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Abstract 

 
A degree thesis on the teacher training programme of Emma Süttenbach, autumn 2007. 

Tutor: Susanne Hansson. “South Africa – a study of two South African schools’ non-racism 

work” 

 

The purpose in the paper is to examine if two South African schools´ works for non-racism. 

To answer to the purpose, one question has been made. 

1. How do the teachers in two South African schools work for non-racism? 

 

To answer my research question, I have done five interviews with open questions, to teachers 

that represent two schools in a small town in South Africa. I recorded the interviews on a tape 

recorder. The interviews make the ground for the result. 

 

The result from the interviews shows that one of the two schools works more against racism 

and that the most practical way to prevent racism is to speak and discuss about racism with 

the students.  

 



Sammandrag 

 
Examensarbete på lärarprogrammet av Emma Süttenbach, höstterminen 2007.  

Handledare: Susanne Hansson. ”Sydafrika – En studie av två sydafrikanska skolors arbete 

mot rasism” 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om två sydafrikanska skolor arbetar mot rasism. För att 

svara på syftet har en forskningsfråga skapats: 

1. Hur arbetar lärarna i två sydafrikanska skolor mot rasism? 

 

För att besvara på min forskningsfråga utförde jag fem kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor till lärare som representerade två skolor i en stad i Sydafrika. Intervjuerna spelades in 

på band och transkriberades på engelska. Intervjuerna är grunden för resultatet i uppsatsen.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att en av skolorna arbetar mot rasism i större utsträckning än 

den andra skolan och att det vanligaste sättet att motverka rasism är att samtala och diskutera 

ämnet med sina elever.  
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BILAGA 1 
 





1. Inledning 
Hur hanterar man som lärare elever som visar upp ett rasistiskt beteende? Vad kan en 

skola göra för att motarbeta dessa attityder? Detta är naturligtvis något som är svårt att ge 

ett rakt svar på, men som lärare i det svenska utbildningsväsendet så finns det riktlinjer 

och metoder till hur man kan gå tillväga. Hur ser det då ut i andra länder? Sydafrika är ett 

land som har en historia med många rasistiska inslag vilket har kommit och präglat 

landets utbildningssystem. Efter apartheidregimen i samband med det första demokratiska 

valet 1994 så försöker man nu att skapa en skola för alla oavsett ras. Skolorna i Sydafrika 

är till stor del fortfarande uppdelade i raser då de svarta fortfarande inte har samma 

levnadsstandard som många vita i landet och har därför inte samma möjlighet att utbilda 

sig i de rikare vita skolorna. Då historien är präglad av ett rasistiskt synsätt så funderade 

jag på hur attityderna om rasism ser ut idag i de sydafrikanska skolorna. Finns det 

tendenser till ett rasistiskt beteende på skolorna och hur arbetar man mot rasism oavsett 

om rasistiska tankar finns eller inte?   

 

För mig som blivande lärare i Sverige så anser jag att det är viktigt med en tydlig 

handlingsplan mot rasistiska tankar som florerar och en möjlighet att aktivt motverka 

rasism i skolan. Detta är en självklarhet för mig, vilket gjorde det intressant att undersöka 

om ett land, så olikt Sverige har samma tankar som oss angående rasism i skolan.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka om de två sydafrikanska skolorna jag har besökt 

arbetar mot rasism i skola. Jag har undersökt om arbetet mot rasism läggs in i 

undervisningen medvetet eller omedvetet.  

 

För att konkretisera syftet ställs en frågeställning: 

1. Hur arbetar lärarna i två sydafrikanska skolor mot rasism? 

 

1.3 Förtydligande av frågeställningen 

I uppsatsen använder jag uttrycket ”arbetar mot rasism i skolan”. Skolan är ett stort 

begrepp och det jag avser i uppsatsen är hur skolan, både i och utanför 

undervisningssituationer lyfter begreppet rasism och dess arbete mot det. För mig så kan 
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det vara ”vanliga” lektioner men också organiserade projekt så som en temadag mot 

rasism.  

 

När jag använder begreppet ”mixad skola” i uppsatsen så innebär det en skola som består 

av blandade raser det vill säga olika hudfärger bland eleverna. Under apartheidregimen så 

delades folket in i främst fyra raser; Vita, svarta, färgade och asiater. Trots att apartheid 

hör till landets historia så lever dessa raser kvar än idag och används som begrepp utan att 

det numera finns rasistiska förtecken utan används som ett begrepp för att påvisa om en 

människas sociala och kulturella bakgrund. 
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2. Litteraturgenomgång 
2.2 Definition av rasism 

Rasism som begrepp är i högsta grad omdiskuterat. De är svårt att hitta en definition som 

exakt är den andra lik bland författarna som gett sig på att förklara ordet. Enligt FN:s syn 

på mänskliga rättigheter så är rasism ett beteende som bidrar till en diskriminering av en 

människa eller grupp på grund av etnisk härkomst eller hudfärg.1 Detta är något som 

författaren Per-Åke Westerlund också beskriver i sin bok. Han utvecklar dock begreppet 

och säger att rasism är när man medvetet delar människor efter etniska linjer, vilket enligt 

honom kan vara, nationalitet, hudfärg, språk eller religion. För att tydliggöra 

medvetenheten i rasismens handlingar så förklarar han att ”rasismen gynnar med öppna 

ögon en eller vissa etniska grupper medan den diskriminerar eller förtrycker andra” 2  

 

Ett gemensamt utgångsläge för forskare när rasism ska beskrivas är att ordet kan ses som 

en teori, rörelse, samhällsystem eller världsåskådning som utgår ifrån en tro om att 

människosläktet kan delas in i olika folkgrupper där alla inom samma ras har likvärdiga 

egenskaper och förmågor. Detta kan tydligt ställas mot andra raser som urskiljts och 

bidrar till att man lättare kan se över- och underlägsna grupper, där man rangordnar 

människor på en skala, vilket sedan är grunden till hur vissa människor eller raser ska 

behandlas. Samhällsforskaren Philomena Essed anser att rasism borde ses som en ideologi 

för att kunna relatera det till de sociala ojämlikheter som rasism leder till. Yeun van Dijk, 

en diskursanalytiker, har en liknande syn men dock något annorlunda. Han anser att 

rasism är ett socialt system av ojämlikheter som genom berättelser och handlingar om ras, 

kultur och religion bidrar till en grupps överhöghet gentemot en annan.3  

 

Rasism är som sagt ett omdiskuterat begrepp och många människor har sin egen tolkning 

av ordet, vilket är anledningen till att jag förklarade olika forskares syn på rasism. Jag vill 

inte välja en förklaring över en annan. Rasism är ett centralt begrepp i uppsatsen, så därför 

ansåg jag att det var viktigt att ta upp vissa av de definitioner som används. En annan 

anledning att detta kapitel finns med i uppsatsen, är för att ställa forskarnas definitioner 

                                                 
1www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/050429/f94456a84b7835a65c8bf08a5a706f94/mr_fn
.pdf, 2007-10-17 
 
2 Westerlund, Per-Åke (XXXX) Vänd dom aldrig ryggen, s. 16 
3 www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal__2529.asp, 2007-10-17 
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mot intervjupersonernas syn på rasism för att se om jag kan utläsa likheter eller skillnader 

mellan de olika sätten att definiera begreppet.  

 

2.2 Sydafrikas historia 

2.2.1 En historia präglad av rasistiska tankar 

1948 när Nationalistpartiet tog över makten i Sydafrika legaliserades begreppet rasism, 

detta var dock inte första gången som tankarna introducerades i Sydafrika. Rasismens 

avstamp började långt före, på 1600 – talet då europeiska bosättningar byggdes upp i 

kapprovinsen. Godahoppsudden hade en naturlig roll för de handelsskepp med holländska, 

brittiska, franska, danska och portugisiska människor som passerade, då udden låg mellan 

de två stora handelscentrum på den tiden, Västeuropa och Ostindien. Med arbetskraften 

som lockade vann européerna på att slå sig till ro i området och satsa på jordbruksarbete. 

Då de vita européerna lade beslag på stor del av markytan och därmed jordbruket och tog 

in slavar från utomliggande länder. Det svarta inhemska folket förlorade sina landområden 

vilket bidrog till att de svarta fick börja arbeta för de vita. En första rasistisk inställning 

växte fram i landet; ”Kroppsarbete var under de vitas värdighet och skulle utföras av de 

svarta”4

 

Tydliga delningar i samhället började visa sig, där raserna stod i centrum för 

uppdelningen. De vita var överlägsna de svarta trots de vitas minoritet i samhället. En 

tredje ras kunde även nu urskiljas, färgade, vilket var en blandras mellan vita och svarta 

och fick inta en roll mellan svarta och vita. Under 1700- talet så blev attityderna hårdare i 

framförallt kapprovinsen. Det sägs att Kapstaden ”var den institutionaliserade rasismens 

vagga i Sydafrika”5 vilket kunde synas på de olika regler och förutsättningar beroende på 

ras som växte fram.  

 

Innan de vita européerna kom till kapprovinsen hade utbildningen varit informell det vill 

säga en kunskap som endast fördes vidare i form av att de äldre berättade sagor, sjöng 

eller dansade för barnen. När de vita bosatte sig i området blev utbildningen mer 

utvecklad och de vita barnen fick undervisning främst i form av bibelstudier. 1799 

startade den första missionsskolan för svarta där syftet var att lära ut baskunskaperna samt 

                                                 
4 Palmberg, Mai & Strand, Per (1995) Sydafrika, en regnbågsnation föds, s. 29 
5 Palmberg & Strand (1995) s. 29 
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lära barnen arbete och arbetsdisciplin. På dessa skolor utbildades även lärare som kunde 

föra budskapet vidare.6  

 

1806 blir kapprovinsen brittiskt. Slavhandeln förbjöds i de brittiska landområdena. Vilket 

bidrog till att slavhandeln i Sydafrika avskaffades. Dock så fick de svarta fortfarande 

användas som de vitas arbetskraft. Boerna (ursprungligen holländare)som anlände till 

kapprovinsen samtidigt som britterna på 1600-talet ansåg att den brittiska makten hade 

växt sig allt starkare och blivit för stor. Boerna valde att lämna området och sökte sig 

österut i landet. Under boernas ”stora vandring” var det många blodiga sammanslagningar 

mellan de svarta och boerna då de ville åt de svartas betesmark och jordbruksland. Boerna 

levde efter sin egen bibeltolkning; att de var Guds utvalda folk, och genom denna så ansåg 

de att de hade rätten att utrota de svarta eller utnyttja dom som slavar. Även britterna 

ansåg sig ha rätt att ta till våld för att fortsätta växa som imperium. Mellan 1781 och 1877 

så utkämpades många krig mellan de svarta och britterna. De vita stod som segrare och de 

svarta förlorade ytterligare delar av sin mark.7  

 

Under 1800-talet så ökade behovet av de svartas arbetskraft. Detta berodde på den nya 

upptäckten i landet, diamanter. Ett flertal diamantgruvor hade hittats och utvinningen av 

diamanter bidrog till en enorm rekrytering av arbetare från hela södra Afrika. Arbetarna 

blev indelade efter vilken stam de tillhörde både i arbetet och i boendet. Detta innebar att 

de svarta tudelades för att inte skapa en större opposition mot de vita makthavarna och för 

att skapa viss stridighet mellan de svarta stammarna istället för att rikta missnöjsamhet 

mot de vita. Detta är ett exempel på det stamtänkandet som dominerade och fungerade, 

som uppmuntrades av makthavarna som gärna såg att de svarta splittrades. 

 

Gruvindustrin bidrog till att motsättningarna mellan boerna och britterna ökade. Vem 

skulle kontrollera jorden och vart skulle vinsterna gå? Detta blev början till det första 

boerkriget som utkämpades 1880. Ett år senare erkändes boernas självstyre och de gick 

segrande ur striden. Erkännandet blev inte långlivat, då britterna tre år senare tog tillbaka 

styret. 1899 så startar ett nytt krig, det andra boerkriget mellan boer och britter. Detta krig 

fick större konsekvenser än det första, då båda sidorna utnyttjade svarta för att gå 

                                                 
6 http://wwwskutan.smf.se/kyrktorget/00010D23-80000004/0000E3ED-80000004/0000E49A-
80000004/0000EA78-80000004/%23198976?WasRead=1, 2007-10-17 
7 Palmberg & Strand (1995), s. 30f 
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vinnande ut ur striden. Många människor fick sätta livet till då bondgårdarna användes till 

förvaring av människor och vapen samt att svarta människor användes som spejare åt 

britterna vilket i många fall ledde till döden då de svarta inte var tillåtna att använda 

vapen. Boerna förlorade kriget, men den största förlusten fick de svarta utstå då de svarta 

inte erkändes som medborgare med politiska rättigheter utan endast som arbetskraft i det 

vita samhället efter kriget. 8 Det andra boerkriget ledde till att en enad union mellan boer 

och britter bildades 1910. Tillsammans i en gemensam regering kämpade de om makten i 

landet. 1912 bildades ett motståndsparti till Sydafrikas regering, ANC – African National 

Congress. Det var den första nationella politiska organisationen för de svarta i Afrikas 

historia. 9

 

Förtrycket mot de svarta fortsatte under 1900-talets början och 1913 genomfördes den 

första rasistiska lagen; The land act. Lagen innebar att de vita fördelade jorden, då de tog 

den mark som var bördigast och de diamantgruvor som fanns. De svarta fick endast tretton 

procent av landets jord. Dessa procent utgjorde ingen sammanhängande helhet utan bestod 

av 276 separata områden.10

 

Under 1930- talet kom olika orsaker att bidra till att Sydafrikas ekonomi förändrades. 

Sydafrika industrialiserades vilket bidrog till växande städer och utbyggandet av 

järnvägen. Detta resulterade i att svart arbetskraft än en gång behövdes.11

Industrialiseringen med urbaniseringen till städerna bidrog även till att skolsystemet 

behövde förbättras. Det var i första hand de fattiga vita som man tänkte på. Genom att 

rädda barn från gatan skapades ordning och en disciplinerad undervisning började växa 

fram. Missionsskolorna för de svarta existerade fortfarande men olika mål började växa 

fram bland de olika skolorna. Några ansåg att svarta och vita skulle ha samma utbildning, 

andra ansåg att de svarta var underlägsna och utbildades enbart för arbetskraften.12  

 

1942 organiserade de svarta gruvarbetarna en strejk för att uppnå bättre villkor för svarta. 

De vita gick segrande ut ur strejken, dock så levde känslan kvar hos boerna att de svarta 

                                                 
8 Palmberg & Strand (1995), s. 33 
9 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22, www.afrikagrupperna.se sökord: Sydafrikas historia 
10 Palmberg & Strand (1995), s.35 
11 Palmberg & Strand (1995), s. 37 
12 http://wwwskutan.smf.se/kyrktorget/00010D23-80000004/0000E3ED-80000004/0000E49A-
80000004/0000EA78-80000004/%23198976?WasRead=1, 2007-10-17 
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kunde ställa krav.13 Boerna litade inte på britterna att de kunde förhindra de svartas 

framväxt vilket bidrog till att Nationalistpartiet med boer i spetsen segrade i valet 1948 

och apartheidsystemet började växa fram.14  

 

2.2.2 Apartheidregimen 

Apartheid var det regelverk och samhällssystem som växte fram efter valet 1948 och 

betyder i-särhållande. Systemet byggde på synsättet att den vita rasen var dominerande 

över den svarta, en diskriminering av det svarta folket. Detta kom även att synas i den 

sydafrikanska författningen då det efter valet bildas lagar i syfte att skapa en segregering 

mellan svarta, vita, färgade och indier. Lagarna byggde på den vita människans 

överhöghet.15 Hendrik Verwoerd som var den tredje premiärministern i Sydafrika anses 

vara skaparen av dessa apartheidlagar och redan innan han mördades 1966 existerade de 

flesta lagarna i praktiken.  

 

Det fanns fyra grundpelare i apartheid och dessa var  

(1) Den uppdelningen av landet där vita hade sina större jordområden och där svarta 

endast hade avgränsade ”homelands”. Den vita regeringen delade upp landet i olika 

landområden, vilket gjorde att de svarta blev tilldelade en viss mark som kom att 

kallas de svartas hemländer inom landet.  

(2) Registreringen av befolkningen i olika grupper byggdes på raser och dess rättigheter. 

Alla människor i Sydafrika registrerades så den vita regeringen visste i vilken grupp 

eller ras varje människa tillhörde, då det spelade roll i hur människan blev behandlad.  

(3) Bostadsegretionen vilken delade in raserna i olika bostadsområden. Alla svarta, vita , 

färgade och asiater hade olika bostadsområden för att raserna inte skulle blandas mer 

än vad de gjorde.  

(4) Registreringen av de svarta som medborgare i sina respektive hemländer. De svarta 

registrerades som medborgare i det hemland som de hade blivit tilldelade och sällan 

lämna denna plats. 16 

 

Grundpelarna i apartheid syns även i utbildningsväsendet som växte fram efter valet 1948. 

Den så kallade ”Bantu Education” skapas. Alla svarta skolor ställdes under regeringens 
                                                 
13 Palmberg & Strand (1995), s. 33 
14 Pamberg & Strand (1995), s.37 
15 Rubin, Leslie (1976) Detta är apartheid!, s. 3 
16 Palmberg& Strand (1995), s. 37 
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kontroll. Under apartheidregimen var utbildningen orättvis i Sydafrika. Landet hade då 

nitton olika utbildningsdepartement som var uppdelade efter ras, geografisk tillhörighet 

och ideologi. Ingen gemensam läroplan fanns och beroende på vilken ras man tillhörde 

fanns det skilda läroplaner. På grund av sin ras fick människorna olika förberedelser inför 

livet i sin utbildning. De olika läroplanerna spelade en stor roll i Sydafrikas ojämlika 

samhälle och en lika skola för alla var långt borta.17

 

Apartheid bidrog till att skolan under början 1990-talet såg mycket olika ut beroende på 

skolans tidigare historia. De vita som var i minoritet fick en tredjedel av landets 

utbildningsbudget. 99 % av de vita barnen gick i skolan, men endast 70 % av de svarta 

barnen hade samma tillgång. Undervisningen för de svarta var av olika kvalité vilket 

resulterade i att ca 30 % av den svarta befolkningen över 15 år var analfabeter i städerna, 

på landsbygden kunde siffran vara över 80 %.18  

 

Nationalistpartiets politik växte starkt missnöje hos alla de icke-vita och motstånd i form 

av strejker, bojkotter och civil olydnad. En protest mot de svartas passlagar 1960 slutade i 

att 60 protestanter dog och över 200 skadades. Händelsen kom att kallas 

Sharpevillemassakern. Händelsen bidrog till att ANC och ett flertal andra aktörer förbjöds 

och ledare så som Nelson Mandela dömdes till livstidsfängelse. 19 Efter den händelsen så 

ville Sydafrikas dåvarande premiärminister H.F Verwoerd stärka de vitas minoritetsstyre 

och kom därför att skapa så kallade ”Bantustans” eller ”homelands”. Det var självstyrande 

hemländer för de svarta i Sydafrika och tanken var att de svarta endast skulle bo i sitt 

hemland för att göra Sydafrika helt vitt. Över 3,5 miljoner svarta tvångsförflyttades bort 

från sin familj och vänner till områden där det var omöjligt att leva ett meningsfullt liv.20  

 

Nationalistpartiet fick kritik för sitt sätt att styra landet vilket resulterade i påtryckningar 

från organisationer som FN om att de svarta skulle bli fria i landet. Detta besvarades med 

att det var precis det som nationalistpartiets politik gick ut på. De svarta befriades i sitt 

eget hemland och iden om att separera människor byggde med utgångspunkten att varje 

                                                 
17 Sydafrikas läroplan, 2007-10-23 http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/GETstatements.asp, s 4 
 
18 Nationencyklopedins Internettjänst, 2007-09-22, www.ne.se sökord: Sydafrika, utbildning 
 
19 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22, www.afrikagrupperna.se sökord: Sydafrikas historia 
20 Palmberg & Strand, (1995) s. 35 
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ras utvecklades bäst efter deras traditioner och förutsättningar.21 I den vita regeringen 

antydde man slagordet ”Jämlika men åtskilda” vilket inte stämde med verkligheten. 

Åtskilda var dom men inte jämlika när de svarta utnyttjades och handplockades som 

arbetskraft när som de vita behövde det.22

 

Under 1970 – talet blev den sydafrikanska regeringen påverkade av en rad händelser som 

kom att skapa en öppning inom apartheid politiken; Stigande oljepriser, lägre guldpriser 

men framförallt revolten i Soweto 1976. Svarta studenter protesterade mot att afrikaans 

skulle bli ett undervisningsspråk och detta tystade polisen genom att avfyra sina vapen. 

Detta resulterade i protester från hela landet mot den grymma apartheidregimen.23 

Regeringen valde att avskaffa vissa delar i apartheidsystemet. 1984 fick färgade och indier 

möjlighet att sitta med i den nybildade trekammarparlamentet. De svarta stod fortfarande 

utan rösträtt och representation, vilket i sin tur skapade mer motstånd.  

 

1989 tillsattes F.W de Klerk som premiärminister och öppnade upp för förhandlingar med 

ANC. Detta bidrog till att Nelson Mandela frigavs och dialogen mellan de två ledarna 

startade. Resultatet blev att de stora och grova raslagarna började avskaffas 1990.24 1994 

så går det första demokratiska valet av stapeln i Sydafrika där alla människors, oavsett 

färg, får lägga sin röst. ANC stod som klar segrare med Nelson Mandela som Sydafrikas 

första president. 25

 

Alla raslagar avskaffades, men spåren av apartheid levde vidare även efter valet. 

Konsekvenserna var tydliga i landet, arbetslösheten bland de svarta var och är enormt hög, 

kriminaliteten tog nya vändningar och ökade. Brott som mord och våldtäkter blev allt 

vanligare. Våldtäkterna i sin tur har lett till att HIV och AIDS har spridit sig ännu mer och 

möjligheten till läkarvård är minimal. 26Men i allt detta får man inte glömma att Sydafrika 

är ett land som fortfarande kämpar för att skapa ett demokratiskt samhälle. Nelson 

Mandela som president bidrog till landets demokratiska författning. Han lyckades ena ett 

folk genom att skapa tillförlitlighet hos de vita när en svart regering skulle överta landet 

och stötta idrottsevenemang som enade raser inom landet och med hans stöd ledde det till 
                                                 
21 Nationalencyklopedins hemsida, 2007-09-22, www.ne.se sökord: Sydafrika, historia 
22 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22. www.ne.se  sökord: Sydafrika, historia 
23 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22, www.afrikagrupperna.se sökord: Sydafrikas historia 
24 Nationalencyklopedins hemsida, 2007-09-22, www.ne.se sökord: Sydafrika, historia 
25 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22, www.afrikagrupperna.se sökord: Sydafrikas historia 
26 Ross, Robert (2001) Sydafrikas historia, s. 186f 
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stora idrottsframgångar.27 En stor del av försoningsarbetet som Nelson Mandela också var 

inblandad i var grundandet av sannings – och försoningskommissionen 1995. Målet med 

detta dokument var att skapa en så tydlig bild som möjligt över de brott som skett i 

Sydafrikas historia från 1960 till 1994. Det finns rapporter från mer än 30000 människor 

och deras öde under apartheid. Om sanningen har bidragit till försoning är kanske för 

tidigt att säga, men nu kan i alla fall ingen säga att de inte visste vad som skedde under 

apartheidregimen.28  

 

2.3 Sydafrikas nuvarande utbildning 

1994 när ANC kom till makten fick utbildningen högsta prioritet i statens budget i 

förhoppning att demokratisera samhället och övervinna de socioekonomiska klyftorna 

som apartheid har bidragit med. Det som stod först upp på listan var att inrätta ett 

gemensamt nationellt utbildningsdepartement som ansvarade för en gemensam läroplan 

och material oberoende vilken skola eller ras man tillhörde.29  Under det gemensamma 

nationella utbildningsdepartement finns det nio provinser, alla med varsitt 

utbildningsdepartement där den administrativa delen ligger. Trots att 20 % från statens 

budget varje år går till utbildning, är det många luckor som ska fyllas och skillnader 

mellan skolor existerar än idag. Detta kan bero på att de provinsiella 

utbildningsdepartementen har olika möjligheter. Skolorna i storstadsprovinser har mer 

resurser är fattigare provinser som till stor del består av landsbyggd. 30

 

Idag börjar de flesta barn och ungdomar i skolan och som i Sverige är nio års grundskola 

obligatorisk för eleverna. Dock så är det inte gratis att gå i skolan i Sydafrika och priset 

varierar beroende på vilken skola eleven går i. Den privata skolan är alltid dyrare än den 

statliga. Dock så kan den statliga skolans pris vara för dyr att betala, om man se till den 

svarta genomsnittsfamiljen, vilket leder till att vissa barn hindras till att utföra sin 

obligatoriska skolgång. Trots satsningen på utbildningen syns arvet från apartheid 

fortfarande. De svarta barnen fick och får i många fall en sämre utbildning, speciellt svarta 

skolor i kåkstäderna. 34 % av skolorna saknar rinnande vatten och 16,6 % saknar toaletter. 

I genomsnitt ska en klass bestå av 35 elever, men på många landsbygder kan en klass 

                                                 
27 Ross (2001)s, 187f 
28 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22  www.afrikagrupperna.se sökord: Sydafrikas historia 
29 Nationencyklopedins Internettjänst, 2007-09-22, www.ne.se sökord: Sydafrika, utbildning 
30www.southafrica.info/pls/procs/iac.page?p_t1=690&p_t2=1823&p:t3=2717&p_t4=0&p_dynamic=YP&p_cont
ent_id=917726&p_site_id=38, 2007-10-23 
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överstiga 100 elever i samma klass. Endast 5 % av de svarta eleverna går vidare till en 

högre utbildning efter grundskolan. 31

 

Grundskolan i Sydafrika är uppdelad i 13 olika årskurser, där årskurs 0 samt 10-12 inte är 

obligatoriska. Årskurs 1-6 är primär skola (primary School) och årskurs 7-12 är 

påbyggnadskola (secondery School). Årskurs 0-9 (den obligatoriska skolgången) kallas 

Generel Education and Training (GET) Årskurserna 10-12 går under namnet ” Further 

Education and training (FET) och kan liknas vid Sveriges valbara gymnasium. Årskurs 12 

kallas Matric (kan liknas vid vår studentexamen) och avslutas med ett prov i varje ämne. 

Ett godkänt matric-resultat krävs för att komma vidare till universitet eller högskola som 

kallas Higher Education and Training. Målet med utbildningen är att alla landets barn i 

skolåldern ska klara av matric och för varje år förbättras den nationella procentsatsen. 

Dock är skillnaderna mellan befolkningsgrupperna stora. 65 % av den vita befolkningen 

över 20 år har klarat examen, 40 % av den indiska men endast 14 % av den svarta och 17 

% färgade. 32Regeringen i Sydafrika har sedan 1995 infört program som ska utvidga 

förskoleverksamheten, arbeta för alfabetisering samt hjälpa skolor på den fattiga 

landsbygden. Trots detta är klyftorna så stora att det kan komma att ta lång tid innan alla 

sydafrikaner har lika förutsättningar i skolan. 33

 

2.3.1 Curriculum 2005 

Curriculum 2005 är den nya läroplanen i Sydafrika. Den heter 2005 med målet att den 

skulle vara införd det året. Planen var att skapa en läroplan för en årskurs varje år för att 

slutligen ha det i ett sammanställt dokument 2005. Läroplanen ska vila på en demokratisk 

grund. 
 ”This curriculum is written by South Africans for South Africans who hold 

 dear the principles and practies of democracy”34

 

Curriculum 2005 presenterades redan 1998 i skolorna, men efter många funderingar så 

ansåg regeringen att läroplanen kunde revideras det vill säga bearbetas ytterligare. Arbetet 

mot en lättförståligare läroplan för läsarna påbörjades samt att ämnesområdena inom 

                                                 
31 Afrikagruppernas hemsida, 2007-09-22, www.afrikagrupperna.se sökord: Sydafrika utbildning 
32www.southafrica.info/pls/procs/iac.page?p_t1=690&p_t2=1823&p:t3=2717&p_t4=0&p_dynamic=YP&p_cont
ent_id=917726&p_site_id=38 , 2007-10-23 
 
33 Nationalencyklopedins hemsida, 2007-09-22, www.ne.se sökord: sydafrika utbildning 
34 Sydafrikas läroplan,2007-10-23 http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/GETstatements.asp s.1 
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skolan skulle förkortas till åtta stycken. Revised* Curriculum ersätter den tidigare 

läroplanen och gäller för årskurs 1-9 (den obligatoriska skolgången) och börjar gälla 2004. 
35

 

Läroplanen bygger på en pedagogik som kallas Outcome based education (OBE). 

Pedagogiken innebär att vägen till målet är lika viktigt som målet, det vill säga 

inlärningsprocessen. Ett kritiskt tänkande uppmuntras genom läroplanen och vikten att ta 

ställning inom olika frågor.36

 

Utmaningen med den nya läroplanen var hur värderingar av social jämlikhet och 

demokrati kan vävas in i läroplanen. Värdegrunden i läroplanen är viktig av olika skäl 

men först och främst för att Sydafrikas skola i fortsättningen bygger på värderingar som 

skiljer sig från apartheidutbildningen. Läroplanen eftersträvar att uppnå full förmåga hos 

varje elev som medborgare i Sydafrika.37   

 

2.3.2Curriculum 2005  och synen på rasism 

Curriculum 2005 betonar vikten av att kunna läka såren från apartheid och för att 

motverka att något sådant sker igen bör skolan vara den centrala plats för just denna 

uppgift. Därför är det viktigt att skolan och dess läroplan delvis bygger på arbetet mot 

rasism. Den sydafrikanska skolan ska bygga på demokratiska värderingar, social jämlikhet 

samt mänskliga rättigheter. Läroplanen har satt upp sexton riktlinjer som varje skola ska 

följa, en av punkterna är följande: ”Promoting anti-racism in schools” 38

 

Den sydafrikanska läroplanen innehåller övergripande värderingar om hur skolan ska 

verka samt mer djupgående riktlinjer för varje ämne. De två ämnena som nämner arbetet 

mot rasism är Social Science, ett ämne som kan liknas vid det svenska ämnet 

samhällskunskap. Det andra ämnet är Life Orentation, ett ämne som tar upp frågor inför 

det kommande livet för eleverna men även dagsaktuella frågor för tonåringar.39   

                                                 
* omarbetad 
35 www.puk.ac.za/bibloteek/subjects/education/kuns_e.html 2007-10-23 
36 Sydafrikas läroplan, 2007-10-23 http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/GETstatements.asp s. 10 
37 Sydafrikas läroplan, 2007-10-23 http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/GETstatements.asp  s. 8f 
38 Sydafrikas. Läroplan, 2007-10-23 http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/GETstatements.asp s. 7 
39 Sydafrikas läroplan, 2003-10-23 http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/GETstatements.asp  s. 23ff 
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2.4  Lpo 94 och synen på rasism 

Den svenska läroplanen vilar på en demokratisk grund där skolan ska förmedla de 

grundläggande värderingarna som det svenska samhället vilar på. Människors lika värde, 

individens frihet och jämställdhet. Skolans viktigaste uppgift är att främja förståelse för 

andra människor, ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av ras och 

tendenser till kränkande behandling ska motverkas aktivt i skolans värld. 

Främlingsfientlighet och rasism ska mötas med debatter, kunskap och aktiva åtgärder. 40

 

Då Sverige skiljer på sin läroplan och de olika kursplanerna för de olika ämnena så kan 

man urskilja arbetet mot rasism inom vissa ämnen. Kursplanen för samhällskunskap har 

som syfte och roll att motverka rasism 

  
 ”Ämnet samhällskunskap bidrar till förmågan att förstå och leva sig in i egna  

 och andras villkor och värderingar och därmed också se till att kunna ta avstånd 

 från och aktivt motverka olika former av förtryck och rasism”41

 

Lpo 94 är till för att följas i det obligatoriska skolväsendet och alla som jobbar inom 

skolans värld ska visa respekt för det gemensamma dokument som finns att följa. Trots att 

inte ordet rasism nämns i varje kursplan för specifika ämnen, så uttrycks arbetet mot 

rasism väldigt tydligt i läroplanen och oavsett ämne ska läroplanen var det största 

styrdokumentet för skolan.  

 

Sverige och Sydafrika är två länder som skiljer sig från varandra inom 

utbildningsväsendet, trots att de båda ländernas läroplaner vilar på en demokratisk grund.  

Jag som blivande lärare i Sverige måste utgå ifrån de svenska styrdokumenten och dess 

syn på hur skolorna ska arbeta mot rasism. Då uppsatsen handlar om de sydafrikanska 

skolorna är det viktigt att vara medveten om att mina intervjufrågor samt tankar i 

uppsatsen grundar sig på min bild om hur arbetet mot rasism ska genomföras. Därför har 

jag valt att lyfta fram de svenska styrdokumenten för läsaren för att skapa en förståelse för 

min utgångspunkt inom ämnet.   

 

 

                                                 
40 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 , 2007-11-30 
41 www.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3, 2007-11-30 

 15

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069


3. Metod 
3.1 Samhället där undersökningen genomfördes 

Hösten 2007 gjorde jag en resa till Sydafrika för att samla in material för denna uppsats. 

Under resan så tillbringade jag nio dagar i en svart kåkstad i Östra Kapprovinsen i landet. 

Kåkstaden är en av tre kommundelar av en större närliggande stad. Det var under 

apartheidregimen på 1960-talet som området delades upp i tre delar; en för svarta, en för 

vita och en för färgade. Den svarta och färgade delen växte upp genom den 

tvångsförflyttningen som apartheidregimen använde sig av. Raserna skulle bo åtskilda och 

fick endast vistas i sin egen kommundel, hemland. Trots att apartheidtiden har tagit slut, 

ser uppdelningen idag ut som förr. Det är svårt att bryta de barriärer som skapades under 

så många år. Den svarta delen är fattigt och ca. 65% är arbetslösa, HIV/AIDS är mycket 

omfattande då ca. 40% är smittade samt att kriminaliteten i kåkstaden är omfattande.  

 

Kåkstaden är känd för sin kamp under apartheid, då staden hade många aktiva politiska 

apartheidmotståndare. De mest kända går under namnet ”The Cradock four”, fyra män 

som genom deras kamp för frihet inom UDF (United Democratic Front), avrättades på ett 

brutalt sätt utanför staden. 42

 

3.2 Val av metod 

Jag har valt att göra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med fem lärare på två olika 

skolor. Intervjuerna gjordes enskilt för att få ett svar utifrån den personen jag intervjuade 

och inte ett svar som anses bäst utifrån ett skolperspektiv. Lärarna representerar olika kön, 

en variation på ålder samt variation inom ämne i skolan. Genom att intervjua några få 

personer men djupare så kunde jag komma närmare deras tankesätt.  

 

3.3 Urval 

Jag har valt att intervjua fem lärare (tre kvinnor och två män) på två olika högstadie- och 

gymnasieskolor, den ena skolan ligger i den svarta kåkstaden och den andra ligger i 

centrum av den större orten. Fyra av dessa jobbar på en svart skola och en av dom jobbar 

på en som från början var en vit skola, men som i dagsläget är mixad mellan vita, färgade 

och svarta. Anledningen till att jag gjorde intervjuer i två olika skolor är för att se om 

dessa två skolor, som har olika förutsättningar i sin undervisning skiljer sig med 

                                                 
42 Palm, Sven-Olof (2003) Vänsamarbete – ett internationellt utbyte, Sverige-Sydafrika, s. 8f 

 16



utgångspunkt i min frågeställning. Två av de kvinnliga lärarna som intervjuades är vita 

och de två männen samt en utav kvinnorna är svarta. För mig är en mix av hudfärg viktig 

för att se om deras koppling till ordet rasism kunde skiljas åt.  

 

Åldern på läraren är varierad och intervallen är mellan 38-58 år. Två är lärare i ämnet life 

orentation, en i social science, en i engelska och den femte i företagsekonomi och 

geografi. För att få en bred bild som kan besvara frågeställningen är det viktigt att alla 

lärare inte undervisade i de samhällsorienterade ämnena, utan jag ville också se om det 

kunde genomsyra skolan och lektioner oberoende vilket ämne läraren har. De fyra lärarna 

som jobbar på den svarta högstadie- och gymnasieskolan valde jag själv genom att ta 

kontakt med dem när jag besökte skolan. Kvinnan som jobbade på den mixade skolan blev 

jag tilldelad när jag hälsade på i skolan.  

 

3.4 Intervjuguide 

Min intervjuguide består av öppna frågor så de som intervjuades fick chans att associera 

fritt när en fråga ställdes. Då jag ville ha mer djupgående svar så ansåg jag att öppna 

frågor passade sig bäst för situationen. Intervjuguiden är indelad i olika block med en 

huvudfråga och med ett flertal underfrågor, som används som hjälp för att förtydliga 

huvudfrågan. Frågorna är halvstrukturerade och då jag vill se mina intervjuer mer som 

samtal så är frågorna ganska fria och kunde i vissa fall variera beroende på vem jag 

intervjuade. Intervjuvguiden är tillgänglig som bilaga i uppsatsen. 

 

3.5 Genomförande 

När lärarna tillfrågades om dem ville ställa upp på en intervju så berättade jag att den 

skulle handla om rasism och arbetet mot det i skolans värld och att undersökningen var till 

min uppsats. Jag var också noga med att påpeka att det inte krävdes några förberedelser 

och att intervjun skulle ta ca 30 minuter, då många av lärarna var väldigt stressade på 

grund av att slutproven för terminen hölls den dryga vecka som jag spenderade på skolan. 

Detta ökade lärarnas arbetsuppgifter och bidrog till att deras tid inte alltid räckte till.  

 

Innan intervjuerna startade var jag noga med att påpeka att intervjun är konfidentiell och 

att deras namn kommer att bli ändrade i uppsatsen. Jag berättade mitt önskemål om att det 

skulle prata utifrån sig själva och inte utifrån vad skolan skulle vilja att de svarade. Om de 

någon gång under intervjun kände sig obekväma, så gav jag dem möjligheten att avbryta 
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intervjun. Intervjuernas tid var beräknad till ungefär 30 minuter, dock så varierade detta 

och tiden för intervjuerna blev mellan 20-40 minuter. Alla intervjuer spelades in på band 

och i vissa fall gjorde jag små minnesanteckningar under tiden.  

 

Intervjuerna genomfördes på fem olika ställen. I fyra av fallen så användes lärarens 

hemklassrum till intervjun. Det var bra lokaler att genomföra intervjuerna då lärarna 

verkade trygga, dock var det stora klassrum, vilket resulterade i mycket eko på 

bandupptagningen. Det som störde en av intervjuerna var att rastklockan började ringa och 

ljudnivån utanför klassrummet blev väldigt hög i och med att eleverna fick rast. I ett annat 

fall så användes skolans gemensamma personalrum. I detta specifika fall så blev vi störda 

tre gånger under intervjun, då människor kom in i rummet för att leta efter en lärare eller 

för att dricka kaffe. Då vi blev störda mot slutet av intervjun tog jag beslutet att fortsätta 

på samma plats, för att inte tappa tråden. 

 

3.6 Databearbetning   

Som tidigare nämnt så spelade jag in alla intervjuer på band, vilket var tänkt för att 

underlätta bearbetningen av texten men främst för att exakt kunna höra igen vad de sa 

under intervjun. Då intervjuerna är på engelska, så transkriberade jag intervjuerna rakt av 

på samma språk för att få den exakta ordformuleringen. Om jag skulle översätta 

intervjuerna till svenska finns risken att vissa formuleringar skulle kunna bli felaktiga på 

svenska och syftet med intervjuerna skulle gå förlorad.  

 

Jag gjorde sammanlagt fem intervjuer men kan bara använda mig av fyra i uppsatsen, då 

en intervju inte kan avlyssnas korrekt. Detta beror på dålig ljudupptagning blandat med ett 

stort rum som tenderade att skapa eko samt en intervjuperson som talade tyst och med 

komplicerad engelska.  

 

Alla intervjupersonernas namn i uppsatsen är fingerade.  

  

3.7 Kvaliteten i undersökningen 

Jag har undersökt om de två sydafrikanska skolorna jag besökte arbetade mot rasism och 

hur de i så fall gick tillväga. Intervjuerna bestod av ett antal frågor som även täckte andra 

områden i skolan så som mobbning och elevernas sätt att behandla varandra men som i 

slutändan kunde kopplas samman med arbetet mot rasism. Intervjuerna kunde i vissa fall 
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komma in på sidospår där intervjupersonerna delade med sig av egna erfarenheter 

gällande rasism, skolan i helhet eller kulturkrockar. Dock så anser jag att dessa sidospår 

kunde förenas med frågeställningen. Jag har undersökt det jag syftade till att göra, då stora 

delar av intervjun utgick ifrån min frågeställning vilket bidrar till att validiteten är hög.  

 

Rasism kan vara ett känsligt ämne på grund av Sydafrikas historia samt deras kamp mot 

att skapa ett demokratiskt samhälle byggt på integrering mellan folket. Med det som 

bakgrund valde jag att intervjupersonerna utifrån sig själva skulle definiera ordet rasism, 

så att jag under intervjun var medveten om deras syn på ordet, då det kan skilja sig mellan 

människor. Under intervjuernas gång så fick intervjupersonerna möjlighet att associera 

fritt i varje fråga och när de var tveksamma över frågan, försökte jag med hjälp av mina 

underfrågor förtydliga ämnet. I något fall så förstod inte intervjupersonen vad jag menade 

och bad mig förklara ytterligare, vilket jag gjorde genom att dra en parallell till Sverige. 

Detta bidrog att intervjupersonen förstod vad frågan innebar och att personen lättare 

kunde svara på frågan. I många fall så fick jag under intervjuerna koppla frågorna till 

situationer som kan ske i Sverige så som rasistiska inslag i svenska skolor eller problem 

med mobbning som kan kopplas till rasism. Jag fick även förtydliga vad jag menade med 

värdegrund samt handlingsplaner. Mina förtydligande bidrog till att intervjupersonerna 

svarade på mina ställda frågor. I ett specifikt fall fick jag känsla att en intervjuperson 

förskönade bilden av skolan, så den inte skulle framstå i dålig dager. Anledningen till 

denna uppfattning utgår ifrån det jag själv såg när jag besökte skolan. Detta bidrar 

naturligtvis till reliabiliteten försvagas i det specifika fallet. När det gäller de andra 

intervjuerna så upplevde jag det som att svaren var sanningsenliga och intervjupersonerna 

utgick ifrån sig själva och inte vad som ”skulle” svaras.  

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 

Undersökningen jag gjort var konfidentiell. Intervjupersonerna är kända för mig, både 

med namn och som person. Dock så är intervjupersonerna anonyma för övriga läsare då 

deras namn är fingerade i uppsatsen. Detta är för att intervjupersonerna skulle kännas sig 

trygga under intervjun och uttrycka deras ståndpunkt utan att vara orolig för att de som 

personer skulle synliggöras.   
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4. Resultat 
Mitt resultat grundar sig på sammanställningen jag har gjort av de fyra intervjuerna som 

genomfördes i Sydafrika.  

 

4.1 Beskrivning av de två skolorna där intervjuerna skedde 

En av skolorna som jag besökte var från början, en vit internatskola men är i dagsläget är en 

mixad skola med vita, svarta och färgade elever. På skolan intervjuade jag en vit kvinnlig 

lärare vid namn Sandra. Skolan är fortfarande en internatskola för årskurs 8-12 och eleverna 

har möjlighet att bo i skolans studenthem. Skolan kostar 4000 rand per år vilket motsvarar 

cirka 4000 svenska kronor. Detta begränsar möjligheten för alla att söka till skolan, då alla 

inte har de ekonomiska tillgångarna. Krav på sökande till skolan är att de ska kunna engelska 

eller afrikaans väldigt väl då all undervisning sker på detta språk. Det finns elever som talar 

xhosa, de får ingen möjlighet till hemspråksundervisning på skolan. Skolan har 280 studenter 

där ungefär 45 % är färgade eller svarta. Lärarna är 22 stycken och är enbart vita, men annan 

personal så som vaktmästare och städare är svarta. Skolan är en väl utvecklad skola, där 

eleverna har tillgång till rymliga klassrum och till två fullständiga datasalar, där det sker 

kontinuerlig undervisning. Skolgården är stor och består av många grönområden där eleverna 

har möjlighet att spela boll eller spendera sin rast så som passas. Detta är den information som 

jag fick under besöket på skolan som varade två till tre timmar. 

 

I den andra skolan som jag besökte under en längre tid intervjuade jag tre lärare, en vit 

kvinnlig lärare vid namn Linda och två svarta lärare, en kvinna och en man vid namn Maria 

och Daniel. Skolan är belägen i en svart kåkstad utanför den något större staden. Skolan är en 

High School det vill säga årskurs 8-12. Skolan har cirka 700 elever och 26 lärare. De 

normalstora klasserna innehöll cirka 45 elever. Skolan har endast svarta elever medan tre av 

lärarna och rektorn är vita. I skolan undervisar man till störst del på engelska och under vissa 

lektioner på deras hemspråk xhosa. Det kostar cirka 150 rand motsvarande 150 svenska 

kronor per år att gå i skolan. Detta är en summa som i många fall var tillräckligt stor för att 

familjer inte kan låta sina barn gå till skolan. I jämförelse med andra skolan, så är denna skola 

inte lika väl utvecklad. Eleverna har klassrum, men inte tillräckligt stora om man ser till 

antalet elever i varje klass. Eleverna har också en skolgård, dock ganska liten och utan 

grönområde för eleverna att vara på. Skolgården är som en större asfaltsplan. Det fanns endast 

en dator på skolan, och den fanns på rektorsexpeditionen och fick inte användas av eleverna.  
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4.2 Definition av rasism 

Alla som jag intervjuade har sitt eget sätt att se på rasism. Det som är gemensamt för tre av 

dem är att det handlade om hudfärg men även kultur. Linda håller med om att det beror på 

kultur, men inte om att det enbart handlar om hudfärg. Hon anser att rasism är när en eller 

flera människor drar en grupp över samma kam. Hon tydliggör med exemplet; Om en säger 

att en svart är dum så är alla svarta människor dumma. Håller man med om det så är det 

rasistiskt. Hon utgår ifrån uttrycket att stämpla människor.  Det som förtydligas under 

intervjuerna är att rasism handlar om att en eller fler människor är underlägsna andra grupper 

eller personer.  

 

Alla fyra anser att rasism inte enbart är när de vita förtrycker de svarta, utan att det även kan 

vara motsatsen. Dock anser Daniel att den situationen inte alls är lika vanlig om man ser till 

historien i världen och berättar att det i dagsläget är vanligt att de svarta fortfarande håller sig 

avskilda från de vita på grund av apartheid. Sandra å andra sidan berättar att situationen i 

Sydafrika har förändrats och att det i dagsläget är det motsatta förhållandet. Sandra anser att 

de svarta ser ner på henne men betonar att det inte är på ett hotande eller besvärande sätt. 

Maria kan också se att de svarta ser ner till vita i dagsläget vilket kan bero på en form av 

hämnd för det som skett under apartheid. Linda anser inte att de svarta försöker ”skylla” på de 

vita, men tycker det vore befriande om de svarta kunde börja se på de vita som jämlika då hon 

upplever att många svarta fortfarande känner sig underlägsna.  

 

4.3 Situationen i skolorna 

Sandra som arbetar för den mixade skolan anser att skolan inte har några problem i form av 

rasistiska inslag men menar att grupperingar var ett naturligt inslag när skolan började mixas. 

Men idag är det vanligt att eleverna integrerar sig med varandra under lektionstid och rast. 

Hon betonar att det inte är en påtvingad situation utan att det har växt fram naturligt i skolan. 

Sandra ser ingen en större skillnad på skolan mellan nu och då, innan skolan blev mixad. Den 

lilla skillnaden hon ser handlar snarare om disciplinfrågor än problem med rasism. Dock så 

nämner hon en situation som kan orsaka konflikter. Det är när pensionerade lärare kommer 

tillbaka och vikarierar. De har endast undervisat på skolan innan 1994 när vita elever gick där, 

vilket gör det ovant för dom att undervisa där när skolan innehåller flera kulturer.  
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Skolan i den svarta kåkstaden har endast svarta elever medan tre lärare och en rektor är vit. 

Skolan har haft vita lärare under apartheid och enligt Daniel var det aldrig något problem då 

alla visste att apartheid skulle gå mot sitt slut. Enligt Maria så har vissa av de vita lärarna 

slutat för att de inte kände sig bekväma i en svart skola. Alla tre lärarna nämner en viss 

uppdelning i deras personalrum mellan svarta och vita men gemensamt uttrycker det att detta 

inte beror på rasism utan på grupperingar som vänner. En stor faktor till uppdelningen är även 

språket då de vita talar afrikaans och de svarta xhosa som första språk. Daniel påpekar att 

skolan själv har tagit upp detta som ett problem och hoppas på att personalen kan bli bättre på 

att integrera sig med varandra.  

 

Sandra, Maria och Linda anser att en mixad skola är ett bättre alternativ än en svart skola, då 

eleverna skapar en förståelse och respekt för andra människor och kulturer. En mixad skola 

skapar bättre förutsättningar för elevernas framtid då de vänjer sig att samarbeta med alla 

oavsett kultur. Linda förklarar också att fler mixade skolor skulle skapa större valmöjligheter 

att välja skola för eleverna, speciellt afrikaansspråkiga då de det endast finns en 

högstadieskola som passar deras hemspråk i staden. Maria betonar vikten av att leva i nuet 

och inte i dåtiden. Det är viktigt att sydafrikanerna blickar framåt för att kunna enas som ett 

folk i Sydafrika. Maria tror att möjligheterna att den svarta skolan blir mixad är väldigt liten 

då den skolan inte kan erbjuda lika mycket som den mixade skolan i staden. Enligt Linda är 

det ingen som väljer att ”byta ner” sig från det man har. Maria tror inte att resten av 

personalen på den svarta skolan skulle uppskatta en mixad skola på grund av olika språk- och 

kulturbarriärer.  

 

Sandra berättar att den mixade skolan har en väl utarbetad värdegrund som skrivs på av varje 

elev när de börjar skolan. Eleverna skriver under att de ska respektera både andra elever, 

lärare och övrig personal samt bemöta alla på ett trevligt sätt. Enligt henne kan det vara en 

anledning till att skolan inte har problem med rasism. Daniel och Maria anser att den svarta 

skolan inte någon nedskriven värdegrund, men menar att de samtalar med sina elever om 

respekt och hur man ska behandla andra. Värdegrunden finns som sagt inte på papper men 

Maria menar att den är inpräntad i varje lärares huvud som sedan implementeras hos eleverna 

och deras hem. Detta motsätter sig Linda och anser  att det är upp till varje lärare att skapa 

sina egna regler i sitt klassrum, vilket kan se väldigt olika ut beroende på vad det är för lärare. 

Å andra sidan menar hon att det också är ett problem för de nya eleverna som börjar skolan att 
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lärarna inte har samma regler och värdegrund, då det kan ta längre tid för eleven att känna sig 

bekväm i skolan.   

 

Lärarna från både skolorna anser att problem med mobbning finns, men i en mildare grad på 

den mixade skolan. Sandra anser att det i vissa fall kan uppstå små gräl mellan elever men att 

det i många fall löser sig ganska snabbt.  

 

4.4 Skolornas arbete mot rasism 

Eleverna på den mixade skolan vet vad rasism är genom Sydafrikas alla kulturer samt från 

personer som upplevt Sydafrikas historia. Sandra anser att hennes skola inte har något 

problem med rasism. Hon berättar att trots läroplanen tar upp att skolan ska arbeta mot rasism, 

så gör hon det medvetet inte själv. Hon menar att det finns många andra saker som är bättre 

att ta upp och en diskussion om rasism i förebyggande syfte kan frambringa rasistiska idéer 

hos eleverna. Hon menar också att det inte finns ett speciellt ämne i skolan som framhåller 

arbetet mot rasism och att det inte finns någon annan form av organisering mot rasism i 

skolan så som temadagar.  

 

Rasism är inget problem på den svarta skolan enligt Daniel då alla elever är svarta och 

uppdelningen mellan de svarta och vita lärarna har en annan bakgrund. Linda har en annan 

definition av rasism, vilket bidrar till att hon ser rasistiska inslag i skolan. Hon kopplar rasism 

till mobbning som kan ske på skolan, där oftast en kulturkrock skapar en sådan situation och 

bidrar till att en eller flera känner sig underlägsna. Maria anser att mobbningen som utspelar 

på sig på skolan snarare handlar om elevens bakgrund än kultur och kan därför inte kopplas 

till rasism.  

 

De tre lärarna på den svarta skolan anser att deras elever har hört talas om ordet rasism, men 

att det saknar en djupare förståelse för innebörden i ordet. Maria tror att det beror på att 

eleverna är uppväxta i ett samhälle efter apartheid och saknar den naturliga bilden av rasism 

som den tidigare generationen har. Daniel anser dock att han har en skyldighet att berätta om 

rasism och hur människor ska behandlas då han själv levde under apartheid.  

 

Daniel och Maria berättar att de förebygger rasism genom att samtala med deras i elever i sina 

respektive ämnen. Genom att generellt samtala om fördomar i klassrummet så kan man nå 

eleverna och försöka få dom att inse att rasism är en stämpling av människor, vilket endast 
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kan motverkas genom att slå hål på de olika fördomar som cirkulerar. Maria berättar att vissa 

lärare använder sig av olika påhittade fall ”casestudies”, som eleverna får diskutera och 

samtala om samt att de pratar om de mänskliga rättigheterna under lektionerna. Daniel 

berättar också att det har funnits händelser då utbildningsdepartementet och icke-statliga 

organisationer har ordnat workshops för eleverna på skolan om stereotyper i samhället. Då får 

eleverna tillfälle att reflektera och diskutera, vilket har bidragit till att samtalet om rasism har 

lyfts fram. Linda som inte har ett samhällsorienterat ämne upplever att hon inte har några 

diskussioner om rasism, utan tror att det snarare sker under historielektionerna på skolan. Hon 

kan inte påminna sig om att skolan har organiserade temadagar eller workshops inom ämnet. 

Hon tror att anledningen till att skolan inte arbetar mot rasism på ett större sätt är för att alla 

elever är svarta och att rasism då är otänkbart för de flesta. Dock så tror hon det är viktigt med 

ett förebyggande arbete på grund av att deras svarta elever kommer i kontakt med andra 

människor under deras fritid eller under organiserade träffar mellan skolorna i staden. Det är 

viktigt att eleverna inser att det finns kulturella skillnader mellan människor som gör att 

problem kan uppstå, detta bör eleverna lära sig respektera – att alla är olika. Hon anser också 

att lärarna på skolan bör ha workshops eller samtal om rasism för att förebygga kulturella 

konflikter som kan uppstå i skolan, bland elever och lärare.  

 

Daniel berättar att läroplanen tar upp frågan om att förebygga rasism men dokumentet ger 

inga konkreta exempel på hur lärarna och skolorna ska gå tillväga. Linda var inte lika säker på 

om läroplanen tog upp specifikt arbetet mot rasism, men trodde att det kunde kopplas ihop 

med arbetet för alla likas värde som nämns i läroplanen. Maria berättar att det finns mål inom 

specifika ämnen som eleverna ska uppnå och som lärarna ska lära ut. När det gäller rasism har 

lärarna ett ansvar att lära ut vad rasism är och hur det kan förebyggas i skolan och samhället.  

 

Om den mixade skolan skulle ha problem med rasism så berättar Sandra att skolan har en 

mindre handlingsplan att lösa problemet, dock finns det inga riktlinjer från staten. Naturligtvis 

beror det på varje situation i sig, men att utesluta en elev från skola på grund av rasistiska 

tankar anser Sandra är fel. Det är bättre att lösa problemet än att skjuta det framför sig. Den 

svarta skolan har ingen direkt handlingsplan hur man kan lösa en situation gällande rasism i 

skolan dock så finns det en mindre handlinsplan för mobbning i stort, där föräldrar blandas in 

om inte skolan kan nå mobbaren och lösa problemet. Daniel anser att det vore viktigt att ha en 

handlingsplan för rasism ifall tillfället någon gång uppstår.  
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5. Diskussion 
Som jag tidigare nämnt bygger mitt resultat på fyra intervjuer som jag har gjort med fyra 

lärare i Sydafrika. Det som jag redovisade i mitt resultat är deras egna tankar, åsikter och 

värderingar om synen på rasism i deras skolor. De resultat som jag kommit fram till är alltså 

inte generaliserbart för hela Sydafrika. 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de två skolorna jag besökt arbetar mot rasism 

och hur de genomför arbetet inom frågan. I Sverige arbetar många skolor mot rasism oavsett 

om skolan är mångkulturell eller inte. Därför är det intressant att se hur en svart och en mixad 

skola arbetar inom samma ämne i Sydafrika, då deras historia präglas av rasistiska tankar. 

 

5.1 Definition av rasism 

Lärarna som jag intervjuade har olika hudfärger, olika kulturella och historiska bakgrunder 

vilket gör det intressant att se om de har olika sätt att se på rasism. De flesta lärarna anser, 

precis som författaren Per-Åke Westerlund samt forskarna Philomena Essed och Yeun von 

Dijk som jag nämnde i litteraturgenomgången, att det handlar om en ras underlägsenhet vilket 

kan bero på kulturella betingelser men framförallt hudfärg. Dock så tycker jag det är 

intressant att Linda har sin egen tolkning av rasism, där hon anser att rasism handlar om 

stämplingar oavsett färg på huden. Hon kopplar rasism till vardagliga fördomar, grupperingar 

och mobbning som sker i skolans vardag, vilket jag tror kan vara en positiv då det visar att 

Linda är medveten om att problem existerar i skolan. Hennes tolkning bidrar till att hon anser 

att rasism faktiskt förekommer på skolan, då i form av mobbning som orsakats av 

kulturkrockar. Det som skiljer Lindas tolkning från de tidigare nämnda författarna och 

forskarna är att hennes teori utgår mest utifrån kulturella betingelser, medan forskningen visar 

att rasism till stor del bygger på etnisk bakgrund. Dock så är de olika teorierna snarlika 

varandra vilket gör att Linda syn utgår ifrån forskning som finns, men henne tolkning är något 

vidare än de övriga lärarnas tolkningar.  

 

5.2 Situationen i skolorna 

Sandra från den mixade skolan berättar att eleverna på deras skola blandar sig med varandra 

oavsett hudfärg och utan tvång från lärarna. Innan intervjun så fick jag en rundvandring i 

skolan och besökte klasser. Jag såg själv i klassrummen att eleverna inte integrerade med 

varandra. Det är många elever som var uppdelade mellan de olika hudfärgerna. Antingen 
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pratade Sandra utifrån hennes egna klassrumssituationer eller så försöker hon försköna bilden 

av hur den mixade skolan fungerar. Naturligtvis kan det jag såg i skolan vara en tillfällighet 

då jag endast var där en kort stund. Situationen fick mig ändå att börja fundera, varför är det 

en så tydlig uppdelning? När lärarna från den svarta skolan berättar om uppdelningen i deras 

personalrum mellan vita och svarta så nämner de att språkbarriären är en anledning. Efter att 

ha tillbringa några dagar i skolan så kan jag se att det är den största faktorn. Personalen på 

skolan kommunicerar gärna på sitt hemspråk istället för att använda engelska som första 

språk. Jag undrar om uppdelningen grundar sig i språket på den mixade skolan precis som på 

den svarta skolan. De vita eleverna har afrikaans som sitt första språk och de som är färgade 

eller svarta har xhosa som första språk, vilket kan bidra till att eleverna söker sig till de med 

samma språk för att underlätta det sociala samspelet. Å andra sidan så är det ett krav på 

skolan att alla elever ska kunna engelska, vilket bör resultera i att eleverna kan umgås med 

alla oavsett hemspråk.  

 

Det som jag anser är intressant är att ingen av lärarna anser att det är någon skillnad i skolorna 

efter valet 1994. Min föreställning är att skolorna och dess situationer borde ha ändrats 

märkbart då valet bidrog till att en rasistisk regering försvinner från makten, speciellt inom 

den nuvarande mixade skolan som fick elever med andra hudfärger och från andra kulturer. 

Min egen erfarenhet vet hur svårt det kan vara att ena en mångkulturell skola och då har inte 

Sverige samma historia som Sydafrika, vilket borde göra det ännu svårare i Sydafrika då de 

olika grupperna ska förenas. Sandra nämner att det kan vara jobbigt för de pensionerade 

lärarna som kommer tillbaka för att vikariera vilket jag kan förstå då det är en hel ny situation 

för dem. Under större delen av dessa lärares liv har de endast undervisat vita och blivit 

inpräntade att de svarta är en underlägsen ras, vilket kan göra det svårt för dem att anpassa sig 

till svarta som likvärdiga. Naturligtvis så borde den svarta skolan också möta en förändring då 

de svarta skolorna började byggas upp efter 1994 och en gemensam läroplan och ett nationellt 

utbildningsdepartement infördes för att skapa bättre förutsättningar för den svarta 

befolkningen. Varken de vita eller de svarta lärarna har sett en skillnad i den svarta skolan, 

vilket jag tror kan bero två saker. För det första har skolan endast svarta elever precis som 

under apartheid, vilket bidrar till att det inte skedde en direkt förändring i 

undervisningssituationerna och i skolans vardag utanför lektionerna. Och för det andra att 

svarta landsbygdsskolor inte har samma resurser som skolorna i städerna vilket bidrar till att 

förhållandet på skolan har förändrats särkilt markant de senaste åren. 
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Alla lärare är positiva till att skolorna mixas och att eleverna med olika hudfärger får 

möjligheten att integreras med varandra. Men som Linda berättar i intervjun är det svårt att få 

vita elever till en svart skola, då de från början har bättre förutsättningar på de skolor som de 

går i för tillfället. Jag tror att problemet med att försöka skapa mixade skolor är som mycket 

annat en ekonomisk fråga. Som jag beskriver i resultatet så är det en påfallande stor skillnad i 

de olika avgifterna för skolorna. Generellt sätt så har inte svarta familjer den ekonomiska 

möjlighet att betala 4000 rand per år för deras barns skolgång, utan får nöja sig med skolan i 

kåkstaden som är billigare. Om avgifterna för de olika skolorna skulle närma sig varandra i 

pris, så tror jag att fler svarta skulle överväga möjligheten för sitt barn att gå i en mixad skola, 

dock så tror jag inte att en vit familj skulle låta sitt barn gå i en svart kåkstad, då jag inte såg 

en enda vit människa på besök i kåkstaden under mitt besök. Jag tror att för att skapa mer 

mixade skolor i samhället, så måste staten kämpa ytterligare för att skapa likvärdiga skolor. 

Trots att de arbetar med det och har gjort under de senaste tretton åren, så syns klyftorna 

väldigt tydligt fortfarande, inte bara i skolan utan i samhället i stort. Jag tror att mixade skolor 

skulle öka förståelse hos varje enskild individ för andra kulturer och skapa större faktiska 

möjligheter för alla människor. För tillfället har större delen av de svarta människor enklare 

serviceyrken som exempelvis städare eller vaktmästare som resulterar i sämre lön medan vita 

i större uträckning har tillgång till mer välbetalda arbeten. Den mixade skolan är ett bra 

exempel på denna uppdelning, då lärarna endast består av vita människor, men övrig personal 

så som vaktmästare och lokalvårdare är svarta. Som jag ser det är skolan ett utmärkt ställe att 

inleda en integrering mellan människor, då det är den nya generationen som en dag kommer 

att styra samhället.  

 

5.3 Skolornas arbete mot rasism 

Den skola som jag anser arbetar mest mot rasism är den svarta skolan. Detta görs mestadels 

utifrån samtal med eleverna om respekt mot andra människor inom de samhällsorienterade 

ämnena. Daniel nämner också att det finns tillfällen då det har organiserats dagar i skolan där 

arbetet mot rasism kommer in. Detta nämner dock ingen annan av lärarna på samma skola. 

Sandra som inte undervisar i något samhällsorienterat ämne anser inte att det finns något 

arbete mot rasism i skolan, men det kan bero på att tyngdpunkten ligger i de ämnena som 

Daniel och Maria undervisar i. Min åsikt är att det är en likartad uppdelning inom den svenska 

skolan. Det är inte vanligt att en lärare inom matematik eller naturkunskap lyfter upp rasism 

på sina lektioner, då det inte ingår i kursens syfte och mål. Jag anser att det är viktigt att 

förebygga rasism under lektionerna men också genom att skapa dagar där eleverna får 
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diskutera och reflektera inom dessa frågor. Den erfarenheten jag har av olika temadagar som 

belyser ämnet rasism är positiv. Genom att organisera ett visst antal timmar under en skoldag 

för att förebygga rasism kan vara givande, både för lärare och elever. Det jag tror saknas i de 

två sydafrikanska skolorna är kunskapen om hur man ska gå tillväga för att organisera dessa 

större projekt.  

 

Sandra anser att det inte finns problem med rasism på den mixade skolan, vilket bidrar till att 

det inte förekommer något arbete inom frågan. Detta är för mig häpnadsväckande, då jag 

anser att oavsett problem med rasistiska åsikter eller ej, så bör skolan arbeta förebyggande. 

Framförallt en skola som är mixad av olika kulturer och hudfärger i Sydafrika när historien 

ser ut som den gör i landet. Det kan hända att resultatet skulle se annorlunda ut om jag 

tillfrågar en lärare på samma skola, inom ett samhällsorienterat ämne, då det är mer naturligt 

att diskutera rasism. Sandra säger att det inte finns något problem med rasism på skolan, men 

om jag utgår ifrån den uppdelningen mellan raserna jag såg på skolan, så finns det fortfarande 

grupperingar, trots att Sandra påstår att det endast var ett problem i början när skolan mixades. 

Om jag utgår ifrån definitionerna så vill jag inte påstå att grupperingarna automatiskt medför 

problem med rasism inom den mixade skolan, då jag inte såg en ras överlägsenhet, dock så 

anser jag att skolan bör arbeta förebyggande mot rasism för att minska risken att de tankarna 

kan komma att skapas i framtiden genom dessa grupperingar som faktiskt existerar idag. .  

 

En anledning till att Sandra upplever den mixade skolan utan problem med rasism kan vara att 

skolan har skriftliga dokument som täcker deras värdegrund och handlingsplan vid olika 

former av mobbning. Eleverna är väl medvetna om hur de ska uppföra sig i skolan samt 

skrivit under ett dokument, vilket kan resultera i att eleverna inte bryter överenskommelsen. 

Dock så är det inte alltid säkert att skriftliga dokument underlättar för skolorna. Om man ser 

till Sverige och dess skolor, så är jag medveten om att det finns skolor som använder sig av 

skriftliga dokument och så kallade kontrakt för eleverna, men det är ingen garanti för att inte 

mobbning eller rasistiska åsikter uttrycks på skolan, utan endast en förhoppning om att 

eleverna ska sköta sig. Under intervjun med Sandra fick jag en känsla av att det var en 

förskönad bild av skolan som framfördes. När jag själv började nämna problem som kan 

tänkas existera i svenska skolor så som mobbning eller inslag av rasistiska tankar, så verkar 

Sandra bli mer avslappnad och kan berätta mer öppet om skolan. Det som ofta återkommer i 

intervjun är att skolan försökte arbeta på ett naturligt sätt både mot mobbning, integrering av 

eleverna samt planer på hur situationer ska lösas. 
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Den Sydafrikanska läroplanen nämner att det är genom skolan som Sydafrika kan skapa ett 

nytt samhälle genom att framhålla ett förebyggande arbete mot rasism. Som jag förklarar i 

litteraturgenomgången ska undervisning bygga på Outcome based Education (OBE) det vill 

säga vad och hur eleverna lär sig kunskap i skolan. Då läroplanen är relativt ny för lärarna så 

är min uppfattning att den inte har haft någon större genomslagskraft än på de båda skolorna. 

Detta kan bero på att det är ett nytt sätt att tänka om man jämför med utbildningen som fanns 

under apartheid med skilda läroplaner och utbildningssystem beroende på vilken ras man 

tillhörde. Jag har förstått genom min utbildning till lärare att det kan ta över tio år innan en ny 

läroplan får fäste, vilket jag anser syns i denna situation. Jag anser att Sydafrikas läroplan är 

bra då den vilar på en demokratisk grund, i stor likhet med Sveriges. Detta visar på att det 

sydafrikanska utbildningssystemet är på väg att byggas upp i rätt riktning. Lärarna överlag 

verkar medvetna om att läroplanen nämner något om att arbeta mot rasism, men inte riktigt 

vad och hur det nämns. Läroplaner i stort har en tendens till att vara tolkningsbara och 

svårförståliga. Det var det som den nya ”revised curriculum” skulle ändra på. Dock anser jag 

att lärarna skulle behöva ha tydligare riktlinjer om hur de ska gå tillväga i skolan för att 

motverka rasism i läroplanen.  

 

5.4 Framtida forskning 

Uppsatsen har väckt många intressanta tankar och nya frågor hos mig. Det jag skulle vilja 

utveckla inom fältet för forskningen är synen på rasism utifrån eleverna, framförallt i en skola 

som är mixad, då deras syn på integrering mellan eleverna kan belysas.  

 

Jag anser också att det är viktigt att belysa skolsituationen överlag i Sydafrika, där orättvisor 

fortfarande existerar beroende på vart skolan är placerad samt vilka som går i skolan. För mig 

är det viktigt att alla elever i Sydafrika får samma möjlighet till en god utbildning, vilket inte 

är fallet i dagsläget. Jag anser att det behövas fler studier om skolan utifrån ett mer 

samhällspolitiskt perspektiv, där frågan om rätten till lika utbildning lyfts fram.  

 

5.5 Några avslutande ord 

Jag gjorde mitt livs resa till Sydafrika, där jag fick möjlighet att besöka två skolor, med två 

helt olika bakgrunder. Besöken på skolan gav mig insyn i hur kontrastrikt landet egentligen 

är.  På grund av apartheidregimen finns det idag fortfarande stora orättvisor inom landet men 

också i skolan. De skolor som jag besökte symboliserade dag och natt för mig. Den mixade 
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skolan är fin och välvårdad med relativt stora tillgångar för att skapa en god utbildning för 

sina elever. Den svarta skolan har mindre möjligheter att skapa en god utbildning så som färre 

lärare och ett större antal elever. Dock så slogs jag av likheten, att de lärare som jag 

intervjuade kämpade alla för att ena Sydafrikas befolkning som människor och inte som olika 

raser inom landet. Jag anser att det positivt att fyra lärare, varav en jobbar på en annan skola, 

delar samma syn för Sydafrika och elevernas framtid. Jag hoppas och tror att skolan fortsätter 

vara ett prioriterat område i statens budget så alla kommande och nuvarande elever i 

Sydafrika växer upp med samma möjligheter till en god utbildning. I frågan om arbetet mot 

rasism i skolan, så tror jag att om verktyg erbjuds för hur lärarna ska gå tillväga, kommer det 

förebyggande arbetet mot rasism öka då jag upplevde att viljan finns hos lärarna. 
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  BILAGA 1 

Intervjuguide 
 
Background 

 
 What´s your name? 
 How long has you worked here? 
 How many student and teatchers is it in the school? 
 How many black/white teatchers and student do you have in your school? 
 Is there any change in the school between now and during the apartheid? 

 
 
1. Define the word racism? 
     - What is rasism for you? 
     - Is racism only about the white looking down at the black or can it be the opposite? 
 
2. Does your school have a common value foundation? 

- Has the teatcher and the student the sam stand when it comes to respect other people? 
- Does the students learn in school how to treat other people? 

 
3. Does yours students respect each other and you as a teatcher? 
 
4. How do the school promote values that the students are going to have to each other? 
 
5. Do you have problem with bylling in your school? 

- Has some bylling ever built on racism or hostility to strangers to other student or other 
persons in school? 

 
6. Do your school have or ever had problem with racism thoughts amongst the students? 

- Have you seen a trend by some student to think bad about someother people with 
different skincolor. 

 
7. Do you think your students know whar rasism is? 

- How does they know? 
- Is it because of the Soutafrican history or the school education? 

 
8. Does your school work with non-racism? 

- Does yhe curriculum says anything about working with non-racism? 
- How do you do, do you use a special materia or discussions? 

 
9. If you would have a problem with racism, does the school have a plan to solve it?  
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