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program 29 januari

09.00 Kaffe och tid att besöka utställarna. 

09.30 Tobias Ludvigson, chefredaktör Grundskoletidningen,  
hälsar välkommen.

09.35 Mikael Bruér, konferensens moderator, inleder konferensen.

Mikael Bruér är lärare i SO-ämnena på 
Fagrabäckskolan i Växjö kommun, en 
mångfacetterad skola med hög grad av sociala 
utmaningar och elever från utsatta områden. 
Han arbetar också som högskoleadjunkt i 
historia vid Malmö högskola, är ämnesspanare 

för Lärarnas Riksförbund och författare till kommande boken 
SO-ämnena i blickfånget, Gothia Fortbildning 2018.

09.40 Vad är rasism?

Vad är rasifiering, vardagsrasism och strukturell rasism?  
Vad är problemet med begrepp som tolerans, intolerans  
och främlingsfientlighet?

Rasism är ett känsloladdat ämne som många har starka  åsikter  
om, vilka inte alltid är empiriskt underbyggda. Forskaren 
Mattias Gardell sätter begreppet rasism i en historisk kontext 
och resonerar kring dagens definition. Föreläsningen behandlar 
inte endast rasism som tankefigur, föreställning och ideologi, 
utan också som praktik, handling och erfarenhet.

Mattias Gardell innehar Nathan Söderbloms 
professur i jämförande religionsvetenskap och 
är vetenskaplig ledare för Centrum för mång-
vetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala 
universitet. Han har i nära 30 år undersökt 
spänningsfältet mellan religion, politik och 

rasism i en rad empiriska fält.
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Idag möter vi ett samhälle med främlingsfientlighet, framgångar för extrema 
 rörelser och en ökande känsla av ”vi och dem”. Det gör skolans uppdrag att 

 värna demokratin och motverka främlingsfientlighet som särskilt viktigt.  
Det kräver kunskap, ett genomtänkt förhållningssätt och konkreta planer.

Men hur gör vi det rent praktiskt? Hur bemöter du öppet rasistiska kommentarer? 
Hur agerar du när elever uttrycker extrema åsikter? Och vad gör du när fördomarna  
får fotfäste? Vilka verktyg och argument fungerar bäst? 

Arbeta mot rasism i skolan ger dig kunskap och verktyg
Du får lyssna till både forskare och erfarna praktiker. Konferensen ger dig kunskap 
och framgångsrika metoder för att kontinuerligt motverka rasism och fördomar  
i skolan. 

anmäl dig till konferensen 
gothiafortbildning.se/rasism



10.40 Bensträckare

 

Hur kunde det gå så långt? 

Du får möta den tidigare nazisten Kimmie Åhlén 
och Johan Sjövall, den rektor som Kimmie miss-
handlade. Utifrån sina erfarenheter ger de råd 
om hur du kan arbeta mot rasism och fånga upp 
rasistiska åsikter.

10.50 Hur identifierar vi rasistiska strömningar i skolan?

Intåget i nazismen blev början på en flera år lång, mörk 
spiral av våld, hat, missbruk och brott. Det gick så långt 
att Kimmie Åhlund attackerade rektorn på sin egen skola.

Men Kimmie Åhlén reste sig och i dag har han ett enda 
mål; att hjälpa ungdomar att få ökat inflytande och bli en 
del av den demokratiska processen. Hur ser han idag på 
sitt eget och skolans agerande när han var elev och blev 
nazist? Hur kan skolan arbeta förbyggande för att fånga 
upp rasistiska strömningar?

Kimmie Åhlén är ungdomskoordinator  
i Kristinehamns kommun. Han  arrangerar 
trygghetsvandringar, möten mellan  politiker 
och ungdomar i samhället och i skolan, 
för diskussioner om vad ungdomarna 
saknar och vad kommunen behöver göra. 

Han anlitas även som föreläsare, bland annat i Norge, 
där han föreläser i norska skolor tillsammans med landets 
nationella samordnare mot extremism.

11.30 Bensträckare

11.40 Hur relationer motverkar rasism 

Johan Sjövall blev överfallen och misshandlad av nazister 
på sitt tjänsterum på Vålbergsskolan i Karlstad. En av 
dem var Kimmie Åhlén. Idag arbetar den tidigare rektorn 
aktivt med demokratifrågor i skolan.

Föreläsningen tar avstamp i skolans uppdrag gällande 
normer, värden och demokrati och handlar om hur du 
kan arbeta inkluderande för att bygga relationsskapande 
miljöer. Johan utgår från sina personliga erfarenheter av 
möten med elever med nazistiska åsikter och hur den er-
farenheten format honom som person och ledare i  skolan. 

Johan Sjövall, skolområdeschef i  
Karlstads kommun. Johan har arbetat 
inom skolans värld i drygt 25 år.  
De senaste 15 åren med olika chefsupp-
drag, varav 10 år som rektor. 

12.30 Lunch och tid att besöka utställarna.

13.30 Att motverka rasism i skolan – pågående forskningsstudie

Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att motverka rasism, 
men hur kan detta arbete bedrivas i praktiken? Här får du  
tal del av olika arbetssätt som kan användas för att mot-
verka olika former av rasism i pedagogisk verksamhet. 
Du får  inblick i en pågående forskningsstudie om lärares 
 antirasistiska handlingar och hur det synliggör flera möjlig-
heter och utmaningar i detta arbete.

Emma Arneback är lektor i pedagogik 
och har en bakgrund som gymnasielärare i 
samhällskunskap och historia. I sin forskning 
intresserar hon sig för värdefrågor i olika 
utbildningskontexter, med ett specifikt fokus 
på rasism och antirasism i skolan.

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och 
lektor i samhällskunskap, med en bakgrund 
som journalist och gymnasielärare i samhälls-
kunskap. Jan forskar om olika former av 
antirasistiskt arbete, både i det civila samhället 
och inom skolan. 

Emma och Jan är författare till boken Att motverka rasism  
i förskolan och skolan, Natur och Kultur 2017. 

15.00 Eftermiddagskaffe

15.30 Att brottas med fördomar och rasism i klassrummet

Vad händer när olika fördomar och rasism från föräldrar, 
elever eller lärare frodas på en skola? Hur hanterar vi våra 
medvetna och omedvetna fördomar? Hur kan du arbeta för 
att motverka fördomar och rasism? Vilka verktyg och argu-
ment är de mest verkningsbara?

Den här föreläsningen handlar om hur fördomar kan leda till 
rasism, diskriminering, hatbrott och radikalisering. Du får 
också verktyg för hur du konkret kan arbeta förebyggande 
med fördomar tillsammans med dina elever.

Felix Unogwu, statsvetare och konflikthante-
ringsspecialist. Arbetar med skolor i Malmö 
stad med förebyggande och direkta insatser 
avseende antidemokratiska beteenden, radika-
lisering och våldsbejakande extremism. Har de 
senaste 15 åren arbetat i 26 olika länder med 

väpnade konflikter, rehabilitering av barnsoldater, radikalise-
ring och de-radikalisering. Arbetat i organisationerna Search 
for CommonGround, UNICEF och Världsbanken. 

Rafi Farouq, arbetar tillsammans med Felix 
i Malmö stad med förebyggande och direkta 
insatser avseende antidemokratiska beteenden, 
radikalisering och våldsbejakande extremism. 
Rafi har snart 20 års erfarenhet av arbete med 
ungas utanförskap och normbrytande bete-

enden och har även varit involverad i ett flertal projekt kring 
ungas inkludering. Han driver avhopparprogram för unga 
i extrema och våldsbejakande miljöer och organisationen 
Flamman Ungdomarnas Hus. 

Rafi och Felix är författare till boken Radikalisering – en hand-
bok om att förstå och upptäcka, Gothia Fortbildning 2017.

16.40 Moderatorn Mikael Bruér sammanfattar och avslutar 
konferensen.
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Avsändare: Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm

ALLMÄN KONFERENSINFORMATION

 NÄR Måndag 29 januari kl.09.30–16.40. Kaffe serveras från kl.09.00.

 VAR Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

 PRIS Gå 4 betala för 3. Ord. pris 3.490 kr/person exkl. moms.

 BETALNING Betalning sker mot faktura i samband med konferensen.

 AVBOKNING Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före 
konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning 
förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar,  
dock senast 30 dagar innan.

 FRÅGOR Ring 08-462 26 70 eller mejla anmalan@gothiafortbildning.se.

 HOTELL & RESA Behöver du hjälp? Kontakta vår affärsresebyrå Resia. Ring 08-402 68 40, 
eller mejla affarsresor.folkungagatan@resia.se och uppge Gothia Fortbildning 
Arbeta mot rasism i skolan.

 UTSTÄLLARE Vill du ställa ut på konferensen? Kontakta Johan Fogelström, 
johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se eller 073-375 90 36.

  #rasismiskolan

ANMÄL DIG HÄR

gothiafortbildning.se/rasism
Du kan också skicka ett mejl till: anmalan@gothiafortbildning.se eller ringa 08-462 26 70.

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och e-postadress till samtliga deltagare.
Om du fått broschyren via post vill vi även att du uppger den marknadskod som finns

bredvid adressen här på baksidan.
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