte med, 7% vet inte och 7% har inte svarat. De 

flesta eleverna anser alltså att skolan har en viss del i skapandet av dem som fredliga 

individer. 
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Den kvalitativa delen av frågan svarades av 57,4 %. I den här skolan (S) kan jag se att det är 

ca 50 % som är positiva men 30,2 % av dem håller bara i viss mån med, det betyder att det 

också finns kritik och inte alla har en positiv bild av skolans roll för deras utveckling av 

fredliga värderingar. I figur 6 är det tolv personer som inte håller med påståendet alls medan i 

de kvalitativa kommentarerna är det fler som uttrycker att skolan inte har en positiv roll. På 

samma sätt som första skolan (N) kan de negativa svaren i den kvalitativa delen belysa vad 

eleverna anser fattas för att skolan verkligen ska ha en betydande roll i skapandet av dem som 

fredliga människor. 

 

Eleverna svarade lite olika, många menar att skolan i sig inte lärt dem om fred, utan det mesta 

får de med sig hemifrån eller från det umgänge de är i; 

Skolan lär knappt ut något om etik och moral, har lärt mig om fred mm. via 

socialt umgänge (S 1). 

Eleverna menar att skolan inte pratar om fred kontinuerligt i gymnasiet och att det mest var 

under sina tidigare skolår som de lärde sig mer om fred. De flesta som svarat skriver att det är 

föräldrarna som lärt dem om rätt och fel och att skolan inte har med det att göra. En elev 

svarar att våld inte uppmanas men att det ändå finns i deras vardag, vilket innebär att även om 

skolan säger nej till våld finns det ändå där i deras omgivning;  

Våld uppmanas inte men finns i vardagen (S 32). 

En elev har svarat att skolan inte alls lär ut fred och icke våld. Hen menade att skolan inte 

uppfostrar fredligare människor på grund av all mobbning som finns i skolan och att det 

istället är familjen som gör eleverna fredliga;  

Du blir inte fredlig i skolan, tvärtom. Finns massvis med dålig energi och 

otrevliga människor som det inte går att undvika. Det fredliga och vänliga 

bygger du på själv eller med din familj (S 91). 

Några av eleverna är kritiska med hur skolan bedriver sitt arbete och menar att miljön inte 

underlättar för eleverna att bli fredligare människor. Vissa skriver att de inte vet om skolan 

gör dem till fredligare eller inte och andra menar att skolan är stressig och därför skapar 

skolan en icke fredlig miljö. 

Inte alla är kritiska till skolans roll. De elever som menar att skolan har en del i skapandet av 

dem som fredliga individer hänvisar till att de genom skolan har en bra plats att vara på och 

att undervisningen och antimobbningsstrategierna gör dem fredligare. 

I stora sociala sammanhang som skolan lär man sig att interagera och 

kommunicera, framför allt respektera andra människor. Ligger väl lite fred i 

det?” (S 8). 
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Några elever skriver även att resandet och möte med andra kulturer gör dem till en bättre och 

fredligare människa och att skolan har varit en del av detta genom att lära sig att umgås med 

olika människor i sin vardag som de annars inte möter.  

 

Vidare redovisar jag fråga två och tre. 

2) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? 

Vad ska skolan göra  Skola ”S 

Svar 106 82,2 % 

Ej svar:    23 17,8% 

Total  129 

figur. 7: Vad skolan kan göra (enkät) 

 

Av 129 enkätsvar var det 82,2 % som svarade på denna fråga. Eleverna som svarade på 

enkäten skriver att skolan måste ta ett starkare grepp mot rasism och mobbning. De skriver att 

dessa två faktorer är det som skapar ett o-fredligt samhälle. Undervisning om fred, mobbning 

och antirasism måste börja tidigare och genomsyra hela skolgången. 

Lära ut hur man ska agera i krissituationer. – Lära vad rasism innebär och 

lägga tyngd på att acceptera alla (S 6). 

Även i den här skolan skriver eleverna att det borde pratas mer om etik och moral. De svarar 

också att skolan bör sluta tala om olikheter och istället prata om likheter samt utveckla mer 

samarbeten mellan olika skolor. Det finns också exempel från några få elever som menar att 

skolan inte kan göra någonting för att skapa ett fredligare samhälle och en elev förklarar det 

så här: 

Dem som utför våld kommer inte lyssna på någon random tant som säger till 

dem att vara snälla (S 13). 

En annan elev anser att skolan måste ”ta tag” invandrarna och att skolan måste se till att de 

ska anpassa sig för annars försvinner Sverige och att skolan inte ska låta ”invandrarna göra 

som de vill”.  

Lära killarna om våld och våldtäkt. – Ska invandrare komma hit ska dom 

anpassa sig till vårt samhälle inte fortsätta med deras språk för då försvinner 

ju Sverige (S 38). 

Även om det finns vissa med rasistiska attityder så svarar de flesta eleverna tvärtom, att 

skolan ska vara mer antirasistisk och informera elever om, krig, fred och våld. Mobbning är 

också återkommande, många elever skriver i sina svar att skolan måste se allvarligare på 

mobbning och det våld som pågår i skolan om de vill att eleverna ska bli fredligare.  
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Hålla mer koll och ha strängare regler gällande mobbning/våld (S 28).  

Även i den här skolan tar vissa av eleverna upp att faktorer som stress, som finns i dagens 

skola försvårar skapandet av ett fredligare samhälle, skolan behöver planera sitt arbete bättre 

och göra den mindre stressig.  De skriver också att lärare måste börja visa att de bryr sig om 

sina elever och hjälpa dem det går dåligt för och sätt undvika att eleverna hamnar i dåligt 

sällskap. Eleverna i skolan ser att det finns mycket mer som skolan kan göra för att hjälpa till 

att skapa ett fredligare samhälle. De menar bl.a. att det behövs mer och bättre historielektioner 

där det pratas om fred och konsekvenserna av krig.  

 

3) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle vad kan du göra? 

Vad kan du göra  Skola ”S 

Svar) 104 80,6 % 

Ej svar:    25 19,4 % 

Total enkäter 129 

figur. 8: Vad kan du göra?  (enkät) 

 

På den här frågan var det 104 stycken som svarade. Vissa av eleverna kan inte ge ett konkret 

svar och skriver att de inte vet vad det kan göra och eller att de inte kan göra någonting 

eftersom de bara är en person.  

Inspirera andra. Som ensam kan man inte göra mycket (S 83). 

Eleverna skriver om vikten av att vara fler som arbetar med fred och att hjälpa dem som 

känner sig ensamma.  

Jag kan hjälpa dem som känner sig ensamma. Kan sprida vidare att vi måste 

ha ett slut på ett dåligt samhälle. Jag kan gå i skolan skapa mig en utbildning. 

Och sedan hitta något jobb som gör att skapa ett fredligt samhälle (S 93). 

I den här skolan lyfter eleverna b.la. fram att individerna behöver leva som de lär, skapa 

relationer mellan människor, visa respekt, lära sina framtida barn om krig, våld och dess 

konsekvenser.   

Komma med gott exempel och hjälpa till där jag kan och vara fredligare 

medborgare (S 6). 

Några hänvisar till sina tidigare svar och menar att samma svar som de gav angående vad 

skolan kan göra är vad de själva behöver följa. Andra elever menar ett de måste vara mer 

aktiva, våga demonstrera, säga sina åsikter när de ser något de tycker är fel. Eleverna skriver 

om påverkan och antirasism och de flesta skriver om vikten av att respektera och vara fredliga 
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mot varandra. De menar att utbildning och påverkan är viktigt för att skapa ett fredligt 

samhälle och att de måste arbeta tillsammans och sluta göra skillnad på folk.  

Lära ut (till) mina små kusiner vad som är rätt och fel så att mina framtida 

barn. Berätta att mobbning är fel (S 2). 

Sammanfattning av resultat 

Både de kvantitativa och de kvalitativa svaren från de tre skolorna har en hög svarsfrekvens 

och jag anser att de kan uppfattas som representativa för gruppen. 

 

1) Den undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa? 

 Skolan N Skolan M Skolan S 

Undervisning i skolan:  Frekv. % Frekv. % Frekv. % 

Håller absolut med  15 19, 0% 38 31,7 % 26 20, 2 % 

Håller i viss mån med 39 49, 4 % 50 41, 7 % 39 30,2 % 

Är tveksam  13 16, 5 % 15 12, 5 % 24 18, 6 % 

Håller inte riktigt med 5 6, 3 % 7 5, 8 % 10 7, 8 % 

Håller absolut inte med  1 1, 3 % 2 1,7 % 12 9, 3 % 

Vet inte 6 7, 6 % 8 6,7 % 9 7,0 

Ej svar:  0 0 % 0 0 % 9 7,0 % 

Total  79 100 % 120 100 % 129 100 % 

Kvalitativa: 

Kommentarer 

31 39, 2 % 54 45, 0 % 74 57,4% 

figur 9: Undervisning i skolan Skola ”N”, ”M”, ”S” (enkät) 

 

Om vi adderar påstående 1 och 2 framgår att de flesta eleverna överlag är överens om att 

skolan har en viss roll i deras utveckling av fredliga värderingar. När jag sedan läser de 

kvalitativa kommentarerna kan jag förstå vad det är som får eleverna att inte helt och hållet 

hålla med i påståendet: Den undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig 

människa? I skola N och S är de flesta elever kritiska i sina kommentarer, där en 49% 

respektive  30, 2 % av elever svarade att  de håller i viss mån med påståendet. Medan i skola 

M finns det polariserade åsikter. Lika många elever ger positiva och negativa svar i sina 

kvalitativa kommentarer. De negativa kommentarerna skulle kunna uppfattas som elevernas 

uttryck av vad som saknas för att skolan ska uppfylla sin roll i skapandet av fred. Eleverna ser 

inte alltid skolan som en plats där de blir fredligare människor, utan menar att det är något 

som de bär med sig hemifrån. Att skolan inte har en självklar roll i fredligt beteende förklarar 

vissa elever med den stress och den atmosfär med mobbning och rasism som finns.  
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2) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? 

Vad ska skolan göra  Skola ”N” Skola ”M” Skola ”S” 

Svar 71 89, 9 % 95 79, 2 % 106 82,2 

Ej svar:   8 10, 1 % 25 20, 8 % 23 17,8 

Total  79 120 129 

figur. 10: Vad kan skola göra? (enkät) 

Eleverna menar att skolan har bristfälliga kunskaper om hur de ska hantera mobbning, rasism 

och annan diskriminering och det är något som eleverna anser att lärarkåren tydligare måste 

arbeta med. Jag tolkar det som att eleverna inte alltid upplever att skolan är den trygga plats 

som den borde vara. Eleverna vill se mer utbildning när det gäller frågor om fred och 

konflikthantering, de vill också att historielektionerna ska bli bättre och skolan ska ha fler 

temadagar med intressanta föreläsningar om konsekvenserna av krig, våld och diskriminering. 

3) Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan du göra? 

Vad kan du göra  Skola ”N” Skola ”M” Skola ”s” 

Svar) 67 84, 8 % 87 72,5 104 80,6 

Ej svar:  12 15, 2 % 33 27,5 25 19,4 

Total enkäter 79 120 129 

figur. 11: Vad kan du göra? (enkät) 

Förekommande område i alla tre skolor elevernas uppfattning om hur rasism och våld skapar 

o-fredliga samhällen. Vad de själva kan göra för att skapa ett fredligt samhälle är att vara 

fredliga och leva som de lär. Eleverna förutom att vara förebilder måste även våga säga nej 

till våld och andra orättvisor. De uttrycker att det är viktigt att engagera sig och visa 

civilkurage men också hur svårt de anser det är att göra något själv.  

 

Resultatet av enkäterna visar på att skolorna svarar någorlunda lika varandra. Detta kan 

förklaras med att skolorna som deltagit i enkäten även om de ligger på olika geografiska 

områden ändå har en relativt lik socioekonomisk bakgrund. 
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Diskussion 

Ett av de huvudteman som återspeglas i materialet är skapandet av en fredskultur. Även om begreppet 

fredskulturen inte används av eleverna är ändå problematiseringen av temat återkommande i resultatet. 

Detta tema förekommer implicit och explicit i de svar som studien baserades på.  

 

I enkätsvaret om skolans roll som fredsskapande menar eleverna att skolan inte alltid är en trygg plats, 

eftersom skolan ibland är stressig och våldsam.. Inom fredspedagogiken lyfts liknande resultat där 

forskarna menar att skolan ska ses som en trygg plats där elever kan känna sig välkomna. Harris & 

Morrison (2013) skriver att traditionell utbildning omedvetet kan reproducera en våldskultur 

och att eleverna lär sig att acceptera de strukturer som finns i skolan. Dessa strukturer tar 

sedan eleverna med sig och risken finns att de reproduceras. Det är viktigt att undersöker om 

det förekommer någon typ av ”våldskultur” och att skolan utvecklar redskap för att hantera de 

våldsamheter som inträffar på ett effektivt sätt. Detta skulle bidra till att eleverna kan dra 

lärdomar och utveckla verktyg för att skapa en ”fredskultur” och att skolan blir en tryggare 

plats.  

 

För att skolan ska kunna utvecklas i en riktning där fredsskapande blir en kultur menar Rivera 

(2009) att miljön där fredskulturen ska utvecklas måste leva upp till vissa förutsättningar, bl.a. 

vad gäller utbildning, hållbar utveckling, jämlikhet mellan könen, tolerans, förståelse och 

solidaritet. I studien och i elevernas svar angående vad skolan kan göra för att skapa ett 

fredligare samhälle är ett förekommande att det finns brister i skolans hanterande i de 

områden som Rivera menar är viktiga i skapandet av fredskultur. I resultatet framkommer det 

att eleverna upplever våld, mobbning, brist på respekt, rasism och sexism. I resultatet kommer 

det fram att skolan bör ta våldet och mobbningen på allvar. Eleverna önskar sig en skola där 

alla respekteras. Enligt Harris (2002) har kunskap och utbildning en central roll för 

människans utveckling av fredliga värderingar. Dock är det genomgående för de tre skolorna 

att eleverna anser att skolan ska arbeta ”ännu hårdare” med fredsundervisning. Elevernas 

önskemål stämmer överens med UNESCOs strävan efter att implementera fredspedagogik i 

skolans undervisning (se UNESCO). Detta är en utmaning för skolorna både kunskapsmässigt 

och didaktiskt. Harris och Morris (2013) menar att Lärarutbildningen behöver utveckla sätt att 

utbilda blivande lärare i fredspedagogik. Efter färdig utbildning är det viktigt att lärarna har 

den vetenskapliga och didaktiska kompetenser som behövs.  Lärarna behöver ämnesdidaktisk 
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kompetens för att undervisa utifrån fredspedagogiska perspektiv där både lärare och elever 

kritiskt granskar det som händer i världen. Eleverna som svarat anser att lektionerna behöver 

bli mer relevanta genom att utbildningen belyser och diskuterar ämnen som kan relateras till 

deras vardag. De skulle vilja att lärarna tog upp mer om våld, fred och dess konsekvenser.  

 

Angående vad de själva kan göra för att skapa ett fredligt samhälle menar eleverna att de kan 

vara förebilder för andra, våga säga ifrån och visa civilkurage. De skriver också att de vill 

vara en del av en grupp. Detta är viktigt för att de ska känna samhörighet och att de har makt 

att förändra samhället. Flera av eleverna uttrycker att det är svårt att stå ensam och kämpa för 

de här frågorna. I likhet med Freire (1996) och Harris (2002), visar detta att flera av eleverna 

har en medvetenhet och vet vad som måste göras för att skapa en fredskultur. Eleverna menar 

att utbildning ökas medvetenheten i vad som händer i världen för att på sådant sätt kunna 

skapa en förändring till ett fredligare samhälle. 

 

Analysen av enkätsvaren belyser hur viktigt skolan är för skapandet av ett fredligt samhälle. 

Skolan är en av de platser där barn/ungdomar tillbringar mest tid och är därför en viktig agent 

i skapandet av värderingar. Harris & Morrison (2013) beskriver att  skolan är som ett 

minisamhälle och således är det viktigt att fredspedagogiken genomsyrar hela arbetet. 

Delar av skolans värdegrund vilar på idéer som kan likställas med fredspedagogiska teorier 

gällande mänskliga rättigheter, demokrati o.s.v. Detta är ett steg i rätt riktning menar jag, men 

delar av läroplanen behöver ses över bland annat den del om kristen tradition och västerländsk 

humanism som i sin nuvarande form har exkluderande formuleringar.  

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. I 

överenstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell (sid 5 LGY). 

Eleverna uttrycker i enkätsvaren att skolan ska vara en plats för alla detta motsägs till vis del 

av formuleringar där eleverna ska ”fostras” genom västerländsk humanism och kristen 

tradition visar ändå att även om skolan vill främja demokrati och mänskliga rättigheter pekar 

de ändå på vad som skolsystemet anser är den ”rätta vägen”. I läroplanen står det även att 

skolan ska vara icke-konfessionell vilket delvis motsäger formuleringen om att skolan ska 

förvaltas av kristen tradition. Denna formulering borde inte finnas med i läroplanen då kan 
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vara exkluderande för elever som inte är kristna. Detta går emot UNESCOs mål där skolan 

ska vara en del av skapandet av fredskulturen (jfr Page, J. 2008). För att skolan ska vara ett 

rum för skapandet av demokratiska och fredliga samhällsinvånare är det viktigt att skolan 

arbetar med en läroplan som inkluderar alla.  

 

En aspekt av exkludering i skolan som eleverna uppmärksammar är rasismen.  

Även om det inte finns många rasistiska kommentarer bland enkätsvaren, skriver ändå 

eleverna att de vill att skolan ska lyfta fram det antirasistiska arbetet. Det skulle kunna betyda 

att även om eleverna inte skriver rasistiska åsikter i svaren, finns det rasism i skolorna och 

som eleverna anser inte tas på allvar.  

 

Elevernas skriver att ett antirasistiskt arbete är avgörande för att skapa ett fredligt samhälle. 

Detta överensstämmer med Balibars (2002) uppfattning om att samhället måste vara befriat 

från det strukturella fysiska och psykiska våldet som rasismen är (ibid.). Skolan är en plats där 

eleverna träffar andra med olika bakgrund som de annars inte skulle träffa. De flesta elever 

uppfattar detta som något positivt, men det finns även några få som menar att det är ett 

problem. Enkätsvaren speglar de olika rådande diskurserna i samhället, som den politiska 

debatten. För att skapa ett fredligt samhälle måste samhället vara befriat från rasism och 

annan diskrimination. 

 

Slutord och vidare forskning 

Jag ser resultaten av min studie som en uppmaning att föra vidare elevernas röster och anser 

att politiker och skolan som institution har ett uppdrag i att förverkliga deras önskemål och ta 

deras uppfattningar på allvar. Om jag summerar ungdomarnas röster ser jag att det finns ett 

behov av att skolan tar rasism, sexism och mobbning på allvar. Det behövs ett ny-tänk för att 

skolan ska bli en relevant aktör i skapandet av fred och demokrati i samhället. Eleverna 

uttrycker att det som görs nu inte räcker till. De menar att det behövs andra och nya grepp. 

Det behövs göras ett förändringsarbete i samhället där politikerna, skolan, elever och lärare 

tillsammans arbetar för att skapa lärandeprocesser som leder till kunskap om fred, 

konflikthantering och skapandet av ett hållbart samhälle.  

 

Under arbetet med uppsatsen har många frågor kommit upp, så som hur ser det ut i skolorna 

när det gäller rasism, vilket arbete görs och vad lärarna anser om de frågor som ställts till 
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eleverna. Som vidare forskning anser jag det skulle vara intressant att göra samma studie på 

verksamma lärare i skolorna och kunna göra en komparativ studie mellan svaren från eleverna 

och lärare.  

  



 45 

Referenser 

Bartlet, L. (2008). Paulo Freire and Peace Education, i  Enyclopedia of peace education. red 

Monisha, Bj,  Info Age Publishing, Inc, Scottsdale 

Bergström, G & Boréus K. (2012). Diskursanalys, i Textens mening och makt. red. 

Bergström, G & Boréus, K, Studentlitteratur AB Lund 

Freire, P. (1996). Pedagogy of the oppressed. Penguin Books Ltd, London 

Galtung, J, Jacobsen, C G & Brand-Jacobsen, K F. (2002). Searching for Peace The Road to 

Transcend. Pluto Press, London 

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research i Journal of Peace Research. 

Vol. 6, No. 3. Sage Publications, Ltd. 

Galtung, J. (1990). Cultural Violence i Journal of peace Research. Vol 27, No 3, Sage 

Publication 

Gillespie, M. (2006). Narrative analysis, i Analysing media texts. Open University Press 

McGrav-Hill Education, Berkshire 2006 

Graviz, A. (2012) Att lära interkulturalitet genom medier i Den interkulturella blicken i 

pedagogik: Inte bara goda föresatser. Södertörns högskola Stockholm 

Harris, I & Morrison, M. (2013). Peace Education, McFarland & Company Inc Publishers, 

North Carolina  

Harris, I. (2002). Conceptual Underpinnings of Peace Education i Peace Education - The 

Concept, Principles and Practices Around the World. Red Salomon, G & Nevo. 

B. Lawrence Erlbaum Associets, Publishers, New Jersey 

Hesmondhalgh, D. (2006). Discourse analys and content analys, i Analysing media texts. 

Open University Press McGrav-Hill Education, Berkshire 

Johnson, DW, och Johnson RT.. (2009). Peace education in the Classroom, Creating 

Effective Peace Education Programs i Handbook on peace education. red 

Salomon, G. Psychological Press, London  

Jonsson, R. (2007). Blatte betyder kompis. Ordfrontsförlag, Stockholm 

Loomba, A. (2006) Kolonialsim/Postkolonialism. TankeKraft förlag, Stockholm  

 Mångkulturellt centrum (MKC, 2014) Afrofobi , Mångkulturellt centrum, Stockholm  

Oppenheimer, L. (2009). Contributions of Developmental Psycchology to Peace Education i 

Handbook on Peace Education, red Salomon, G & Carins, E. Psychology Press 

LTD, London  

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=sageltd
http://www.bokus.com/bok/9789186069513/den-interkulturella-blicken-i-pedagogik-inte-bara-goda-foresatser/
http://www.bokus.com/bok/9789186069513/den-interkulturella-blicken-i-pedagogik-inte-bara-goda-foresatser/
http://www.bokus.com/bok/9780805841930/peace-education/
http://www.bokus.com/bok/9780805841930/peace-education/


 46 

Page, J S. (2008) The United Nations and Peace Education i Encyklopedia of peace 

education. red Monisha Bajaj. Info Age Publishing, Inc, Scottsdale 

Rivera, J. (2009) Teacheing about the Culture of Peace as an Approach to Peace Education, i 

Handbook on peace education. red Salomon G. Psychological Press, London  

Robertson, A. (2012). Narrativanalys i textens mening och makt i Textens mening och makt 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskurs analys. red Bergström, G & 

Boréus, K. Studentlitteratur AB Lund  

Salomon G & Cairins E. (2009). Peace Education Setting the scene i Handbook on peace 

education. Red Salomon, G. Psychological Press, London  

Salomon, G, (2002) The Nature of Peace Education: Not All Programs Are Created Equal, i 

Peace Education – The Concept, Principles and Practices Around the world, 

red Salomon, G & Nevo. B. Psychology Press LTD, London Lawrence Erlbaum 

Associets, Publishers, New Jersey 

Skolverket (2011) , Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm 

Skovdahl, B Skeletten i garderoben. Om rasismens idéhistoriska rötter, Mångkulturellt 

Centrum 2012 (tredje upplagan) 

SOU 2009:64 (2009) Flickor och pojkar i skolan- hur jämställt är det? Tryckt av Elanders Ab 

Riksdagen Stockholm 

SOU 2012: 74 (2012) Främlingsfienden inom oss, Tryckt av Elanders Ab Riksdagen, 

Stockholm  

 

Otryckta källor 

 

Amnå, E. Kokkonen. A. Persson, M & Stattin, H (2011): Unga svenskars stöd för demokrati 

är grundmurat. DN Stockholm, publicerat 2011-06-28. 

http://www.dn.se/debatt/unga-svenskars-stod-for-demokrati-ar-grundmurat/ 

Borgström, M. Goldstein-Kyaga, K. & Graviz, A (2014); Projektet fred, nya 

identitetskonstruktioner och kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser. 

Södertörns högskola. Institutionen för kultur och lärande. Stockholm 

BRÅ (2014) Brott och statistik. https://www.bra.se/bra/brott-och-

statistik/brottsutvecklingen.html 

Declarations of human rights (1948).  Artikel 26 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a26 

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/brottsutvecklingen.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/brottsutvecklingen.html
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a26


 47 

Galtung, J. (1967) THEORIES OF PEACE A Synthetic Approach to Peace Thinking 

International Peace Research Institute, Oslo : 

https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_unpub_Theories_of_Peace_-

_A_Synthetic_Approach_to_Peace_Thinking_1967.pdf 

Galtung, J. (2012). Vi måste tala öppet om dessa frågor även om det är känsligt för många. 

DN. Stockholm. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/johan-galtung-vi-

maste-tala-oppet-om-dessa-fragor-aven-om-det-ar-kansligt-for-manga/ 

Lindberg, S. (2011). Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar. DN. Stockholm 

publicerad 2011-06-03. http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-viktigt-for-

dagens-unga-svenskar/ 

Olsson, E, (2012)Våldet bland unga tjejer ökar kraftigt, DN. Stockholm, publicerad 2012-01-

12. http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdet-bland-unga-tjejer-okar-kraftigt/ 

Pettersson, T. (2014) Hot och risker.  Uppsala universitet. Uppsala 

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/Konflikttrender/ 

The Institute for Economics and Peace (IEP) Global Peace Index (GPI) 2014. Measuring 

peace and assessing country risk. Global Peace Index. 

http:/www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2014%20Global%20Peace%

20Index%20REPORT.pdf. 

Theorin, M B mfl. 1978/79 Motion om fredsfostran inom skolan.  Riksdagen, Stockholm. 

http://data.riksdagen.se/dokument/G202938  

UNESCO (2000); Education for a culture of peace. http://www.unesco.org/education/ecp/. 

Ungdom mot rasism (2015) http://www.umr.nu/var-antirasism/ 

Vergara, D & Leman, J. (2012). Galtung stoppas som talare på fredskonferens. Expo 

http://expo.se/2012/galtung-stoppas-som-huvudtalare-pa-

fredskonferens_5115.html 

Vetenskapsrådet. (2015). CODEX- regler och riktlinjer för forskning. http://codex.vr.se 

Bilagor: 

Bilaga 1. Enkät 

Bilaga 2. Brev till elever innan enkäten. 

 

  

http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2014%20Global%20Peace%20Index%20REPORT.pdf
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2014%20Global%20Peace%20Index%20REPORT.pdf
http://data.riksdagen.se/dokument/G202938
http://www.unesco.org/education/ecp/
http://www.umr.nu/var-antirasism/
http://codex.vr.se/


 

 48 

Bilaga 1 

  Datu

m  

Löpnummer                                                                                                                                   

Frågeformulär om ungdomars syn på fred, identitet, kultur och 

lärande. En undersökning i Sverige, Polen och Tjeckien 

 

Idag har människor fler kontakter över gränserna än någonsin tidigare. Man har kontakt via 

internet, mobiltelefoner och dataspel, och många reser mer på grund av arbetet, studierna och 

som turister.  En del tvingas fly eller att lämna sitt hemland av ekonomiska skäl.  

Vi som gör undersökningen undrar hur det här påverkar ungdomars syn på sig själva, på 

människor som har andra erfarenheter och kultur och på frågan om fred. Vi undrar också om 

det finns någon skillnad mellan hur ungdomar i Sverige, Tjeckien och Polen ser på 

fredsfrågan, på sig själva och på andra människor.  Vi ber Dig därför fylla i det här 

frågeformuläret.  

Det är helt frivilligt att fylla i formuläret och vi kommer inte samla in några namn på dem 

som fyller i formuläret. Du kan avbryta när som helst och du kan hoppa över frågor som Du 

inte vill svara på. Du kommer att vara anonym och ingen av oss fyra forskare som gör 

undersökningen kommer att skriva ned vad just Du heter.  

Efter att vi har samlat in alla frågeformulär kommer vi att skriva en bok och kanske några 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter om resultatet. Vi kommer också att skicka ut information 

om resultatet av undersökningen till Dig och Dina kamrater. Informationen består bara av 

sammanställningar av hur många som har svarat på frågorna och på vilket sätt. Inget enskilt 

namn kommer att nämnas. Du har rätt att begära att få veta vilka personuppgifter som har 

registrerats om dig och hur dessa används.  

 

Om Du vill veta mer om undersökningen kan du ringa till oss på Södertörns högskola, tel. 

08/608 40 00 eller skicka e-post till oss. Tack för att din medverkan! 

 

Katrin Goldstein-Kyaga Ana Graviz  María Borgström   Verena 

Meister 

Professor   Professor  Docent 

     Doktorand 

katrin.goldstein.kyaga@sh.se  ana.graviz@sh.se maria.borgstrom@sh.se

    verena.meister@sh.se  

 

                                                                                           

mailto:katrin.goldstein.kyaga@sh.se
mailto:ana.graviz@sh.se
mailto:maria.borgstrom@sh.se
mailto:maria.borgstrom@sh.se
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Här kommer några frågor om din bakgrund: 

Är du  

o Flicka  

o Pojke 

 

Hur gammal är du? …………………………………………………………. 

Bor du i ett område med  

o Mest villor/radhus 

o Mest hyreshus 

o Mest bostadsrättslägenheter 

 

Bor du själv i 

o Villa/radhus 

o Hyreshus 

o Bostadsrätt 

o Annat: ……………………………………………………………….. 

 

Bor du  

o På landsbygden 

o I förort 

o I innerstaden 

Vilken utbildning har dina föräldrar? 

Mamma:      Pappa: 

o Grundskola eller mindre    o   

Grundskola eller mindre    

o Gymnasium     o    

Gymnasium 

o Högskola, universitet    o    

Högskola, universitet 

Ungefär hurdan ekonomi har din familj? 

Pappa:      

  Mamma: 

o Låg inkomst (-20.000:- per månad)   o   Låg 

inkomst (-20.000:- per månad) 

o Medelinkomst (21.000:- - 35.000:-)   o   

Medelinkomst (21.000:- - 35.000:-) 

o Hög inkomst (över 35.000:-)    o   Hög 

inkomst (över 35.000) 
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o Har ej inkomst     

 o   Har ej inkomst 

 

 

I vilket land är din mamma född: 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

I vilket land är din pappa född: 

…………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

I vilket land är du själv född? 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Om du inte är född i Sverige, hur länge har du bott i Sverige? 

 

Antal år: …………………………………………. Antal månader: 

……………………………………………………………………………… 

 

Vilka språk pratar du flytande? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Vilken religion/vilka religioner finns i din familj? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Vilken är din egen religion? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

o Jag har ingen religion 

 

Är du politiskt intresserad? 
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o Ja 

o Nej 

Om ja, beskriv hur, vad 

………………………………………………………………………………………………

……………… 

Detta menar vi med våld och fred/ickevåld: 

 

Fysiskt (kroppsligt) våld: Att skada andra människor genom till 
exempel misshandel eller krig. 
Psykiskt våld: Att skada andra människor mentalt till exempel 
genom kränkningar, mobbning, förnedring, prata illa bakom 
ryggen på någon, rasism, behandla andra orättvist på grund av 
kön eller hot. 
 
Fred är frånvaro av både direkt och indirekt våld. 

 
 

Här kommer några påståenden om fred. Kryssa i hur mycket du 

håller med om dem eller inte! 

 

Den undervisning jag har fått i skolan har gjort mig till en fredlig människa.  

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

Motivera gärna:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Det jag har lärt mig av mina kompisar har haft stor betydelse för hur jag behandlar andra. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 
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O Vet inte 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Det jag har lärt mig av min familj har gjort mig till en fredlig människa. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Media, t.ex. internet, tidningar, film, dataspel, har gjort mig till en fredlig människa. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Här kommer några frågor om historieämnet, och vad du har lärt 

dig, både i skolan och utanför skolan. 

 

Känner du igen dig i de historieböcker och annat undervisningsmaterial om historia?  

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Tycker du att det är viktigt att ha en historiebok eller skulle räcka med att googla om viktiga 

historiska och politiska händelser? 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Litar du på de böcker och den historieundervisning du får i skolan? 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Litar du på den information om viktiga historiska och politiska händelser som du får genom 

media, t.ex. internet, tidningar, film, dataspel? 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

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

I ett fredligt samhälle känner sig människor trygga, respekterade och är toleranta. 

Känner du dig trygg i dagens samhälle? 

O Håller absolut med 
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O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Känner du dig respekterad i dagens samhälle? 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara varför:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Här kommer några frågor om hur du ser på världen, ditt 

land/dina länder, dig själv och andra människor. 

 

För mig är det viktigt att vara svensk. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Jag känner mig som en del av flera nationaliteter: 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 
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O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

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

Jag tycker att det är kul av vara med människor av olika kultur. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Jag känner mig som en världsmedborgare. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Jag tycker att det finns för många invandrare i Sverige. 

O Håller absolut med 

O Håller i viss mån med 

O Är tveksam 

O Håller inte riktigt med 

O Håller absolut inte med 

O Vet inte 

 

Förklara på vilket sätt:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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Jag vill gärna ha en ............................... som en nära vän. Hur mycket håller du med eller inte 

om det här  

                              (folkgrupp, se nedan) 

påståendet? Sätt ett kryss på varje rad. 

Ex. Om du mycket gärna vill ha en fransman som din nära vän, kryssa så här: 

                         -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

Fransman:    ........................................................................................................................... 

....X.. 

 

Här följer påståendena: 

                       -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

 

Tysk:   

................................................................................................................................... 

 

    -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

Jude: 

 ..................................................................................................................................... 

 

    -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

Rom (zigenare):  

.................................................................................................................................... 

 

                      -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

 

Ryss: 

 ....................................................................................................................................... 

Infödd svensk/tjeck/polack (egen folkgrupp): 

    -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

 

                     

..................................................................................................................................... 
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Hur mycket tror du att din far skulle hålla med eller inte om det här påståendet? Sätt ett kryss 

på varje rad. 

Jag (min far) vill gärna ha en ............................... som en nära vän. 
                                                    (folkgrupp, se nedan) 

 

 

 

                       -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

 

Tysk:   

................................................................................................................................... 

 

    -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

Jude: 

 ..................................................................................................................................... 

 

    -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

Rom (zigenare):  

.................................................................................................................................... 

 

                      -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

 

Ryss: 

 ....................................................................................................................................... 

Infödd svensk/tjeck/polack (egen folkgrupp): 

    -5  -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3

 +4 +5  

 

                     

..................................................................................................................................... 
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Här kommer några frågor om händelser som kan ha 

haft betydelse för din syn på våld/ickevåld.  

Finns det någon händelse eller flera händelser i ditt lands historia som har påverkat din syn på 

våld/ickevåld?  

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2. Om ja, på vilket sätt påverkade det dig? 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 

Finns det några händelser i din familj som har påverkat din syn på våld/ickevåld: 

Om ja, på vilket sätt? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Finns det några händelser i ditt liv (utom de du redan nämnt) som har påverkat din syn på 

våld/ickevåld? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan skolan göra? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Om vi ska skapa ett fredligt samhälle, vad kan du göra? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………… 

TACK FÖR DIN HJÄLP! 
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Bilaga 2 

 

(Elever innan enkät)    

                                                                                                                          

Vi är en grupp forskare från Södertörns högskola som under perioden 2012-2016  

genomför  projektet Fred, nya identitetskonstruktioner och kosmopolitiska, interkulturella 

lärande processer i det globaliserade samhället. Ungas värderingar i Östersjöregionen: 

Tjeckien, Polen och Sverige. Projektet är finansierat av Östersjöstiftelsen. 

Idag har människor fler kontakter över gränserna än någonsin tidigare. Man har kontakt via 

internet, mobiltelefoner och dataspel, och många reser mer på grund av arbetet, studierna och 

som turister.  En del tvingas fly eller att lämna sitt hemland av ekonomiska skäl.  

Vi som gör undersökningen undrar hur det här påverkar ungdomars syn på sig själva, på 

människor som har andra erfarenheter och kultur och på frågan om fred. Vi undrar också om 

det finns någon skillnad mellan hur ungdomar i Sverige, Tjeckien och Polen ser på 

fredsfrågan, på sig själva och på andra människor. Undersökningen kommer att genomföras 

med hjälp av gruppsamtal, intervjuer och ett frågeformulär. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, och vi kommer inte samla in några namn på 

dem som medverkar. Du kan avbryta din medverkan när som helst, och du kan hoppa över 

frågor som Du inte vill svara på. Du kommer att vara anonym och ingen av oss fyra forskare 

som gör undersökningen kommer att skriva ned vad just Du heter. Vi kommer till Din skola 

den ..... 

Efter att vi är klara med forskningsprojektet kommer vi att skriva en bok och kanske några 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter om resultatet. Vi kommer också att skicka ut information 

om resultatet av undersökningen till Dig och Dina kamrater genom skolan. Informationen 

består bara av sammanställningar av hur många som har svarat på frågorna och på vilket sätt. 

Inget enskilt namn kommer att nämnas och inga svar kommer kunna spåras till någon enskild 

person. 

 

Om Du vill veta mer om undersökningen kan du ringa till oss på Södertörns högskola, tel. 

08/6084000 eller skicka e-post till oss. Tack för din medverkan! 

 

 

Katrin Goldstein-Kyaga Ana Graviz  María Borgström   Verena 

Meister 

Professor   Professor  Docent 

     Doktorand 

katrin.goldstein.kyaga@sh.se  ana.graviz@sh.se maria.borgstrom@sh.se

    verena.meister@sh.se  
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