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Abstract 
Studiens syfte är att se hur gymnasielärare på en skola i Västsverige ser på kulturell mångfald 
och hur de arbetar med det. Vi försöker även klargöra för begreppet intersektionalitet och 
användningen av det synsättet. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod och 
insamlandet av material grundas på en semistrukturerad intervjuguide. Sju gymnasielärare 
intervjuades med spridda ämnesförankringar och verksamhets år. Resultatet av hur lärarna 
tolkar kulturell mångfald mynnade ut i etnicitet eftersom skolan upplevs segregerad av 
informanterna. Det framkom även att definitionen av begreppet kulturell mångfald var diffust 
och en anledning kan vara den framställning som finns i läroplanen för den frivilliga 
skolformen 1994.   
 
 
 
Nyckelord: Etnicitet, Gymnasielärare, Intersektionalitet, Kulturell mångfald 



Förord 
Vi har under vår utbildning mött begreppet kulturell mångfald såväl teoretiskt som praktiskt. 

Genom studier, främst inom sociologi, har ett intresse för individen och samhället väckts. 

Möten mellan människor bär på många olika dimensioner och är komplext. I mötet bär alla på 

sin sociala bakgrund samtidigt som varje arena har sin förväntning på hur man skall agera. 

Under utbildningens gång har vi tagit del av litteratur som berört detta, men det är för oss 

viktigt att fördjupa oss mer inom området. Vi har genom detta arbete erhållit en ökad teoretisk 

kunskap då vi studerat litteratur som grundar sig på möten mellan människor med olika 

kulturella bakgrunder. Det intersektionella perspektivet ser vi som en stor hjälp när man ser på 

individen i samhället och på skolan som mötesplats. Vår förståelse är långtifrån total men 

grundar sig delvis på studier i sociologi och kulturgeografi. Studierna har bedrivits kring olika 

folkslag och deras levnadsmönster och vi anser att vi med denna bakgrund fått en ökad insikt i 

sociala beteendemönster hos människor. 

 

Studien har genomförts gemensamt av oss författare och arbetsfördelningen har därav varit 

lika. Framväxten av arbetet har skett genom en hermeneutisk process, där vi båda tagit lika 

stort ansvar för bearbetningen av studiens innehåll. 

 

 

Tack till informanterna som gjorde denna studie möjlig.
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1 Inledning 

 

Vi lärare är ju lite speciella, vi lever ju inte alltid som vi lär. Hur 

många umgås vi med som kommer från en annan kultur eller med 

en annan etnisk bakgrund? Man vill ju ändå visa på olika kulturers 

likheter för det är nästan alltid dom man kommer ihåg, dom man 

samlas runt. Det gäller att inte se till olikheterna. (Frida) 

 

Citatet visar på en lärares vilja att förstå och minns mötet med en afrikansk man där 

likheterna lyftets fram i skratt och den glädje som mötet mynnade ut i.  

 

Hur ska lärare hantera den kulturella mångfalden? Mångkulturåret 2006 genomfördes med 

syftet att ”öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet” (SOU, 2007:50). 

Förberedelserna inför detta evenemang satte igång en hel del diskussioner kring kulturell 

mångfald och hur man ska förhålla sig till begreppet. Idag två år senare är fortfarande dessa 

diskussioner aktuella, men fortfarande råder det otydlighet i hur man skall arbeta med det. Vi 

ska därför undersöka hur gymnasielärare på en skola i Västsverige tolkar och arbetar med 

begreppet kulturell mångfald. Genom ett intersektionellt perspektiv kan det hjälpa till att 

bredda synsättet som finns idag. Kulturell mångfald finns även som en viktig riktlinje i 

läroplanen. Läroplanen talar om att man ska ”inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald” (Lpf-94:23). Skolan är en mötesplats för många, både vuxna och ungdomar. Här 

sker möten mellan olika kulturer, kön, etniska och sociala bakgrunder. Denna mångfald är en 

av de komponenter som gör läraryrket så komplext. Gösta Arvastson och Bille Ehn (2007) 

anser att arbetet med den kulturella mångfalden är svår. För att kunna ge alla barn en 

likvärdig start i livet bör inte samhället vara så segregerat som det idag är. Arbetet med den 

kulturella mångfalden stöter inte bara på hinder genom segregation utan redan i skollagen 

finns tvetydigheter om hur man ska arbeta. Åsa Bringlöv (1996) menar att lärare, enligt Lpf-

94, ska arbeta med den kulturella mångfalden i vardagen, samtidigt ska undervisningen enligt 

samma skollag verka efter en västerländsk, demokratisk och etiskt kristlig grund, vilket i sig 

motsätter andra synsätt och kulturer (Bringlöv, 1996). 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra nyttan med ett intersektionellt perspektiv i arbetet 

med kulturell mångfald. Syftet är även att ta reda på hur sju gymnasielärare tolkar och arbetar 

med begreppet kulturell mångfald. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad är kulturell mångfald och hur tolkar samt arbetar gymnasielärare med begreppet? 

• Vad innebär intersektionalitet och hur kan ett intersektionellt perspektiv öka 

förståelsen för arbetet med den kulturella mångfalden i skolan? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa denna studie till att belysa begreppen kulturell mångfald och 

intersektionalitet. I den kulturella mångfalden ligger många föreställningar som är starkt 

kopplade till begreppet, exempelvis segregation och integration. Vi väljer att inte belysa 

segregation och integration eftersom studien tenderar att bli för omfattande. I begreppet 

intersektionalitet kan många fler kategorier än kön, etnicitet och socialbakgrund/klass tas 

med, men av ovannämnda anledning begränsar vi oss till dessa begrepp. Avgränsningen har 

även styrt valet av litteratur som används i studien. Valet att utföra studien på en skola i 

Västsverige är ännu en avgränsning som vi bestämde oss för att genomföra. Detta för att göra 

arbetet hanterbart, hade vi valt att intervjua lärare från olika skolor hade en jämförelse mellan 

dem varit ofrånkomlig. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Tidigare forskning har gjorts på både begreppet kulturell mångfald och begreppet 

intersektionalitet. Intersektionalitet ses mer frekvent i studier som görs i Sverige idag men har 

internationellt använts både mer och under flera år. Någon forskning eller studie där man 

använder sig av intersektionalitet som en teoretisk ansatts med skolan som 

undersökningsobjekt har, så vitt vi kan förstå, inte bedrivits. Vi vill därför i detta kapitel ge en 

kort introduktion till begreppet intersektionalitet och visa på studier där begreppet har använts 

som en analysmodell, vilket även vi tänker göra i denna studie. Vi vill även försöka ge en 

förklaring till vad kulturell mångfald är och titta närmare på hur lärare bör och kan arbeta med 

den. 

 

2.1 Bakgrund 
Det intersektionella perspektivet synliggör hur kön, klass och etnicitet konstruerar varandra.  

Redan på 1800-talet kopplades intersektionalitet samman med kvinnorörelser som på den 

tiden arbetade tillsammans med de svarta frihetsrörelserna i USA. Först ut med att förespråka 

intersektionalitet var Kimberlé Williams Crenshaw, professor i juridik och verksam vid 

UCLA. Hon introducerade begreppet genom sin forskning kring diskriminering under 80-talet 

där hennes artikel ”Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence 

Against Women of Color” (1991) handlar om hur mäns våld mot kvinnor visar endast en sida 

som är den vita medelklass kvinnornas situation. Crenshaw menar att de svarta kvinnorna bär 

på ytterligare sidor, exempelvis rasism, som de vita medelklasskvinnorna inte upplever. 

Situationen för de svarta kvinnorna som blir utsatta för våld är inte samma situation som för 

de vita kvinnorna. Crenshaw skriver också i sin artikel att de åtgärder som görs för kvinnor 

som utsätts för våld av sina män följer de vita kvinnornas norm där de svarta återigen inte 

känner igen sig. (Crenshaw, 1991) 

 

Nationell forskning där man använder sig av ett intersektionellt perspektiv är i Sverige relativt 

nytt. Det är först under de senaste åren som begreppet har börjat användas inom olika 

områden. Områden där intersektionalitet finns med som en teori är studier som tar upp 

maktbalansen och hur den påverkar synen och bemötandet av människor. Exempelvis har 

Claire Dweyer, Bindi Shah och Gurchathen Sanghera (2008) tagit sin utgångspunkt i hur 

media framställer muslimska män som att de befinner sig i en kulturell konflikt där de ses 

som främlingar i samhället, är lågpresterande och även potentiella terrorister. Deras syfte med 
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studien är att förmedla en annan bild av pakistanska muslimska män där de skildrar deras 

dagliga kamp på hur samhället ser på deras kulturella bakgrund. De har genom att använda sig 

av ett intersektionellt perspektiv fått fram en bredare och djupare syn på pakistanska 

muslimska män till skillnad mot den bild som media skildrar.  Med olika variabler, kön, 

etnicitet, klass, religion, ålder etcetera, tas individen ur ”gruppen” och påvisar olikheter med 

gruppen men samtidigt likheter med andra individer i andra konstellationer. (Dweyer & Shah 

& Sanghera, 2008) 

 

De främsta forskarna i Sverige kring begreppet intersektionalitet är Paulina de los Reyes, 

docent i ekonomisk historia och Diana Mulinari, docent i sociologi. Båda har en inriktning 

inom feministisk teori där de teoretiserar de ojämlikheter som finns i samhället. Deras 

forskning utgör bakgrunden till de flesta studier som handlar om intersektionalitet idag och 

författar även texter till statens offentliga utredningar.  

 

 

2.2 Kulturell mångfald 
Betydelsen av begreppet mångfald varierar beroende på vilket sammanhang det rör sig om. 

Katarina Mlekov och Gill Widell (2003) menar att ur ett organisationsperspektiv kan det 

handla om variabler såsom ålder, kön och etnicitet. Dessa faktorer påverkar balansen på 

arbetsplatser (Mlekov & Widell, 2003). Charles Westin (2001) menar att begreppet mångfald 

betyder mängd vilket är en värdeneutral beskrivning av ordet. Begreppet innebär en 

sammansättning av enheter där olikheter och likheter inte värderas. Då begreppet böjs till 

mångfaldiga förändras betydelsen och pekar istället på olikheter eller likheter. Begreppet har 

då inte längre ett neutralt värde utan används mer för att påvisa olikheter. Samhällspolitiskt 

har begreppet mångfald under senare tid tenderat att användas för att beskriva relationen 

mellan kulturella olikheter, minoriteter och majoritet samhället. (Westin, 2001)  

 

Mlekov och Widell (2003) använder sig av ytterligare ett sätt att se på mångfald. De delar in 

begreppet i primära och sekundära dimensioner. Den primära dimensionen på mångfald 

grundas på ålder, kön, ras och etnicitet vilka är medfödda aspekter och därmed oföränderliga. 

Den sekundära dimensionen av mångfald kännetecknas av föränderliga olikheter såsom språk, 

religion, erfarenheter, utbildning och inkomst. (Mlekov & Widell, 2003)  
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I UNESCO:s Declaration on Cultural Diversity (2001) ges det en definition av vad kulturell 

mångfald är. Kultur som är en del av kulturell mångfald är de sociala egenheterna som 

samhället i olika grupperingar påvisar. Dessa egenheter kan vara intellektuella såväl som 

emotionella och uttrycker sig i exempelvis livsstilar, traditioner och religiösa övertygelser. 

Gruppens eller individens kulturella uppsättning är i ständig utveckling, den påverkar och 

påverkas av omgivningens olika kulturella skiftningar. Detta medför att man kan vara bärare 

av många olika kulturer samtidigt. (UNESCO, 2001)   

 

I SOU 2007:50 definierar man kulturell mångfald utifrån två perspektiv, ett estetiskt och ett  

antropologiskt. I det estetiska perspektivet tar man hänsyn till mångfalden inom konst- och  

kulturformer och i det antropologiska perspektivet handlar det om mångfalden av idéer och  

olika åsikter. Kulturell mångfald har enligt SOU 2007:50 under den senaste tiden berörts och  

sammankopplats med etnicitet i sammanhang som handlar om invandrare och de kulturella  

arven som de bär med sig in till Sverige.(SOU 2007:50) 

 

2.2.1 Kulturell mångfald i skolan 

En huvuduppgift som skolan ansvarar för är att förbereda elever till att möta det samhälle som 

vi lever i. Samhället förändras i snabb takt och informationsflödet är stort samtidigt som 

gränsen mellan Sverige och resten av världen minskar. Skolan ses som en plats där möten 

mellan människor sker och där var och en bär på sin unika bakgrund. På en skola idag 

befinner sig många olika kulturer, etniciteter, språk och frågan hur hanteringen av denna 

mångfald är ständigt aktuell. Mlekov och Widell (2003) talar om att är när man är van vid att 

möta människor som är lik en själv så är man ofta ovan vid att möta människor som är 

annorlunda. Ibland kan det även upplevas besvärligt och jobbigt att möta människor som ser 

annorlunda ut och som tänker på ett annat vis än hur man själv tänker. I en miljö som präglar 

dagens mångkulturella skola är det främst möten mellan svenskar och invandrare som man 

tänker på. Mlekov och Widell talar även om är att det kan gälla när en plats domineras av ett 

kön, kvinnor eller män, och när det motsatta könet ska samspela. (Mlekov & Widell, 2003) 

 

All offentlig verksamhet såsom skolan styrs av dokument. Skolan styrs av skollagen och de 

läroplaner som finns för den obligatoriska skolan, Lpo, och för den frivilla skolan, Lpf. 

Skollagen inleds med ett kapitel som handlar om allmänna föreskrifter och tar upp alla barns 

rätt till utbildning och vad målet med utbildningen är. Skollagen talar även om att skolans 
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arbete ska följa de demokratiska grundläggande värderingar, skolan ska arbeta för jämlikhet 

och mot kränkande behandling. Skillnaden mellan Lpo -94 och Lpf -94 är marginella men 

eftersom vi studerar åsikter från lärare som arbetar på gymnasiet kommer vi här att tala om 

Lpf -94.  Läroplanen hänvisar inledningsvis till skollagen genom att beskriva följande: 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö. (Lpf-94:3) 
 

Här visar läroplanen att en viktig uppgift för skolan är att verka i en demokratisk anda och att 

alla som befinner sig i skolan ska arbeta för detta. Läroplanen talar vidare om förståelse och 

inlevelse i syftet att ingen ska utsättas för mobbing eller andra trakasserier. Beteende som är 

kränkande ska bemötas med kunskaper, samtal och andra aktiviteter. Läroplanen ställer höga 

krav på arbetet med den kulturella mångfalden och skolan som dess mötesplats. 

 

2.2.2 Lärarrollen i en mångkulturell skola 

Läraren bär på ett stort ansvar i att se och förmedla de mångkulturella värden som skolan idag 

bär på. Mlekov och Widell (2003) talar om mångfaldskompetens där de anser att begreppet 

innebär en ”lärandeprocess och en kontinuerlig utvecklingsprocess”(Mlekov & Widell, 

2003:153). Denna process menar de bär på olika utvecklingsfaser som de benämner i tre steg. 

Den första fasen är medvetenhet, den andra förståelse och kunskap och den tredje beteende 

och åtgärder. Medvetenhet innebär kunskaper om att mångfaldsfaktorer som kön, etnicitet, 

ålder och klass har betydelse och ska bekräftas.  Genom att bli medveten om ett problem till 

exempel att det råder löneskillnader mellan kvinnor och män går man vidare in i fas två där 

man söker förståelse och kunskaper kring detta faktum. En ökad medvetenhet och en ökad 

förståelse leder till ett förändrat beteende och att man även väljer att agera på ett visst sätt. 

Mlekov och Widell påpekar att faserna inte är en lista som går att bocka av allteftersom utan 

ska ses som en utvecklingsprocess där de kunskaper och färdigheter resulterar till en ” 

kulturell känslighet för olikheter” (Mlekov & Widell, 2003:154) och även för vilken betydelse 

dessa olikheter kan ha för möten. Det synsätt som Mlekov och Widell (2003) talar om kan 



 7

omsättas i den praktik som lärare dagligen befinner sig i och för att ytterligare belysa denna 

situation och ge den bredare dimensioner kan begreppet intersektionalitet spela en viktig roll. 

(Mlekov & Widell, 2003)  

 

Det kan samtidigt vara en svårighet för lärare att definiera vad kulturell mångfald är då 

läroplanen inte ger ett konkret uttryck för vad det innebär. Åsa Bringlöv (1996) är av 

uppfattningen att läroplanen ger en tvetydig bild av det mångkulturella samhället. Det står i 

läroplanen att det ska tas tillvara på alla individers egenskaper och förutsättningar, men 

genom att samtidigt inte ha en värdeneutral läroplan är detta arbete svårt att uppnå. Den 

västerländska kristna synen på samhället ligger inte i allas kultur och ger därmed inte alla lika 

förutsättningar. Frågan är, menar hon, hur man som lärare ska kunna handskas med 

mångfalden med en läroplan som är så dubbeltydigt. (Bringlöv, 1996) 

 

Ytterligare en forskning, gjord i USA, som vi tagit del av handlar om lärarens ansvar i att 

bedriva undervisning i en klass som bär på flera kulturella bakgrunder. Artikeln ger många 

handfasta tips på hur man som lärare ska arbeta och vilka resultat man kan uppnå genom att 

följa de punkter som föreligger. Författarna Heraldo V. Richards, Ayanna F. Brown och 

Timothy B. Frode menar att i och med att klasserna idag har en sammansättning där flera 

olika kulturer finns med krävs det av lärare att ha kunskap om hur man ska undervisa. De 

menar samtidigt att det är av stor vikt att läraren har en egenkännedom och distans till sig 

själv för att kunna möta alla elever. Alla studenter ska få lika stora möjligheter till utbildning 

och läraren är skyldig till att skapa ett klassrumsklimat där samtliga elever oavsett bakgrund 

känner sig välkomna. Författarna menar även att en uppgift som lärare har är att bygga 

”broar” mellan studenternas hem och skolan och trycker på vikten av att man som lärare 

känner till sina studenters sociala nätverk. Författarna ger konkreta exempel på hur man ska 

arbeta för att få den kulturella mångfalden att fungera i skolan och där lärarens roll och 

betydelse är central. (Richards & Brown & Frode, 2007) 

 

Det ledarskap som läraren använder sig av i skolan är betydelsefullt och gör avtryck hos 

eleverna. Maria Chowdhury och Lotta Vilde Wahl (2007) uppmuntrar till ett ledarskap fyllt 

med insikter om olika kategorier som samspelar i en individs komplexa sammansättning. Som 

ledare är man själv ett verktyg i mötet mellan människor och bör därför kritiskt granska sig 

själv och tillika vilka sidor som synliggörs i undervisningen. Självinsikten om vilka följder ett 

visst beteende ger kan vara nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap och samtidigt se på eleven 
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ur ett helhetsperspektiv. Författarna trycker även mycket på vinsten med positiv feedback till 

eleverna. Genom att ge en konstruktiv kritik ökar lusten till lärandet. (Chowdhury & Vilde 

Wahl, 2007) 
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3 Teori 
Vår teori för denna studie är intersektionalisering som vi hoppas ska visa på ett bredare 

perspektiv av begreppet kulturell mångfald. Intersektionalitet används mer i Sverige idag, 

men används frekventare internationellt. I detta kapitel försöker vi ge en förklaring på vad 

intersektionalisering är och försöker även exemplifiera för att öka förståelsen och även visa på 

nyttan med begreppet. Intersektionalisering bygger på en mängd olika kategorier, vi har valt 

att redogöra för kön, etnicitet och socialbakgrund/klass. Dessa kategorier finns beskrivna efter 

avsnittet med intersektionalisering som följer nedan. 

 

3.1 Intersektionalisering 

Teorin intersektionalisering används internationellt och är vanlig vid forskning kring 

rasdiskriminering. Ursprunget till intersektionalitet är den antirasistiska kritiken mot den vita 

feminismen. Det var i USA som man upptäckte hur USA:s feminister, tillhörande den vita 

västerländska medelklassen, endast utförde studier från sitt eget perspektiv. De representerade 

en liten skara kvinnor men långt ifrån alla och många kritiker ansåg att feministerna nu grävt 

sin egen grav. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, som nämndes tidigare, ses som 

Sveriges förespråkare av intersektionalitet. de los Reyes och Mulinari (2005) utrycker det som 

”feminismens oförmåga att förhålla sig till globala processer” (de los Reyes & Mulinari, 

2005:8). De menar att den politiska stiltjen som feminismen hamnat i handlar om hur 

feminister och den forskning som bedrivs kring kön inte längre kan frångå vikten av att 

inkludera grupper som etnicitet och klass detta genererar till en bredare förståelse som visar 

på flera dimensioner kring den komplexa situationen. (de los Reyes & Mulinari, 2005)  

 

Ulla Eriksson-Zetterquist och Alexander Styhre (2006) menar att Sverige inte var något 

undantag, utan var i samma läge som USA under 1980-talet där ledarskapet för att göra alla 

kvinnors röst hörd låg hos den vita medelklassen. Situationen för den utrikesfödda kvinnan 

som ofta befann sig utanför samhället menade man var hennes eget eller hennes kulturs fel. 

Den utrikesfödda kvinnan fanns inte med i samtalen som fördes kring kvinnors situation utan 

var i det närmaste osynlig. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006) 

 

I Sverige talar man mer och mer om intersektionalitet, särskilt inom den feministiska debatten 

som har förts under de senaste åren och då med fokus inom genusforskningen. Begreppet har 
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blivit en utlösande faktor för hur feminismen ska få ett nytt förhållande till samhället och till 

den tid som pågår just nu. Nina Lykke (2007), professor i genus och kultur, är en av dem som 

har gjort tydliga inlägg i debatten kring feminismens nödvändiga behov av nytänkande. Lykke 

anser att kategorier som genus, ras, etnicitet, klass, sexuallitet och nationalitet inte går att 

analysera för sig själva utan måste ses på tillsammans eftersom de påverkar varandra. Hon 

menar att intersektionalitet kan användas till att undersöka och analysera detta nära 

förhållande som kategorierna har. (Lykke, 2007) 

 

Även om intersektionalitet ursprungligen kommer från den feministiska teorin menar de los 

Reyes och Mulinari (2005) att begreppet är användbart på flera olika områden. De vill inte 

låsa fast intersektionalisering till att gälla endast för ett diskursområde som den feministiska 

teorin utan ser andra områden som är lämpliga (de los Reyes & Mulinari, 2005). Eriksson-

Zetterquist och Styhre (2006) talar om intersektion som ett begrepp med många betydelser. 

Dels den svenska betydelsen för intersektion som är den linje som avskär eller korsar en 

annan linje och den engelska betydelsen för intersection är genomskärning, vägkorsning eller 

skiljda vägplan (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006).   

 

Eriksson-Zetterquist och Styhre använder sig även av modellen nedan för att ytterligare 

tydliggöra hur intersektionalitet fungerar. 

 

 
(Figur hämtad ur Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006:12) 

 

Figuren ovan illustrerar hur olika kategorier samverkar i ett sammanhang. Kategoriseringarna 

kan ersättas eller utökas beroende på situation. 

 

En intersektionell frågeställning skulle enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre vara ”Varför 

domineras en viss yrkesgrupp av en viss sammansättning av klass, kön och etnisk 
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tillhörighet?” (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006:14). De menar att genom att sätta de olika 

kategorierna i centrum så kan förståelsen fördjupas och analysen som görs av till exempel 

varför en människas ställning i en organisation ser ut på ett visst sätt bli mer innehållsrik 

(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006). Eriksson-Zetterquist och Styhre använder sig av bilden 

av en prisma när de ytterligare vill beskriva vad intersektionalisering är. 

 

Ett prisma är en slipad kristall eller glasbit i vilken en ljusstråle kan 

brytas så att ett helt spektra av olika färger kan beskådas. Vi kan 

uppfatta en ljusstråle som vit, men när den bryts i prismat ser vi att 

den består av en mängd olika frekvenser som vi uppfattar i olika 

färger. Beroende på hur vi rör prismat mot ljusstrålen kan vi se 

olika färger av ljuset. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006:14) 
 

En prismas ljusstråle förändras när man rör på den och vi uppfattar olika färgsättningar i olika 

rörelser. En person är en sammansättning av kategorier och samtliga kategorier påverkar 

varandra. Kategorierna kan stå ensamma var och en för sig likt de plana ytorna på en prisma 

men är samtidigt beroende av de andra sidorna för att en ljusbrytning ska vara möjlig 

(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006). 

 

 

Begreppet intersektionalitet är inte ett nytt begrepp menar Eriksson-Zetterquist och Styhre 

(2006), det nya i begreppet är att man poängterar det föränderliga i samhället och dess 

invånare. En person kan till exempel vara man hela sitt liv men tros- övertygelsen, klass 

tillhörighet och självklart åldern är kategorier som inte är statiska. Ett annat exempel som 

uttrycker ett intersektionellt perspektiv är när en kvinna säger:  
 

När jag blir diskriminerad vet jag inte om det är för att jag är asiat 

eller kvinna. Jag har kommit fram till att det är för att jag är en 

asiatisk kvinna. (SOU, 2005:41:247) 

 

I diskussioner som förs kring arbetslösheten hos invandrare kommer ofta diskriminering upp 

som en orsak. Men som Diana Mulinari och Anders Neergaard (2004), menar utreds 

problemet aldrig längre än så utan mynnar ut i en facklig diskussion (Mulinari & Neergaard, 

2004). 
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Ett område som man tydligt ser att grupper hamnar utanför är inom bostads- och 

arbetsmarknaden. Intersektionalitet kan ge en förklaring på varför vissa grupper stängs ute av 

samhället och där förståelsen för problemet lyfts fram genom att man ser på flera olika 

kategorier samtidigt (SOU 2006:37). Bostadspolitiken i Sverige har alltid haft som mål att alla 

ska ha en bostad oavsett social bakgrund men trots att Sverige är ett av de ledande länderna i 

vad gäller standarden på bostäder finns det en tydlig bostadssegregering. Att ta upp 

segregationen som finns inom bostadsmarknaden i denna studie som rör gymnasielärares syn 

på kulturell mångfald kan tyckas långsökt, men Irene Molina (2005) menar att bland faktorer 

som spelar roll för människor är bostäder, vilket samtidigt är stigmatiserade. Människor 

fantiserar om sin drömbostad samtidigt som påverkan från media om stigmatiserade 

bostadsområden gör sig tydlig (de los Reyes & Molina & Mulinari, 2005). Det ger enligt Ann 

Runfors (1996) högre status beroende på vilken typ av bostadsområde man som minoritet 

bosätter sig i. Som invandrare bosatt i ett villaområde är man mer integrerad än om man 

bosätter sig där det finns en större grupp av samma etniska bakgrund (Sjögren & Runfors & 

Ramberg, 1996). Molina anser att bostadssegregationen är en av ”folkhemmets paradoxer” 

(de los Reyes & Molina & Mulinari, 2005:110).     

 

Att prata om intersektionalitet utan att nämna makt går inte. I Sverige används 

intersektionalitet främst inom forskning som handlar om genus och ojämnlikheter i samhället 

och vad som är de bakomomliggande orsakerna till detta. Makt och förtryck är vanliga 

begrepp som används inom intersektionalitet. Enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre (2006) är 

samhället en plats där människor placeras in i kategorier där man sedan ser personer som 

överordnade eller underordnade. De kategorier som de nämner som man vanligen sammanför 

är kön, klass, etnicitet och sexualitet.(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006) Lykkes (2007) 

definition av intersektionalitet är att begreppet står för förståelsen hur ”sociokulturella 

maktförhållanden, exkluderingsmekanismer och identitetsskapande kategorier görs i ett 

processuellt samspel” (Lykke, 2007:134). Lykke menar att kategorierna redan från börja är 

påverkade av varandra och interagerar på ett sätt som gör att man inte kan skilja dem åt. Hon 

menar då att det inte handlar om att särskilja likheter eller olikheter utan en förutsättning för 

ett intersektionellt perspektiv är att gå in djupare och då öka förståelsen för varför ett fenomen 

är på ett visst vis.( Lykke, 2007) 
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de los Reyes och Mulinari (2005) vill med intersektionalitet lyfta upp och se kopplingarna 

som konstruerar den makt som gör att ojämnlikheten är statisk.  De menar att om kvinnor 

fortsätter jämföras med män, invandrare med svenskar, homosexuella med heterosexuella, 

äldre med yngre blir resultatet endast en beskrivning av rådande situationer men det blir aldrig 

tal om vad som orsakar skillnaderna eller om skillnaderna går att förändra. Eftersom 

diskussioner kring detta ofta stannar och inte går mer på djupet eller bredden blir inte heller 

gruppernas konstruktion beskriven. (de los Reyes & Mulinari, 2005) 

 

Genom att sammanföra dessa kategorier i vår analys hoppas vi på att få in ett bredare 

perspektiv på kulturell mångfald i skolan. Genom att göra det är vår förhoppning att ge bland 

annat lärare en större förståelse för sin mångkulturella arbetssituation. 

Eriksson-Zetterquist och Styhre menar att orsaken till att vi kategoriserar är för att det ger 

människan kontroll.  I ett samhälle delas människor in i olika kategorier som exempelvis 

handikappade, äldre, låg – eller höginkomsttagare för att på så vis kartlägga de behov som 

finns och ska tillgodoses.(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006) 

 

I samtalet kring kön och etnicitet ligger även en diskurs som talar om underordning respektive 

överordning. Talas det om den svenska kvinnligheten står det som ett uttryck för ett modernt 

samhälle men om det talas om mannen som invandrat till Sverige ser man det 

traditionsbundna samhället med konservativa värderingar. Jämför man kvinnan med mannen 

så blir mannen i jämförelse med andra män något helt annat. Jämförs den invandrade mannen 

med den svenska mannen blir även den jämförelsen inte helt oproblematisk (de los Reyes & 

Martinsson, 2005). 

 

Kritiken mot intersektionalisering handlar främst om hur den tenderar att vara otydlig och då 

främst kring vilka kategorier som man tar hänsyn till. Kritik mot att just kategorierna kön, 

klass och etnicitet ses som de övergripande har också framförts med en följdfråga på om det 

kanske finns andra kategorier som passar bättre i stora sammanhang. En annan kritik är att 

kategorierna är så stora i sig och är därför svåra att tyda. Hur man väljer att se på kön, etnicitet 

och klass påverkar helhetsintrycket och tillika resultatet man får vid en undersökning. 

Samhället är i ständig skiftning och en undersökning med ett intersektionellt perspektiv ser 

därför olika ut vid varje tillfälle, vilket ger ett mindre generellt resultatet. (de los Reyes & 

Mulinari, 2005)  
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Nedan följer ett avsnitt med kategorierna kön, etnicitet och socialbakgrund/klass för att ge en 

djupare förståelse för intersektionalisering. De los Reyes och Mulinari (2005) anser att 

kategorierna som man väljer att utgå ifrån inte har något värde tills de ställs in i ett historiskt 

samband. 

 

3.2 Kategorier 

Vi vill här beskriva begreppen kön, etnicitet och socialbakgrund/klass genom att belysa vad 

olika forskare inom ämnena anser om koncepten. Anledningen till att vi valt att använda oss 

av de tre ovannämnda begreppen är för dels för att avgränsa arbetet och göra det hanterbart, 

men även för att de tre kategorierna är omdiskuterade i såväl samhället som i Lpf-94. I Lpf-94 

formuleras grundläggande värden som människolivets okränkbarhet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen, individens frihet och integritet samt solidaritet för svaga 

och utsatta. Skolan likt samhället arbetar för jämställdhet mellan könen och tillika mellan 

olika etniciteter. Den sociala bakgrunden är starkt kopplad till både kön och etnicitet och 

därav logiskt att ta med då man undersöker en arena där olika människor möts. Med dessa tre 

kategorier har man sedan en grund att använda sig av när man tittar på personer med ett 

intersektionellt perspektiv.  

 

Ett intersektionellt perspektiv lyfter fram hur kön förändras när det ses i relation till etnicitet 

och klass (de los Reyes & Martinsson, 2005). Kön, etnicitet och klass är centrala begrepp i 

olika diskurser om hur organisationer i samhället är strukturerade och styrs. Kön förknippas 

ofta med feministisk forskning, etnicitet är i sin tur kopplat till postkolonialteori1där man 

försöker se hur organisationer är beroende av människors ursprung och tillika religiösa 

övertygelse eller teorier om mångfald. Klass kommer från en marxistisk idé- tradition som 

idag många forskare förhåller sig kritisk till (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006). 

 
Jostein Gripsrud menar att vår identitet tar olika form i olika situationer, beroende på i vilken 

del av landet/staden man befinner sig i. En persons identitet kan liknas vid ett stort lapptäcke 

av olika identiteter, vilka ger sig tillkänna i förhållande till övrig omgivning. Genom andra 

människors uppfattningar angående oss uppstår den sociala identitet, som 
                                                 
1 Teorier som tillhör den världsordning och det tänkande som legitimerade kolonialismen och som existerar än 
idag. Till exempel lever det synsättet kvar i hur man betraktar världsdelar, tredje världen, och hur människor 
blir förknippade och hierarkiskt rangordnade med dessa (www.ne.se). 



 15

tillfället/omgivningen kräver. Beroende på vilken stadsregion man bor i, vilket språk man 

talar, man/kvinna eller vilken yrkesgrupp ens föräldrar tillhör påverkar det omgivningens 

uppfattningar kring ens identitet. De många olika identiteterna hos ungdomarna gör det svårt 

att finna sin egen identitet, samt att veta vem man egentligen är. Alla dessa faktorer 

medverkar mer eller mindre till vad som sedan bildar individens identitet. (Gripsrud, 2000) 

 

3.2.1 Kön 

Definitionen av kön på engelska delas in sex och gender. Med sex avser man det biologiska 

och med gender den sociala konstruktionen. I Sverige definieras kön som det biologiska och 

genus som de sociala aspekterna. Den biologiska aspekten av kön handlar om 

kromosomuppsättning och vilket kön man tillhör. Den sociala konstruktionen av kön 

förändras över tid och hör samman med hur man historiskt uppfattat kön och hur man sett på 

vad som är kvinnligt och manligt. Det finns även en variation mellan hur man ser på manligt 

och kvinnligt i olika kulturer och Lotta Lerwall (2001) menar att tiden har en påverkan även 

där. Lerwall menar att genussystem bär på ett ursprung från antropologin men används inom 

många olika områden. Hon anser att socialt kön eller genus är det samma som en social 

konstruktion. Inom forskning används genus som en analytisk kategori och ses då som ett 

försök att analysera och förklara relationen och maktstrukturer mellan könen. Det finns ingen 

enhetlighet kring begreppet genus. Enligt Lerwall (2001) finns det forskare som inte kopplar 

maktdimensionen eller ett hierarkiskt perspektiv till genus, andra anser inte det vara 

nödvändigt utan gör skillnad genom reproduktion, sexualitet och kroppstyp. Hon anser att kön 

är något som förändras över tid. (Lerwall, 2001) 

 

Det var i början av 1980-talet som man i Sverige började tala om genus som en del av kön och 

som då skulle ses som en social konstruktion. Det var också på 80-talet som forskningen kring 

kön kom att influeras från olika håll. Afroamerikans feministiska teori, postmodernistisk, 

institutionell, kulturstudier och feministisk teori är några som kom att påverka begreppet kön. 

Tidigare såg man kön som något människan är, något som är fast. Nu såg man kön som något 

som ständigt skapas och förändras genom de handlingar man gör. Eriksson-Zetterquist och 

Styhre (2006) menar att en person kan ”tillhöra ett kön men i sin vardag handla efter en annan 

könskategori” (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006:62).  
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Susanne Johansson och Irene Molina (2005) menar, i boken Maktens (o)lika förklädnader, att 

det under 1980-talet identifierades tre centrala synsätt på kön respektive genus. I det första 

synsättet ses kön som biologiskt och genus som något socialt nedärvt, likt Lerwalls definition 

(2001).  Det andra sättet att definiera kön är att utgå från att det inte finns några drag som är 

typiskt manliga eller typiskt kvinnliga utan allt är resultat av socialiseringsprocess som inte är 

lika från gång till gång. Det tredje sättet är att man anser att det inte finns något kön utan 

endast genus (Johansson & Molina, 2005). Johansson och Molina menar vidare att 

”könsidentiteter är inte något som bara uppstår utan är beroende av platsers historia och de 

strukturer som format platsen” (Johansson & Molina, 2005:265). Det är främst inom den 

svenska feministiska forskningen, menar Johansson och Molina, som man delar upp samhället 

i enhetligt kvinnligt och manligt men att feministisk forskning alltmer går mot ett håll där de 

ser att kön varierar beroende på plats och tid. Thomas Hylland Eriksen (1998) menar även han 

att modern genusforskning handlar om genus som kulturellt betingat och inte ses som något 

biologiskt (Eriksen, 1998).  

 

Anna Sofia Lundgren (2000) docent i etnologi, menar att skolan är en plats där kön görs om 

och blir till. Hon anser att skolan är en plats där både lärare och elever tillbringar mycket tid 

och blir bedömda på flera plan. Den arbetsinsats som både lärare och elev gör blir bedömd, 

men även hur man är som person och hur man ser ut. Skolan är en plats där det ständigt 

skapas normer för vad som är inne eller ute, fult eller snyggt men också för vad som är 

acceptabelt beteende. Detta kan gälla i klassrummet, uppehållsrummet eller i lärarrummet. 

Här skapas det, menar Lundgren, roller för hur en tjej eller kille ska vara och även hur en man 

eller kvinna bör vara.(Lundgren, 2000) Lundgren menar också som Eriksson-Zetterquist och 

Styhre (2006) att könsideal är något som påverkas av platser och även av sammanhang. Kön 

är något som styrs av kulturella ideal som vi hela tiden försöker att sträva att efterlikna. Vi 

påverkas menar Lundgren från bilder som vi möts av i media, faktaböcker, biologisk 

forskning, reklam, filmer där vi matas av bilder av hur man är som man respektive kvinna 

(Lundgren, 2000).  

 

3.2.2 Etnicitet 

Sverige ses fram till andra världskriget som ett homogent land. Under 1800-talet utvandrade 

många till USA och de som invandrade var främst återvändande svensk-amerikaner. Under 

andra världskriget förändrades bilden av Sverige som homogent land och hundratusentals 
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flyktingar passerade in över gränsen. Det var människor främst från grannländerna men även 

tyskar och balter kom för att söka skydd. Efter krigets slut expanderade den svenska industrin 

samtidigt som de flyktingar som kom under kriget nu kunde återvända till sina hemländer. 

Sverige hade nu en stor brist på arbetskraft. Jakten på arbetskraft fördes främst i 

grannländerna och 75 % av invandringen kom från norden. Denna invandring täckte inte 

behovet av arbetskraft utan rekryteringen fortsatte i länder som Italien, Jugoslavien, Turkiet 

och Grekland. Sydeuropa hade under denna tid en hög arbetslöshet. De flesta kom att flytta 

till storstäderna och landsbygden bibehöll en homogen struktur ända fram till 1980-talet 

(Mlekov & Widell 2003). Etnicitet var något som man i början av 1900-talet trodde skulle 

försvinna helt på grund av modernisering, individualism och industrialisering. Det som 

inträffat är motsatsen, etnicitet har sedan andra världskriget fått stor betydelse (Eriksen, 

1998).  
 

På 1970-talet började begreppet etnicitet att förekomma i svensk och europeisk 

kulturforskning. Det var med inspiration från den amerikanska kulturantropologin som 

menade då att ett gemensamt ursprung får betydelse för samhällslivet. En svensk etnicitet 

innebär i sådana fall att svenskar delar samma historiska, kulturella och språkliga bakgrund 

och att alla svenskar har samma hudfärg (Arvidsson & Ehn, 2007). Debatten som pågår i 

Sverige för tillfället handlar om att landet blivit mer breddat i och med att folkförflyttningen 

ökat. Intresset för hur Sverige ska ta tillvara på människors olika etniska bakgrunder och den 

kompetens som ligger med i det är ständigt aktuellt. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2006)  

 

Eriksen (1998) ser att begrepp som etnisk grupp, etnisk konflikt eller etnicitet hörs och syns 

mer i media. Han ser även en ökning av begreppen i akademiska publikationer under 1980-

talet och början av 1990-talet. Etniciteten menar Eriksen i likhet med begreppet kön kommer 

till genom sociala situationer och möten och formas i den hantering som utgörs av människor.  

Vidare anser han att ”termen etnicitet refererar till förhållanden mellan grupper vilkas 

medlemmar betraktar sig själva som särskilda, och dessa grupper kan vara hierarkiskt ordnade 

i ett samhälle” (Eriksen, 1998:15). Därför menar han att det är viktigt att skilja mellan 

etnicitet och samhällsklass. Eriksen tycker att när etniska grupper har flyttat och bosatt sig på 

en ny plats och då kommit i kontakt med andra människor som har andra vanor olika deras 

egna gör allt för att bibehålla sina egna traditioner och vanor. Det är därför, anser Eriksen, 

som det bildas etniska kvarter och etniska politiska grupper. (Eriksen, 1998) 
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I USA odlas det etniska ursprunget mer än man tar bort skillnader som råder mellan 

grupperna. Flertalet amerikanare använder sig av sitt etniska ursprung både när de söker 

arbete och när de ska finna sin livspartner. Många ser hellre att de bor i stadsdelar som där 

deras egen etnicitet är i majoritet och där de betraktar sig själva som inte bara amerikanare 

utan i många fall främst som italienare eller polacker. Etnicitet ses av den antropologiska 

forskningen är en reaktion på moderniseringsprocessen istället för som man trott tidigare ett 

fenomen som gjort motstånd mot moderniteten. Etnicitet skulle i då vara ett modernt fenomen 

och är det i den definitionen som vi gett ovan och forskningen som pågår kring begreppet idag 

och då främst inom antropologin ser etnicitet som något som förändras och befinner sig en 

process snarare än isolerade enheter som man mer förr tänkte. Etnicitet ses vidare enligt 

Eriksen som ett begrepp som är väldigt användbart. Etnicitet är ”en dynamisk situation där 

grupper i olika grad kommer i kontakt med och anpassar sig till varandra” (Eriksen,1998:19). 

Etnicitet, hävdar Eriksen, är ingen egenskap hos en grupp utan det är en social relation mellan 

människor som ser sig själva utanför andra grupper i samhället. De grupperna som de ser som 

kulturellt annorlunda än sin egen har de mycket liten kontakt med. Etniska grupper har vidare 

ofta berättelser som handlar om deras egna ursprung som är mer mytiska än vad de är 

tillförlitliga (Eriksen, 1998).  

 

Riika Norrbacka Landsberg (2005) talar om att etnisk identitet ses som något som är ”en fast 

och kontinuerlig identitet” (Norrbacka Landsberg, 2005:74). Detta sätt att se på etnicitet är ett 

perspektiv och handlar då om att människor har gemensamt språk och traditioner. Ett annat 

sätt att se på etnicitet ses på samma vis som Eriksen (1998) som en social och kulturell 

konstruktion som blir till beroende på hur identiteterna skapas i olika sammanhang och tider. 

En viktig fråga som Norrbacka Landsberg (2005) ställer sig är om man ska skilja människor 

åt eller betrakta alla som lika, hon menar att det är i begreppet eller samtalet kring etnicitet 

som detta blir påfallande. Ska samtalet fokuseras på olikheter eller på likheter, ska man skilja 

grupper åt eller samla dem (Norrbaka Landsberg, 2005).  

 

3.2.3 Social bakgrund/klass 

Dagens samhälle kännetecknas inte av samma klasskiktning som den gjort historiskt sett. Den 

klara skillnaden mellan klasserna har suddats ut då levnadsstandarden och demokratiska 

rättigheter ökat. Trots detta lever konflikten mellan arbete och kapital vidare och skapar nya 

former av sociala grupperingar. Karl Marx (1978) delade in samhället i två stora läger, två 
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klasser som var varandras motsatser. Dessa två samhällsklasser, bourgeois och proletariat, står 

i ständig konflikt med varandra. Klasserna finns och krävs för att det kapitalistiska samhället 

ska kunna existera. Marx menar att materiella aspekter påverkar samhällsspelet och därmed 

har en skillnad skapats genom kapitalismen. Genom denna konflikt, menar Marx, att man kan 

tyda framtida samhällsutvecklingar. Marx grundar sina teorier på kapitalistisk ekonomi och 

klasskonflikt (Engels & Marx, 1978). 

 

Lena Martinsson, (2005), har länge sett klassbegreppet som något som vill stå för sig själv 

medan kritiken mot detta inklusive henne själv frågar sig huruvida detta är möjligt. 

Martinsson frågar sig hur klass kan betraktas utan att se den som i ett sammanhang 

tillsammans med kön eller etnicitet. Den marxistiska synen på klass var den som skulle 

förändra samhället och därmed historien. Martinsson förde själv en kamp då hon försökte 

lyfta frågor som rörde sig om kön och etnicitet och fick göra det i en anda som främjade 

klasskampen. Idag ses inte klasskampen längre som det centralt viktiga eller att klass skulle 

spela en central roll för produktion eller ekonomin. Idag pågår det enligt Martinsson en 

diskurs som går emot den klasskamp som en gång ansågs vara den enda. Man har en strävan 

att komma bort från de marxistiska anspråken som handlade om att förklara hur det är, varför 

samhället ser ut på som det gör och hur de förändringar som sker går till. Martinsson menar 

ändå att klassfrågan inte ska komma i skymundan utan har fått alltför lite plats i den 

feministiska forskningen. Hon menar att hon vill utifrån kategorierna klass, kön, etnicitet se 

vilken status de har i samhället, och hur de relaterar till varandra och om någon kategori är 

viktigare än någon annan.  Martinsson beskriver det som att bostadsförmedlingen är de som 

hänvisar människor till områden de anser vara mest lämpliga. Bristen på långsiktig planering i 

institutioner som Boverket, kommunerna, bostadsförmedlingen, rättsväsendet och även 

riksdagen bidrar till den boendesegregation som råder i samhället idag. Denna uppdelning på 

bostadsmarknaden menar Martinsson (2005) har två förklaringar. Den ena förklaringen 

handlar om klasskillnader och då tas ingen hänsyn till vilka etniska förhållanden som finns. 

Hon anser att klasskillnaden hör samman med diskriminering och rasism och då har en tydlig 

skärningspunkt, intersektion, med etnicitet. Den andra förklaringen kallas för kulturalistisk 

och hänvisar till skillnaden mellan kulturer. Detta handlar om att människor väljer att bo med 

likasinnade. ( de los Reyes & Martinsson, 2005)  

 

Max Weber (1978) menar att den sociala bakgrunden, exempelvis religiös tillhörighet, 

ekonomisk status och kunskap, har betydelse för vilken utbildning föräldrarna anser lämplig 
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för sina barn.  Webers teori om social skiktning tar sin utgångspunkt i Tyskland runt 

sekelskiftet där han studerade katoliker och protestanter. Den sociala skiktningen har i det 

västerländska kapitalistiska framskridandet haft en klar koppling med klass och dess 

utbildningsstatus. Weber menar, att genom sina studier fann han klara skillnader mellan hur 

katoliker och protestanter ser på utbildning. Katolikerna tenderar att välja utbildningar som 

leder till ett hantverksyrke medan protestanterna väljer utbildningar inom industrin med mer 

ekonomisk inriktning som leder till högre ansedda poster i samhället. Detta menar Weber 

grundar sig i hemförhållanden och religiösa erfarenheter. (Weber, 1978)  

 

Pierre Bourdieu (1995) har en liknande uppfattning kring vilka variabler som påverkar 

klasstillhörigheten. Bourdieu använder sig av en vetenskapsteori om relationer mellan 

individen och samhället, denna teori väljer han att kalla relationell teori och lämpar sig till 

klasskildring. För att finna grupperingar använder Bourdieu begreppet habitus, fält och 

kapital. Dessa tre kapital benämns som ekonomiska kapital, sociala kapital och 

kulturella/symboliska kapital. Ekonomiskt kapital är lön och förmögenhet. Socialt kapital är 

ens omgivningen, det nätverk av vänner och socialstruktur som man befinner sig i. Den 

kulturella/symboliska kännetecknas av den utbildning och tillika kunskap man har, men kan 

även vara en vald livsstil. (Bourdieu, 1995)  

 

Lena Karlsson (2005) redogör för klassbegreppen och dess aktuella status. Karlsson menar att 

dagens klassamhälle inte är lika klart uppdelat som det varit tidigare. Den sociala 

uppdelningen där arbetarklass, medelklass och överklass varit ett begreppsverktyg har snarare 

ersatts av sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Den ekonomsiska klasstillhörigheten 

kännetecknas av konsumtion och status på arbetsmarknaden, vilken i sin tur erbjuder eller 

gränsar individens möjligheter. Den sociala klasstillhörigheten speglar möjligheten till social 

rörlighet mellan olika klasser medan den kulturella klassen kännetecknas av normer, 

värderingar och seder. (Karlsson, 2005) 
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4 Metod 
Valet av undersökningsform framkom efter en diskussion kring själva syftet och hur 

frågeställningarna skulle nå fram i undersökningen på bästa sätt. Då studien bygger på hur 

olika lärare ser och agerar kring begreppet kulturell mångfald, var det viktigt att få en 

personlig utsägelse i frågan. Således föll valet på en kvalitativ undersökningsform, vilket 

allmänt benämns som intervjuer eller samtalsintervjuer. Jan Trost (2005) anser att den 

kvalitativa metodens fördelar kännetecknas av ett djupare och mer specifikt resultat vid 

forskning av beteende. Genom att intervjua kan vi uttyda eventuella mönster och synsätt hos 

intervjupersonerna (Trost, 2005). För att nå ett så korrekt resultat som möjligt har vi tagit del 

av olika studier kring kvalitativa intervjuer och etiska aspekter. Vi väljer att presentera den 

kvalitativa metoden och de viktiga synpunkter som metoden bygger på.  I avsnittet 

tillvägagångssätt och presentation av informanter tas även etiska aspekterna upp som är en 

viktig del i en kvalitativ undersökningsform. Det analysverktyg som vi använt genomgående i 

hela studien är den hermeneutiska analysmetoden. Fördelarna med det hermeneutiska 

tillvägagångssättet i en kvalitativ metod, anser vi, är arbetsprocessen och möjligheten att finna 

gemensamma grupperingar/teman. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2004) menar att när 

man funnit dessa teman eller gemensamma uppfattningar kan man uppnå ett vidare material 

då man inte längre endast kan analysera individen utan även temat/uppfattningen. (Johansson 

& Svedner 2004) 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Trost (2005) talar om behållningen av en kvalitativ undersökningsform. Valet av 

utredningsform beror på vad som skall granskas. Kvantitativa undersökningar bygger på ett 

större antal svar och ses sålunda som en mer generell grundad  

utredningsform, gentemot den i högre grad djupgående och materialrikare kvalitativa  

metoden. Förtjänsten med en kvalitativ intervju betraktas således vara stoffets rika innehåll,  

samt vikten i resultatet i snävare områden. (Trost, 2005) Även Steinar Kvale (1997) menar att 

kvalitativa undersökningar är begränsade till ett mindre antal och ett mer specifikt ärende. Där 

av valet att arbeta med intervjuer och för att följaktligen nå ett djupare resultat och samtidigt 

erbjuda intervjupersonerna en större frihet att uttrycka sina egna tankar. (Kvale, 1997) Detta 

tror vi leder till en bredare och mer komplett bild på våra frågeställningar.  
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4.1.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden är utformad efter temat kulturell mångfald. I följdfrågor kopplas kön, klass och 

etnicitet in för att få en övergripande syn på hur informanterna ser på begreppet. 

Uppfattningarna och användningen av dem blir sedan centrala då resultatet skall tydas ur ett 

intersektionellt perspektiv. 

 

Upplägget av intervjuerna bygger på en semikonstruerad intervjuguide. Fokus ligger på 

tematisering av frågor, vilket leder till ett friare samtal där sedan underfrågor kan ställas ifall 

frågeställningarna inte blivit besvarade. Tematiskt upplägg med en klar ram ger både struktur 

och utrymme för en relativt spontan intervju. Generellt sett ses tematiskt upplägg som ett 

enklare arbetssätt då det senare i resultatdelen förhoppningsvis går lättare att kategorisera och 

ge form åt materialet. Friheten att svara kring begrepp eller teman ger mer spontana och 

oväntade svar från informanten (Kvale, 1997). Genom att använda sig av detta upplägg 

hoppas upplevelsen kring intervjun och samtalet blir intressantare och behagligare för 

samtliga inblandade, det är dock viktigt att frågorna inte blir ledande, vilket ligger på 

intervjuarna att undvika. Frågorna bör vara enkla och konkreta och leda till svar som 

intervjupersonen kan diskutera och uttömma. Vid följdfrågor bör intervjuaren vara medföljlig 

i samtalet och kunna sticka in vid lämpliga pauser. 

 

4.1.2 Tillvägagångssätt och presentation av informanter 

Då undersökningen bygger på en kvalitativ metod ligger inte intresset i statistisk korrekthet, 

utan snarare i ett representativ urvalsunderlag av lärare. Vi valde att intervjua sju 

gymnasielärare från en skola i Västsverige. Viktigt är att det finns variation inom 

populationen vilket vi skapade genom att intervjua lärare med olika ämnesbakgrunder. 

Lärarna är verksamma i samhällskunskap, religion, historia, engelska, latin, idrott och hälsa, 

geografi, franska och svenska. Lärarna hade en spridning vad gäller antal verksamma år som 

var allt ifrån 5 till 33 år. Vi valde även att använda oss av kön som en variabel för att sprida 

och kategorisera resultaten från de olika intervjupersonerna. Det föll sig så att vi intervjuade 

tre kvinnor och fyra män.  

 

Samtliga lärare som deltar i undersökningen är bekant med en av intervjupersonerna, dock 

inte på ett personligt plan. Medvetna om att resultatet kan blir präglat av bekantskapen, tror vi 

dock att vinsten i form av lättsammare samtal överväger förlusten av neutralitet. 
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Kontakten med intervjupersonerna skedde via e-post som gick att finna på skolans hemsida. I 

brevet presenterades intervjupersonerna samt syftet med undersökningen. Etiska frågor 

kopplade till deltagandet ansågs vara en viktig del av informationen och dess ändamål, därför 

valde vi att direkt klargöra vilka premisser en medverkan skulle ha för intervjupersonerna. En 

viktig faktor är att informanterna är anonyma för betraktaren och har därför tilldelats fiktiva 

namn i alfabetisk ordning. I brevet tillfrågades även om, för dem, lämplig intervjuplats och 

tid. Det föll sig så att samtliga intervjuer förlades på lärarnas arbetsplats, vilket var både 

smidigt och lägligt för samtliga inblandade. Deltagarna i undersökningen ges en generell 

information kring arbetes syfte och hur undersökningen är upplagd, detta för att de själva skall 

kunna delta på helt frivilliga premisser (Kvale, 1997). Christer Stensmo (2002) säger att det är 

viktigt att informationen om deltagandet och rätten att när som helst avbryta intervjun skall 

vara väl förankrad av intervjuaren (Stensmo, 2002). Detta är även något som Johansson och 

Svedner (2004) uttrycker när de talar om begreppet forskningsetik. De menar vidare att 

motivationen ökar hos deltagarna när man visar respekt och hänsyn. (Johansson & Svedner, 

2004) 

 

Vi har valt att förlägga intervjuerna i, för intervjupersonerna, en så naturlig miljö som möjligt. 

Valet av intervjumiljö bygger dels de ovan nämnda etiska aspekterna och på vad Erving 

Goffman (1994) har för tankar kring frontstage och backstage. Det vill säga hur personer 

agerar och förväntas agera i olika miljöer. Genom att möta och intervjua personerna i deras 

miljö upplevs detta som ett mer backstage och tillika säkrare miljö där de kan uttrycka sig 

fritt. (Goffman, 1994) Om mötet istället varit förlagt på en för intervjupersonen ny plats, 

frontstage, kan detta påverka intervjuresultatet i form av förbehållsam respons och ett 

ansträngt samtal. För att vidare skapa ett funktionellt och inbjudande samtal har vi innan 

intervjutillfället skickat ut ett mail där vi presenterar oss själva samt syfte med intervjuerna. 

Vi förklarar där att personernas identitet och tillhörighet inte kommer att redovisas utan 

kommer att vara konfidentiellt och likaledes att resultatet av intervjuerna endast kommer att 

användas i vårt examensarbete. Genom att tagit miljö och de etiska antagandena i behållning 

tror vi att förutsättningarna inför intervjutillfällena blir så optimala som möjligt. 

 

Vid intervjutillfällena används bandspelare för att ta emot resultatet. Vi är medvetna om att 

detta kan upplevas som ett obehagligt moment, men genom att diskutera och förklara nyttan 

av redskapet och dess funktion, hopas vi på en förståelse från våra informanter. Vi förklarar 
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även för intervjupersonerna kan ta del i den transkriberande versionen efter intervjuerna, då 

tror vi att samtalet uppnår en någorlunda normal struktur. Att ha i åtanke är att införskaffandet 

av resultat inte alltid är det som är mest tidskrävande, transkriberingen av materialet är det 

som tar mest tid då det är svårt att omvandla det talande språket till skriftligt material (Kvale, 

1997). Vi har, för att materialet skall vara hanterbart, valt att sätta ut punkter och 

kommatecken där det anses lämpligt. Reliabiliteten i utskriften anses vara hög då intervjuaren 

är den som transkriberar materialet och kan således koppla situationen och stämningen till 

arbetet. Ljudupptagningen tillsammans med anteckningar skall ge en god återkoppling till 

intervjuerna.  

 

Intervjupersonerna har inte tagit del av intervjuguiden innan intervjuerna, detta för att 

förhindra tillgjorda och av frågorna färgade svar. Informationen till lärarna kommer 

följaktligen endast ske kring ett större ämne/tema samt de etiska förutsättningarna.  

 

Med utgångspunkt av materialet kommer vi sedan att sammanfatta svaren på frågorna kring 

olika begrepp för att ge läsaren en överskådlig syn på resultatet. Resultatanalysen kommer att 

genomföras med en hermeneutisk metod som finns förklarad i metodavsnittet Hermeneutik. 

Dessutom kommer vi i kapitlet Diskussion använda oss av ett intersektionellt perspektiv, som 

finns presenterat i det teoretiska avsnittet Teori som följer efter kapitlet Bakgrund och tidigare 

forskning, för att söka svar på vårt syfte med studien. Slutligen kommer vi att vända våra 

reflektioner och ge svar på de frågeställningar som studien bygger på. 

 

Peter Esaiasson m.fl. (2004) talar om en teoretisk mättnad av ett införskaffat material och 

syftar då på att materialet ökar i storlek och ingen ny information erhålls. När man tenderar att 

få samma svar på frågorna från informanterna är alltså materialet mättat.(Esaiasson, m.fl. 

2004) Vi tycker inte att vårt resultat känns mättat såsom Esaiasson beskriver det. Vi menar att 

vid intervjuer av fler gymnasielärare hade materialet inte blivit mer homogent än kanske vid 

vissa kategorier, då åsikterna kring kulturell mångfald bygger på individens sociala 

förutsättningar. Mättnaden av materialet kan därför ses som avsaknaden av lika svar. 

 

4.2 Hermeneutiks analysmetod 

Det hermeneutiska tillvägagångssättet är genomgripande i hela vår studie och har således 

även behandlat vårt införskaffade material. Kvale (1997) menar att den hermeneutiska 
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analysmetoden används för att skapa mening och hitta en gemensam förståelse i materialet. 

Stensmo (2002) klargör att den hermeneutiska metoden bygger på Husserls fenomenologi. 

Den inriktar sig på att beskriva människors upplevelser och erfarenheter kring olika händelser 

och situationer. Genom fenomenologiskt tänkande och tillvägagångssätt ämnar man 

synliggöra de ting som inte omedelbart är konkreta i en upplevelse. Resultatet av arbetssättet 

kan sedan sättas in i större sammanhang och analyseras därefter. Det hermeneutiska 

tolkningssättet har gått från att vara en metod för bibeltolkning till att appliceras på alla 

sorters litterära texter och mänskliga erfarenheter. Tolkningskällan kan därav bestå av 

intervjustoff, observationer och annat införskaffat material. Analysen består följaktligen av en 

flerstegsprocess där man först tittar på textens helhet. Nästa steg blir att undersöka mindre 

specifika avsnitt i texten för att sedan återgå till helheten för att se om det erhållits en djupare 

insikt i materialet (Stensmo, 2002). I arbetsprocessen med en hermeneutisk metod måste man 

ta hänsyn till att man både tolkar och skapar en text. Då intervjuaren är skaparen och tolkaren 

av texten kan den inte ses som en fastställd litterär textmassa utan något som skapas i 

situationen. Olika moment och händelser, såsom kroppsspråk och pauser, i en intervju tolkas 

och påverkar den färdiga texten. Detta skiljer sig från att arbeta med en litterär text som är 

given och inte har situationsbundna influenser från olika parter. En annan kritik är 

tidsaspekten på processen. Beroende på antal intervjuer och på intervjupersonerna kan det 

vara svårt och tidskrävande att finna gemensamma teman eller meningar, vilket lägger stort 

ansvar och kunnande på intervjuaren och dennes frågor.( Kvale, 1997) 

 

Den hermeneutiska processen förklaras av Stensmo med följande flerstegsmodell: 

Steg 1 

I den första process delen försöker undersökaren skaffa sig en överskådlig uppfattning av 

materialet i sin helhet. Det vill säga vad är detta för slags berättelse? Vad säger texten 

forskaren övergripligt?  

Steg 2 

Processen med texten fortskrider och man försöker finna meningen med texten. Finns det 

några klara teman eller poänger i texten? Man letar efter meningar eller avsnitt som är 

konkreta och som fångar det tema man upplever texten handlar om. Alltså vilken betydelse 

har texten. 
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Steg 3 

När man funnit teman i texterna börjar processen med att jämföra likartade erfarenheter och 

teman med varandra önskar man finna grunden till en viss upplevelse. När denna 

gemensamma grund är funnen kan man ringa in temat och specificera detsamma. 

Steg 4 

När man definierat temat i de olika texterna återgår man till texten som helhet. Med en 

fördjupad insikt i materialet återgår man till steg 1 och har därmed erhållit en ny och ökad 

kunskap kring stoffet. Detta vändande och vridande av materialet benämns som den 

hermeneutiska spiralen och kan fortskrida till dess att man finner materialet uttömt på 

information. (Stensmo, 2002) 
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5 Resultat 
Nedan följer en redovisning av det insamlade materialet. Först presenteras resultatet av vad 

lärarna anser om begreppet kulturell mångfald och sedan följer deras syn kring kategorierna 

kön, etnicitet och socialbakgrund/klass.  

 

5.1 Hur tolkar lärarna begreppet kulturell mångfald 

Kring begreppet kulturell mångfald finns det inte en definition utan det kan, som vi tagit upp 

tidigare i vår studie, tolkas på olika vis. När vi frågade lärarna hur de ser på begreppet krävdes 

lite betänketid innan de svarade. Vi fann många gemensamma nämnare men även åsikter som 

gör att lärarna utkristalliseras och skiljer sig. 

 

Samtliga lärare menade att begreppet kulturell mångfald ser till olikheter som ska samverka 

på ett visst område. Sex av sju, talar om kulturell mångfald som en aktiv handling där 

människor med olika bakgrunder möts och skapar relationer mellan varandra. En av lärarna 

beskriver det så här: 

 

Kulturell mångfald det är många olika människor, åldrar, kön och 

bakgrunder. Olika etniska bakgrunder som umgås och integrerar 

med varandra på ett positivt sätt. Jag ser det som ett mycket 

positivt uttryck och det är när vi alla kan vara öppna och toleranta 

mot varandra. (Anna) 

 

Anna, Erik och Dea ser på kulturell mångfald där människor har ett utbyte med varandra. Där 

människor delar med sig och tar emot andra människors erfarenheter. Dea och Erik tycker 

båda att det handlar om att ”att ge och ta” (Dea). Dea menar samtidigt att hon tycker det är 

svårt då olikheter kan vara på gott och ont. Hon anser att det goda i mångfalden är olikheter 

medan det onda är bristen på synen om likheter. Carl är även han osäker på ifall alla olikheter 

är det viktiga i mångfalden. Han uttrycker istället en tanke där likheterna skall vara det 

gemensamma i synen på den stora massan.  
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Man inriktar sig mycket på att se olika etniska bakgrunder och ser 

till olikheterna istället för att se den stora massan och se likheterna. 

(Carl) 

 

Förmågan att se och betona likheter tas även upp av Frida. Hon menar att likheterna mellan 

kulturer bör vara det centrala och inte olikheterna.  

 

Efter att lärarna tagit del av vad Lpf-94 tar upp angående den kulturella mångfalden och hur 

den skall appliceras i skolan. Talar två lärare om det diffusa omfånget kring förklaringen av 

begreppet. Carl och Erik talar om den ”typiska läroplansformuleringen” (Erik) och menar att 

man har goda intensioner men lägger kanske ett för stort ansvar på skolan och lärarna då det 

gäller att hantera det komplexa med kulturell mångfald. 

 

5.1.1 Etnicitet och kulturell mångfald 

Carl menar att dagens politiska syn på kulturell mångfald medverkar till ökad segregering. 

Detta eftersom man inte ser till majoritetssamhället utan till många olika kulturella grupper. 

Segregering i samhället och i skolan anser samtliga lärare vara ett bekymmer som de hela 

tiden återkommer till när de diskuterar begreppet kulturell mångfald. Det finns olika inslag av 

grupperingar som leder till att skolan är segregerad och den tydligaste grupperingen är den 

etniska.  

 

De klumpar ihop sig, de står framför idrottshallen och sitter i 

centralhallen. Alla de situationer där de vuxna inte är med där blir 

det problem […] Det finns de som väljer att inte vara i centralhallen 

för att de blir kallade för gud vet allt och glåpord. Jag känner många 

av dem som sitter i centralhallen och det är inget fel på dem, de är 

gulliga killar men tillsammans blir det en jargong som de inte styr 

över själva. Det är ytan och gruppen som är viktig, då känner sig de 

andra eleverna sig hotade av situationen och sätter sig inte 

där.(Anna) 
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Anna talar om den etniska gruppering som utgörs av kosovoalbaner och som rör 

sig i ett stort gäng på området kring och i skolan. Hon känner sig inte hotad 

själv men menar att många gör det. 

 

Göran tycker att det är farligt när en grupp tillåts ”muta in” ett område på skolan och ser gärna 

att man löser upp dessa grupper. Anna, Frida, Carl och Erik tycker att problemet med etniska 

grupperingar gör sig mest synliga utanför lektionstid. Under lektionstid menar de att 

klassrummet blir en slags gemensam arena där fokus inte ligger på etniska olikheter.  

 

Man märker automatiskt att inom klassen finns det oftast inte 

konflikter mellan etniska grupper, men i skolmiljön. (Dea) 

 

Samtidigt som Frida anser att skolan är etniskt segregerad menar hon att det inte finns en 

etnisk mångfald på skolan då eleverna nästan endast representeras av svenskar eller 

kosovoalbaner. 

 

Eftersom det ser ut som det gör idag i vår skola där nästan bara 

kosovoalbaner och svenska är representerade tycker inte jag att det 

direkt ät någon mångfald etniskt sett. (Frida) 

 

Bo talar om att diskussionen kring kulturell mångfald bland lärarna enbart handlar om 

etnicitet och att detta beror på att en grupp på skolan utmärker sig. 

 

[…] vi har en grupp här på skolan som gör sig oerhört tydlig, de 

gör sig själva väldigt tydliga. (Bo) 

 

Bo syftar på är grupperingen som utgörs av Kosovoalbaner som när de sitter tillsammans 

upplev som väldigt högljudda och bullriga. Dea kopplar den bullriga miljön till den kulturella 

aspekten. Med en högre ton i talet avskärmar de sig mer än vad vi är vana vid.  

 

5.1.2 Sociala bakgrunder/klass och kulturell mångfald 

När vi frågar lärarna om deras egna etniska bakgrund har betydelse för det dagliga arbetet 

med kulturell mångfald, visar det sig att fem lärare anser det. Lärarna menar att genom att 
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vara svensk, kommer man från en bakgrund som genomsyras av ett välfärdssamhälle, vilket 

gör att synen och förståelsen för andra kulturer kan vara något begränsad. Dea uttrycker att 

hon kommer från en familj där förutsättningarna har varit goda och som bidragit till den hon 

är idag. 

 

Jag är ju uppväxt med bra förhållanden, medelsvensson. Jag har 

alltid varit väldigt ordentlig, har haft lätt för att lära mig och som 

lärare har jag automatiskt en annan bakgrund då många av eleverna 

inte kommer att passera en högskoleutbildning. […] Jag kan inte 

fullt ut förstå elever som har en trasig bakgrund eftersom jag själv 

inte upplevt det. (Dea) 

 

Carl säger att ”man har blivit socialiserad till den man är och inte på grund av etnisk bakgrund 

eller hudfärg”. I den uppväxt som han har upplevt har synen på individen varit central vilket 

idag gör att Carl inte upplever grupper som något positivt. Beroende på vilken socialbakgrund 

man har menar Anna, Bo, Carl, Dea och Erik att man har olika förutsättningar och möjligheter 

att förstå olika kulturer. 

 

Jag kommer från Sverige och har fått allt serverat, det är då svårt 

för mig att inse att det finns elever som inte äter frukost på grund 

av att det inte finns någon eller någon frukost hemma, detta var ju 

självklart för mig i min uppväxt. Min oförståelse är ju kopplad till 

min uppväxt och min bakgrund. (Erik) 

 
Samtliga lärare inkluderar även olika sociala bakgrunder i begreppet kulturell mångfald. De 

menar att kulturell mångfald inte bara innebär att se till etnicitet utan även till olika sociala 

skikt i samhället.  

 

Kulturell mångfald i samhället och skolan har många olika 

representerade. Människor från olika länder, man tänker etniskt, 

men det finns även massa olika kulturer inom Sverige, sociala 

kulturer, människor som representerar olika hemförhållanden, 

olika skikt såsom arbetare. (Frida) 
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Erik menar att han ser klara sociala strukturer när han undervisar i idrott. Alla deltar i en 

öppen arena, för en öppen ridå. Hur elever visar attityd och värderingar kopplar Erik till 

hemförhållanden och vilken klass man är uppväxt i. Den ekonomiska statusen i gruppen syns 

genom exempelvis utrustning men även genom attityd. Frida ser likt Erik en ekonomisk 

skiktning i skolan, dock inte genom materiella ting utan på utbildningsvalet och var 

utbildningen äger rum. Hon menar även att den ekonomiska statusen fungerar som en 

avskiljande faktor gentemot andra grupper vilket motverkar mångfalden. Denna faktor ligger 

även till grund för viss bostadssegregering som hon tycker alltid funnits i kommunen. 

 

[…]skolan tenderar ju nu att urholkas mer genom privatskolor […] 

de som gör aktiva val är de som är lite mer gynnade i samhället, 

vilken gör att man inte träffar på alla människor. (Frida) 

 

Bo och Carl menar att man kan se en socialkulturell skillnad mellan grupperingar också. De 

elever som har liknande sociala referensramar umgås med varandra. Har man intressen som 

fotboll eller kanske bilar väljer man att vara i den gruppen. Skolan är genom programval 

uppdelad och grupperna tydliggörs genom att beroende på vilket intresse man har befinner 

man sig i olika delar av byggnaden. Frida tycker att man kan se en liten socialskiktning i 

klasserna och då ser hon spår av arbetarklassen främst i de praktiska programmen. Tre av 

lärarna har upplevt grupperingar tidigare år men var då mellan olika orter inom samhället.  

 

Det har ju varit så att det har funnits by-grupperingar, exempelvis 

rena by-klasser, men så är det inte längre utan det har förändrats 

och nu är det en grupp på skolan som utmärker sig. (Göran) 

 

På frågan om lärarna bör känna till elevernas sociala bakgrund, svarade fem av sju lärare att 

de ser många fördelar med att veta något kring deras sociala bakgrund. Gemensamt var att 

man genom information kring eleven kunde skapa en bättre relation, tyckte lärarna.  
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Man kan se på eleven som ett oskrivet blad, men samtidigt är det ju 

just detta som gör läraryrket så speciellt. När du vet mer om eleven 

så ökar förståelsen och det blir en bättre relation. Man kan se 

eleverna bättre om man vet mer om dem. Samtidigt är det ju viktigt 

att man inte gör någon skillnad mellan eleverna på grund av deras 

bakgrund. Ju mer man vet desto mer stärks relationen. (Frida) 

 

De två lärarna som inte var av denna åsikt menade att de ville se eleverna som ”oskrivna 

blad”, en av lärarna säger att hon inte vill komma för nära eleverna och ta på sig ansvaret 

eftersom man inte orkar det i längden. Den andra läraren tror att det kan vara skönt för eleven 

att veta att läraren ser alla lika. 

 

5.1.3 Könet och kulturell mångfald 

Vad gäller könets betydelse svarade sex av sju att könet har betydelse i olika situationer. Erik, 

som undervisar i idrott, berättar att han har en hårdare jargong mot killar än mot tjejer. 

 

[…] man har ett annat tonläge när man möter olika grupper. Mot 

tjejklasser är man mjukare än mot pojkklasser. Mot tjejerna vill 

man ge en känsla av trygghet och att man bryr sig om dem, mot 

killarna använder jag ett tuffare språk. Man sätter etikett, fast det 

egentligen kanske skulle vara killarna som behöver det mjuka 

sättet. (Erik) 

 

Erik menar att elevernas könstillhörighet påverkar honom som lärare och i sättet som han 

agerar, men ser samtidigt inte att hans egen könstillhörighet har någon betydelse. Anna är av 

en liknande uppfattning, men hon ser inte att hennes egen könstillhörighet påverkar hennes 

undervisning eller sätt att vara gentemot eleverna, som Erik gör. Däremot märker hon att 

tjejer tar kontakt med henne på ett annat vis än vad killarna gör.  

 

Jag tror att tjejer har lätt att anförtro sig till mig. Killar kan känna 

att det är lite känsligt och särskilt förr anspelade dom mycket på 

sex och på hur långt de kunde gå, det gör ju inte tjejer. Eleverna 

påverkas nog mer av mitt kön. (Anna) 
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Bo ser att hans kön spelar stor roll i de relationer som han har i etniska grupper som inte är 

svenska. Han menar att i andra kulturer (inte den svenska) behandlas män och kvinnor på 

olika vis och att vara man medför större respekt och pondus. I andra sammanhang där han 

möter grupper som är av svensk etnicitet menar han att hans kön inte spelar någon roll. Carl 

tycker även han att könet spelar roll och då främst på hur man som man har en mer 

respektingivande roll. 

 

Absolut spelar mitt kön roll. Att man är man spelar roll. Pojkarna 

har mer respekt för att man är man, inte sagt att det inte finns 

kvinnor som inte har respekt, men män har oftast mer respekt. I 

klassrumssituationer tror jag det är en fördel att vara man. (Carl) 

 

Carl pratar också om att elevernas kön spelar roll då han ser tjejer som mer mogna än pojkar. 

Detta märker han främst i undervisning som rör etik och moral. Även Göran uppfattar att det 

är en skillnad mellan könen vad gäller mognad. Killarna är ointresserade och omogna vilket 

gör att det kan bli en ytlig diskussion, vilket hämmar tjejerna, menar han.  

 

Frida tycker att könet har betydelse men också att åldern spelar in. I och med att hon har blivit 

äldre tror hon eleverna ser henne mer som en mamma gestalt. Detta medför att tjejerna inte 

längre ser henne som ett hot, som hon ibland upplevde tidigare och att killarna anförtror 

henne saker som de inte gjorde förr. Rent generellt anser Frida sig ha en bättre relation till 

killar då hon uppskattar och själv har ett ”rakare sätt”.  Dea tycker likt Frida att könet har 

betydelse i mötet med eleverna. Dea anser att man använder sitt kön när man kommunicerar 

med eleverna, exempelvis när man skämtar eller delar erfarenheter. Hon talar sedan om 

kvinnan och mannens roll i skolan, där männen har en större pondus än kvinnan, något som 

Carl tidigare benämnt som respekt. Hon anser dock att hur man relaterar till varandra är något 

man som lärare och elever kan och ska träna på.  

 

5.2 Lärarnas syn på arbetet med kulturell mångfald i skolan 

Gemensamt för lärarna i undersökningen var att samtliga inte planerade sina lektioner med 

kulturell mångfald i åtanke. Sex lärare ansåg att kulturell mångfald är något som man fångar 

när det dyker upp antingen som ett problem eller som en möjlighet.  Frida, som undervisar i 
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språk ser sina möjligheter med kulturell mångfald när hon kan koppla språk och kulturer till 

elever som hon undervisar för.  Hon vill även att man mer aktivt ska arbeta med att splittra 

den gruppering av kosovoalbaner som samlas i centralhallen genom att strategiskt ålders 

blanda eleverna. Detta menar hon kan göras genom att dela ut skåp till elever som börjar 

första året jämte elever som går tredje och därmed få en dämpande effekt som skulle vara 

positivt för skolans miljö. Anna och Bo talar båda om att införlivningen av svenska 2 som ett 

arbetssätt som skulle främja den kulturella mångfalden på skolan. Där menar de båda att de 

eleverna som genomgår en svenska 2 kurs skulle få med sig ökade kunskaper genom 

studiebesök i det svenska samhället och då även en ökad förståelse för den svenska kulturen. 

Anna säger så här: 

 

I svenska 2 är det stor fokus på kultur och möten och jag kan tycka 

att det är synd att vi inte har det nu när jag vet vad det innebär. Det 

skulle vara en sak för att öka förståelsen. (Anna) 

 

Anna tycker att det hade varit bra om man bildade ett slags forum där alla kan umgås och där 

alla kunde visa upp och göra sina röster hörda, detta tror hon skulle leda till att avdramatisera 

olikheter och föra eleverna närmare varandra. Dea använder sig av sina elever i arbetet med 

kulturell mångfald. Genom att tillåta elever, med annan härkomst än svensk, berätta om sin 

kultur och religion. Utöver detta tänker hon inte aktivt på hur hon skall arbeta mer med 

kulturell mångfald. Erik som är idrottslärare, menar att arbetet med kulturell mångfald i 

slutändan handlar om mötet mellan två individer. Det gäller att skapa utrymme för dessa 

möten. Han vill även skapa ett diskussionsforum, främst bland personal, där man tar in extern 

hjälp som kan värdera gruppens arbetssätt, för att ge konstruktiv kritik på arbetet. En annan 

metod anser Erik kunde vara temadagar kring kulturell mångfald. Göran talar om att man 

måste fånga ögonblicket ”Fånga dagen” och våga möta situationer då de inträffar. Han syftar 

då till de problem med grupperingar som finns i centralhallen där han försöker stanna till och 

ta tag i konflikter. Ett annat arbetssätt som Göran använder sig av är att dela upp klassen i två 

olika grupper. Beroende på kön och tillika mognad är detta ett arbetssätt som han tycker 

fungerar då man diskuterar etik och moral. Bo är av uppfattningen att genom att bygga broar 

kan vara ett sätt att arbeta med kulturell mångfald. Detta förklarar Bo med att man ska försöka 

samarbeta mellan programmen och därmed få in mångfalden.  
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Carl var den enda läraren som inte alls tyckte man skulle arbeta med kulturell mångfald i 

skolan. Han arbetade med detta i liten utsträckning, för att man måste enligt läroplanen. Han 

tycker att man skall arbeta med majoriteten och inte så mycket kring minoriteter som man 

idag gör.  

 

Man ska inte arbeta med kulturell mångfald i skolan, mer än att lita 

på lärarna och deras utbildning. Man ska inte göra något praktiskt 

utan endast benämna det teoretiskt och diskutera det som ett 

fenomen. Varför ska en svensk elev kunna nått om Somalia, 

Somalia spelar ingen roll i världen idag. Det gör kanske inte 

Sverige heller, men man måste förstå hur Sverige fungerar, det är 

meningslöst att vi lär oss om andra länder. (Carl) 

 

Carl tycker att man istället för att arbete med olikheter skall man arbeta med likheter och 

framförallt se på individen. Han anser inte att man kan bestämma vem eller med vilka man 

skall umgås med och tycker det är naivt att tro att människor som kommer hit för att bli 

svenskar. Istället vill han se ett accepterande i att grupper inte möts och integrerar med 

varandra.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer lärarnas syn på begreppet kulturell mångfald analyseras med hjälp av 

den litteratur som vi har valt att presentera tidigare i studien. Vi avser även att koppla samman 

resultatet från föregående kapitel med den teoretiska ansats som är intersektionalisering. 

Genom att använda sig av intersektionalitet, hoppas vi att inte bara få ett bredare seende utan 

även en mer sammanhängande helhet där många sidor av en och samma person kan ses 

utifrån de olika kategorierna. De kategorier som vi har valt att använda oss av är som vi 

nämnt tidigare kön, etnicitet och social bakgrund/klass. Genom att se till flera kategorier kan 

förståelsen öka för både enskilda personer och grupper och när erfarenheter som människor 

bär på blir synliga bidrar de till större kunskap och förståelse. 

 

6.1 Diskussion kring lärarnas syn på kulturell mångfald 

Resultatet av intervjupersonerna visar på den definitionsproblematik, som vi tidigare tar upp i 

vår studie kring begreppet kulturell mångfald. Lärarna var ense om att det handlar om 

olikheter som tillsammans skall samverka på en gemensam arena. 

Tre lärare, Dea, Carl och Frida anser att samtalet kring olikheterna i kulturell mångfald idag 

får allt för stort utrymme och att man inte alls talar om likheterna. Westin (2001) menar att 

begreppet kulturell mångfald är av värdeneutral betydelse där man kan se till olikheter eller 

likheter men att man inte värderar dessa. Dea, Carl och Frida ser inte värdeneutralt på 

begreppet såsom Westin menar utan ser en obalans där olikheterna betonas för mycket. Lykke 

(2007) menar att det intersektionella perspektivet inte stannar vid att bara se till begrepp som 

olikheter och likheter utan går vidare med exempelvis frågor som: Vad är det som är olika? 

Vad beror olikheterna på?  Vilka fler aspekter har betydelse? Genom att synliggöra hur fler 

kategorier samverkar ökar förståelsen för den rådande situationen. Så som de tre lärarna, Dea, 

Carl och Frida uttrycker sig, vill de öka förståelsen genom att se likheter, men ser inte 

möjligheten att göra detta genom att ställa frågor på det vis som Lykke menar att man bör 

göra. 

 

Lärarnas syn kan kopplas till Westin (2001) där han säger att begreppet har blivit en 

samhällspolitisk diskussion där minoritet, kulturell tillhörighet och majoritet kommit att 

läggas in i kulturell mångfald. Även i SOU 2007:50 benämner man att begreppet kulturell 

mångfald tenderar allt mer att handla om invandrare och de kulturella arv som människor bär 
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på. Även UNESCO (2001) definierar kulturell mångfald som sociala egenheter som 

grupperingar i samhället bär på. Detta menar Carl är en faktor som leder till ökad segregering, 

inte bara i skolan utan i samhället i stort eftersom man inte ser till den stora massan utan till 

olika minoriteter. Carl anser att vi idag lever i ett individsamhälle och tycker därför att för stor 

fokus läggs på minoritetsgrupper. Individen skiftar idag identitet beroende på vilken 

omgivningen den rör sig i, något som både Gripsrud (2000) och UNESCO (2001) menar leder 

till att en individ ingår i många kulturella grupperingar. Detta kan styrka Carls syn på att se 

individen och inte grupperingarna.  

 

Även Dea känner sig obekväm med grupper vilket, likt Carl, kan bero på deras bakgrund. 

Detta kan grundas i, vad Mlekov och Widell (2003) anser, att det ibland kan vara jobbigt att 

möta människor som är olik en själv. Då Carl och Dea delar en liknande social bakgrund i ett 

individtänkande system, kan det ligga till grund för att deras syn på grupperingar är negativ. 

Det kan även vara så att Carl och Dea, likt de andra lärarna, har en färgad syn på hur 

grupperingar ser ut på skolan idag då den i stort består av de etniska formationerna, svenskar 

och kosovoalbaner. Etnicitet på skolan kopplar samtliga lärare till kosovoalbaner. Etnicitet 

förklaras av Eriksen (1998) som en struktur som tillkommer genom en social konstruktion där 

människor skapar begreppet. Vidare menar han att medlemmarna i dessa konstellationer ser 

sig som annorlunda gentemot majoritet samhället, vilket är något som bidrar till att man vill 

behålla språk och kultur. Detta sker även i skolan där etniska individer söker en samhörighet 

och skapar grupper som sedan ringar in ett område. Anna talar om att de ”klumpar” ihop sig, 

men ser samtidigt att detta är ett fenomen som sker utanför lektionstid, vilket de andra lärarna 

också uttrycker. Skolmiljön ska enligt Lpf-94 vara en demokratisk och gemensam miljö, 

vilket Anna, Carl och Dea antyder att den inte är då skolan är segregerad. 

 

Fyra lärare är överens om att klassrummet är en plats där man inte ser till de etniska 

olikheterna utan som en homogen arena. Från rast till lektion inträffar en omorganisation i 

elevmönstret. Man går från olika grupptillhörigheter där innebörden och värderingarna 

förändras, i gruppen på lektionstid ligger inte fokus på etnicitet och den tillhörigheten utan 

centreras istället på andra värden som till exempel kunskap. Frida menar att skolan inte har 

någon kulturell mångfald eftersom det endast finns två etniciteter representerade, svenskar 

och kosovoalbaner. Hon talar vidare om att denna situation är ny och kan möjligtvis vara 

tillfällig. Man kan se detta fenomen såsom Eriksen (1998) uttrycker att grupper och etnicitet 

är ett modernt fenomen som är föränderligt över tid. Tre lärare talar om denna gruppering som 
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ny, tidigare har de sett liknande grupperingar men då har det varit mellan olika byar i 

kommunen. Den nya etniska grupperingen som nu existerar på skolan kan därför 

överensstämma med det Eriksen nämner. Med ett intersektionellt perspektiv existerar inte en 

självklar grupp endast kopplad till etnicitet som lärarna uttrycker i intervjuerna. Eriksson-

Zetterquist och Styhre (2006) förklarar att ett intersektionellt perspektiv inte har några fasta 

kategorier i sig utan alla relaterar till varandra på ett eller annat vis. Ett intersektionellt synsätt 

på denna gruppering skulle istället kunna innebära att man ser till individer och deras sociala 

struktur. För att klargöra detta ytterligare och för att få in ett intersektionellt seende vill vi ge 

ett exempel.  

 

En kille som befinner sig i den etiska grupperingen som lärarna talar om och har ett negativt 

beteende, han är gapig och utmärker sig genom sina handlingar. Istället för att bemöta 

situationen kopplad enbart till den etniska gruppen tar man hänsyn till fler kategorier. 

Lärarna skulle kunna ställa frågor om killens bakgrund, vad han bär med sig, hur det ser ut 

hemma, vad han gör på fritiden, vilka intressen han har. Genom att ha kunskaper om detta 

skulle man kunna bemöta beteendet på ett annat vis eftersom förståelsen kring killen har ökat 

och relationen mellan elev och lärare ser troligtvis annorlunda ut.  

 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2006) gör liknelsen med en prisma, det vill säga en slipad 

kristall. När man ser på prisman i ljuset, bryts ljusstrålen beroende på hur man riktar den. Man 

kan sedan se olika frekvenser av samma ljusstråle, olika färgnyanser. Det är alltså ur den 

brytningspunkt man väljer att se individen som resultatet visar sig och det beroende av de 

andra sidorna. 

 

I arbetet med mångfald var det sex av sju lärare som ansåg att kön var av betydelse när de 

undervisade. Eriks ”etikett” sättande på könen, när han talar mjuk till tjejer och lite tuffare 

mot killar, tyder på att Erik gör skillnad mellan könen. Johansson och Molina (2005) talar om 

tre sätt att se på kön och genus. Där ett sätt är se kön som biologiskt och genus som socialt 

nedärvt (Johansson & Molina, 2005). Eriks sätt att skilja mellan tjejer och killar kan ses som 

biologiskt medan hans sätt att agera gentemot dessa grupper är genusbetingat, det vill säga 

socialt nedärvt. För att få bredare förståelse kunde exempelvis Erik använda sig av elevernas 

genus istället och genom det få in fler perspektiv på gruppen. Detta styrks av Richards, Brown 

och Frode (2007) som anser att läraren bör medvetandegöra sig själva och sin sociala 

bakgrund för att sedan kunna se till elevernas behov och erfarenheter.  
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Carl anser att hans könstillhörighet spelar stor roll och då främst i den etniska gruppen som 

utgörs av kosovoalbaner. Han menar att som man har man automatiskt mer respekt än 

kvinnor. Carls sätt att förenkla mäns och kvinnors betydelse hos kosovoalbanska elever kan 

härledas till det fenomen som Dweyer, Shah och Sanghera (2008) talar om när de beskriver 

hur synen på pakistanska muslimska män framställs som potentiella terrorister i media. Sättet 

som Carl och medier använder för att benämna olika grupper och deras egenskaper är att 

generalisera och väga in fördomar. de los Reyes och Martinsson (2005) menar att det ligger 

en värdering i hur man ser på de olika könen beroende på dess etniska bakgrund. Svenska och 

västerländska värderingar ses som moderna medan andra etniska värderingar ses mer som 

konservativa. För att få en mer nyanserad bild av gruppen och dess syn på kön och genus kan 

man med ett intersektionellt perspektiv skapa en bredare och mer ingående uppfattning. Vid 

en fråga som rör uppfattningen kring kvinnor och män, oavsett etnicitet, så skulle man få 

många olika svar som inte är förankrade i någon gruppering. Det vill säga om man skulle 

fråga tio män med svensk etnicitet, får man antagligen tio svar med olika innebörder, vilket 

inte kan sammanställas till att alla tycker lika och därmed generalisera synen till att svenska 

män tycker samma i en fråga. Människor kan bära på samma kön och på samma etnicitet men 

vi tänker olika och har olika förutsättningar beroende på exempelvis vilken social bakgrund vi 

kommer ifrån. Lundgren (2000) menar att skolan är en mötesplats där kön och genus 

tillverkas. Samtliga individer som befinner sig i denna miljö har en del i den kultur som 

skapas och synen på dess utformning. Lerwall (2001) menar att denna sociala konstruktion 

bygger på kön och genus som genom tid förändras och tillika påverkar maktkonstruktionen i 

miljön. Som lärare är det viktigt att se det föränderliga i begreppet kön för att förstå olika 

situationer och som Eriksson-Zetterquist och Styhre (2006) poängterar med intersektionalitet. 

 

Fem lärare anser att deras sociala bakgrund har betydelse när de arbetar med den kulturella 

mångfalden i skolan. Deras sociala erfarenheter med goda förutsättningar begränsar deras 

möjlighet att förstå alla elevers beteenden. Som Dea beskriver det kommer hon från en 

”medelsvensson” familj, vilket syftar på en trygg och för samhället normal uppväxt. 

Utbildningen har varit viktig för henne då bakgrunden sett ut som den gör. Hon menar därför 

att det är svårt för henne att helt förstå individer som är uppväxta eller lever under andra 

premisser. Weber (1978) menar att hemförhållanden har betydelse för hur individen 

socialiseras in i samhället vad gäller utbildning och sedermera även yrkesval. Weber ser en 

religiös västerländsk koppling till hur man som förälder väljer olika vägar för sina barn, dessa 
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val kopplas senare in i den sociala skiktning som finns i samhället. Det är möjligt att detta 

ligger till underlag i lärarnas sociala bakgrund och därför inte kan förstå de som inte har 

samma värderingar eller möjligheter. Bourdieu (1995) är av liknande uppfattning som Weber, 

men lägger in andra variabler för att påvisa en social skiktning i samhället. En av variablerna 

är ett ekonomiskt kapital som skiljer grupper i samhället. Detta menar Erik syns under hans 

lektioner då vissa elever inte äger exempelvis idrottskläder, medan andra bär på kläder med 

status. Frida ser även hon att den ekonomiska statusen motverkar mångfalden inom skolan där 

även bostadssegregeringen kan vara en orsak. Hon menar att de som har bättre förutsättningar, 

bra hemförhållanden, är de som gör aktiva utbildningsval.  

 

Frida menar även att man kan se sociala skiktningar i skolan när det kommer till de olika 

utbildningarna. I de praktiska utbildningarna menar hon sig se spår av en arbetarklass, vilket 

inte ses lika tydligt i teoretiska utbildningar. Marx (1978) synsätt på klasser kan överföras till 

att de praktiska utbildningarna är arbetarklass, det vill säga proletariat, och de mer teoretiska 

utbildningarna skulle då vara Bourgeois. Dessa två grupper är enligt Marx (1978) varandras 

motsatser och kan därmed liknas vid den uppdelning som Bo och Carl ser i att eleverna umgås 

med personer som innefattas i samma sociala skiktning eller som Frida menar att praktiska 

och teoretiska val är fysiskt segregerade i skolmiljön. Den intersektionella synen på klass och 

socialbakgrund menar Martinsson (2005) måste ses utifrån flera kategorier än de som Marx 

menar. Hon menar att man inte endast kan se på klass ensamt utan måste ses i ett 

sammanhang. Martinssons syn på sammanhang kan kopplas ihop med vad Bourdieu tar upp i 

sin teori som berör klasskildring. Bourdieu (1995) lyfter fram habitus, socialt fält och 

ekonomiskt kapital för att se ett större sammanhang i den sociala skiktningen. Martinssons 

syn på att begreppet är mer komplext än det Marx (1978) påvisar och styrks av vad Karlsson 

(2005) anser. Hon förklarar att dagens klassamhälle mer och mer försvinner i uppdelningen 

som tidigare funnits och idag istället bygger på sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. 

Dessa aspekter känns igen i Bourdieus tankar på hur samhället skiktar sig. Det Frida uttrycker 

en skiktning i form av bostadssegregering som finns i kommunen, den kan kopplas till 

Martinsson (2005) som anser att det är statliga institutioners maktutövande i att placera 

människor i olika områden. Denna faktor att människor blir placerade i ett visst område ligger 

även i elevernas sociala bakgrund och kan ha spår av såväl etniska, ekonomiska och kulturella 

aspekter. Även Runfors (1996) talar om den status som det ligger i bostadsområdet som man 

kommer från och är avgörande om man anses integrerad eller inte (Sjögren, Runfors, 

Ramberg, 1996).  
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Fem av sju lärare ser fördelar med att ha kännedom om elevernas sociala bakgrund. Richards, 

Brown och Frode (2007) talar om vikten av att ha en god relation med eleven och dess hem. 

Genom att bygga upp ett socialt nätverk bygger man broar som ökar förståelsen för individen 

och för sammanhanget. Detta ser även lärarna som något som främjar relationen med eleven. 

Chowdhury och Vilde Wahl (2007) menar att kunskapen kring dels sig själv, som lärare, och 

eleven är avgörande för en god relation. De menar samtidigt att ledarskapet hos läraren skall 

utgå från en djupare kunskap hos individen och talar om olika kategoriers gemensamma 

påverkan (Chowdhury & Vilde Wahl, 2007). 

 

6.2 Diskussion kring arbetet med kulturell mångfald i skolan 

Det urval av lärare som deltog i studien, gjorde inga direkta planeringar för hur arbetet med 

kulturell mångfald skall fortskrida i skolan. Sex av lärarna ansåg att arbetet var något som 

skedde impulsivt och var väldigt situationsbundet, de talade om att fånga ögonblicket eller ta 

tag i det då det uppstår. Att lärarna inte arbetar mer aktivt kan vara det faktum att läroplanen 

inte har en tydlig förklaring av vad kulturell mångfald är och hur man skall arbeta med det. I 

Lpf-94 står det att man skall förstå de värden som finns i kulturell mångfald samt att de som 

arbetar på en mötesplats som skolan utgör utvecklar detta. Läroplanen nämner alltså den 

kulturella mångfalden som något viktigt och att man som lärare bör implementera den i sitt 

yrke och på sin arbetsplats. Mer direktiv än så ger inte läroplanen och det blir inte enklare 

eftersom det samtidigt råder en dubbeltydighet i den. Den talar om att ta tillvara på alla 

individers egenskaper men är samtidigt inte neutral när det gäller vems kulturella värderingar 

som ska betonas. Bringlöv (1996) lyfter problemet när hon talar om att den västerländska 

kristna kulturen inte är allas kultur och får på så vis inte ihop det med hur man då ska se till 

mångfalden och dess lika värde. Intersektionalisering bygger, enligt de los Reyes och 

Mulinari (2005), på att man tar in så många olika kategorier som möjligt i ett sammanhang 

ökar förståelsen och erhåller en djupare dimension. Då läroplanen begränsar arbetet kring 

kulturell mångfald genom dess direktiv om västerländska demokratiska kristna värderingar, 

blir det intersektionella perspektivet begränsat vilket medför att man minskar möjligheterna 

till en ökad förståelse.  Detta kan liknas vid vad Mlekov och Widell (2003) tar upp om 

kulturell mångfald då de ser en primär och en sekundär dimension i begreppet. Den primära 

delen är fast och den sekundära delen är föränderlig. Lpf-94 har en primär syn på att man ska 

arbeta med kulturell mångfald och samtidigt även en primär syn på att arbetet ska genomsyras 
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av västerländska demokratiska kristna värderingar. Den föränderliga kulturella mångfald som 

kännetecknas i olika individer och grupper som samspelar på en arena, bör ses som en 

sekundär dimension. Detta leder till att läroplanen kan ses som dubbeltydig eller diffus som 

Bringlöv (1996) tidigare tagit upp. 

 

Anna och Bo ser ämnet svenska 2 som en eventuell lösning på problemet med de etniska 

grupperingarna. Ämnet skulle innebära att invandare erhöll en ökad förståelse om kulturen i 

Sverige. Man kan tolka Anna och Bos åsikter som att det är en grupp som skall förändras och 

ges en ökad förståelse. de los Reyes och Mulinari (2005) ser det nödvändigt att använda ett 

intersektionellt perspektiv för att komma ifrån det stereotypa synsättet på olika grupper. De 

menar att när grupper jämförs utifrån endast en fast kategori som exempelvis invandare – 

svenskar, bygger man på den stigmatisering som redan samhället eller som i detta fall skolan 

har på gruppen. de los Reyes och Mulinari menar vidare att diskussionen stannar upp då man 

inte går djupare och tar in fler aspekter till sammanhanget och därmed uppnås inte en 

förståelse kring gruppens konstruktion. Situationen blir statisk.  

 

Sex av sju lärare vill arbeta mer med kulturell mångfald genom diskussionsforum och ser det 

som ett sätt att avdramatisera olikheter och föra eleverna närmare varandra. Detta synsätt kan 

liknas med det intersektionella perspektivet då man i ett sammanhang tar hänsyn till många 

olika aspekter för att öka och vinna en förståelse.  

 

Göran använder sig även av könsgrupperingar för att uppnå en ökad förståelse då han tycker 

killar är mer omogna än tjejer då man diskuterar etik och moral. I Görans arbetssätt kan man 

urskilja ett intersektionellt perspektiv då han väljer att se djupare in på individen i en mindre 

sammansätting av elever. Dock förlorar man en stor förståelse för hela sammanhanget genom 

att utesluta vissa kategorier. Norrbacka Landsberg (2005) ställer sig frågande till ifall man 

verkligen skall skilja människor åt eller om man skall betrakta alla som lika. Genom att 

särskilja på människor tappar man fokus på samtalet och innehållet vilket även en 

intersektionell syn påpekar (Norrbacka Landsberg, 2005). 

 

En av lärarna sticker ut och menar att man inte alls skall arbeta med kulturell mångfald. Carl 

ser inte meningen med att lära sig om andra kulturer mer än lite teoretiskt och då främst på 

grund av att det står stadgat i läroplanen. Han är väldigt inriktad på individen i sin 

undervisning och ser grupper som förlegat. Samtidigt talar han om vikten att se till 
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majoriteten i samhället, vilket kan tolkas som att han ser mångfalden eller endast samhället 

som homogent. Ur ett intersektionellt perspektiv saknar Carl genom sin syn på kulturell 

mångfald förståelsen för andra kulturer och dess påverkan på individen. Gripsrud (2000) 

menar att vår identitet påverkas av den sociala miljö vi befinner oss i, vilket Carl med sin 

individuella syn visserligen kan skönja, men missar samtidigt att se individen i sitt 

sammanhang.  

 

6.4 Metoddiskussion  

När man använder sig av ett intersektionellt perspektiv är det av stor vikt att tänka att de 

kategorier som ingår teorin ständigt förändras och gäller bara för stunden. Eriksson-

Zetterquist och Styhre (2006) ger exempel på hur man ska handskas med dessa svårigheter 

och som vi tagit i beaktande. En utmaning beskriver de är att arbeta med kategoriseringar kan 

bidra till att de gör att man ”låser fast de personer som studeras” något som även Lykke ser 

som intersektionalitets perspektivets nackdel. Lykke (2007) liksom Eriksson-Zetterquist och 

Styhre (2006) ser ändå fler möjligheter än faror med intersektionalitet. Två situationer kan 

uppstå när man studerar etnicitet. Det ena är utformningen av frågorna. Beroende på hur 

frågor kring etnicitet utformas kan innebära att den intervjuade svarar på ett visst sätt. Det 

andra är det språk som man använder sig av.  

 

Hur vi som intervjuare väljer att formulera oss påverkar intervjupersonen. Används begrepp 

som ”etnisk bakgrund” eller ”etnisk tillhörighet” finns det bättre begrepp som exempelvis 

”utrikesfödd” eller ”personer med utländsk bakgrund”. Samtidigt menar Eriksson-Zetterquist 

och Styhre (2006) att begrepp inte får göras allt för komplexa så att det inte går att använda 

dem. Därav vårt val att av att använda oss av etnisk bakgrund för att påpeka vilken härkomst 

personer har. Att använda sig av ett intersektionellt perspektiv är inget nytt, utan som de 

forskare som vi tagit del av här, bland annat Kimberlé Williams Crenshaw (1991) menar att 

intersektionalitet är en modell som gör det enklare att ha ett bredare seende vilket är en del av 

vårt syfte. 

 

Vi väljer såsom Eriksson-Zetterquist och Styhre (2006) rekommenderar att koda vårt material 

och utifrån det vi har valt att studera kön, klass och etnicitet. Eriksson-Zetterquist och Styhre 

menar att det enklaste sättet att strukturera ett material, är att ha med ålder och kön för att 

senare utveckla materialet med fler kategorier. Valet av de kategorier som finns med här 
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känns ändå bekväma och det beror säkert på att varje kategori är väl underbyggd. Då vi 

använder oss av en hermeneutisk analys metod arbetar vi för att finna gemensamma teman 

och meningar i intervjumaterialet. Vi har valt att arbeta med kategorierna kön, etnicitet och 

socialbakgrund/klass och en risk finns att resultatet övertolkas och placeras i fel kategori eller 

helt faller bort. En annan risk med en hermeneutisk metod när man arbetar med intervjuer och 

med litterära texter, kan vara att man inte ser att det är två olika processer som sker. Ena 

tolkningen är av en given litterär text medan en är skapad av och tolkad från intervjuaren, 

vilket kan göra materialet präglat av ”en specifik mellanmänsklig situation” (Kvale, 1997:52). 

 

 

Vi använder oss av kategorierna kön, klass och etnicitet. Vid studier av bara en kategori är 

risken stor enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre (2006) att man inte ser den inverkan som de 

andra kategorierna har. Vi är medvetna om att kategorierna i sin tur innebär att ta hänsyn till 

alla de underkategorier som finns och som ständigt förändras i takt med samhället. Eftersom 

kategorierna ständigt förändras för det med sig en rad konsekvenser. Vi som ändå har valt att 

arbeta med ett intersektionellt perspektiv måste kunna variera mellan flertalet synsätt och 

modeller som förklarar olika fenomen. Vi kan inte på förhand förklara en viss situation utan 

måste hela tiden se föränderligheten. Utmaningen ligger i att med ett intersektionellt 

perspektiv se många olika infallsvinklar och i detta inse att ett synsätt inte är mer sant än 

något annat.  
 

Den forskare eller student som ger sig i kast med att tänka i termer 

av intersektionalitet bör därför träna sig i 

analytiskfingertoppskänsla och förmå sig till att kritiskt reflektera 

över sina egna insikter (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2006:179-

180). 

 

Det är genom att man studerar olika kategorier, som i denna studies fall, som man ser hur de 

olika kategorierna påverkas av hur man väljer att strukturera sig i organisationer. 

 

Handlingar som människor utför gör att omgivningen tror att anledningen till handlandet 

beror på exempelvis utländsk bakgrund men handlingarna vid en närmare studie kanske visar 

sig bero på en viss hierarkisk placering inom organisationen eller institutionen. Likt den 
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intersektionella synen på sammanhang och beroende på vilka kategorier man väljer att belysa 

kan även den hierarkiska strukturen skilja sig i olika miljöer. 

 

6.3 Avslutande reflektioner 

Begreppet kulturell mångfald är i mångt och mycket diffust, det innefattas av en mängd olika 

inslag. För oss författare har begreppet trots avgränsningar till kön, etnicitet och 

socialbakgrund/klass vidgats. Kulturell mångfald innebär inte längre några begränsningar utan 

har mer fått en betydelse av glasnost, det vill säga en klarhet, och frihet. Denna klarhet 

grundar sig delvis på vår ökade kunskap kring intersektionalisering i diskursen kulturell 

mångfald.  

 

När vi undersökte vad sju gymnasielärare ansåg om begreppet kulturell mångfald och hur de 

arbetade med den, fann vi en gemensam nämnare, nämligen många olikheter som skall 

samverka på en gemensam arena. Alla lärarna tyckte även att etnicitet var starkt förankrat i 

kulturell mångfald. Fyra lärare uttryckte att olikheter och likheter är det centrala i begreppet 

medan två mer ansåg att det handlade om att ”ge och ta”. Två lärare ansåg, likt oss, att 

innebörden av kulturell mångfald är stort och att det som nämns i läroplanen saknar en klar 

definition. Detta kan vara en anledning till att varför lärarna inte hade någon planering för hur 

de ska arbeta med mångfalden. En annan förklaring kan vara omfånget av begreppet, att det är 

så vitt och brett att det blir något som man ”fångar” när situationen dyker upp.  

 

Som lärare och för oss som snart ska träda in i den yrkesrollen ser vi en stor hjälp med ett 

intersektionellt perspektiv. När vi lärare bemöter våra elever är metoden så som Eriksson-

Zetterquist och Styhres (2006) illustration (se figur sid.13) och även deras beskrivning av en 

prisma (se citat sid.14) till en stor hjälp och som vi anser en nödvändighet. Elever och 

kollegor och människor i vår omgivning förtjänar att få ett korrekt bemötande inte bara på 

grund av att de är kvinna, man, svensk, invandrare utan för att de är människor konstruerade 

som dig själv.  

 

Vi vill verkligen uppmuntra fler till att använda sig av det intersektionella perspektivet. Vi ser 

en stor fördel att arbeta med det inom offentliga och statliga institutioner exempelvis inom 

arbetsmarkanden, bostadsmarknaden, sjukvården och rättsväsendet. I dessa institutioner är 

synen på människan viktig och att man kommer ifrån de stereotypa gruppbeskrivningarna 
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som förekommer. Böckerna Kulturnavigering i skolan (Arvastson & Ehn, 2007) och POW! 

(Chowdhury & Vilde Wahl, 2007) ser vi författare som inspirationskällor och som bra 

arbetsmaterial för verksamma lärare. Båda böckerna lyfter upp betydelsen av att se individen 

och alla kriterier som individen bär på, exempelvis etnicitet, kön och socialbakgrund. Vi har 

förstått att detta synsätt är viktigt för att kunna se och arbeta med människor och i vårt fall 

med elever och lärarkollegor. 

 

Vi författare anser dock att kulturell mångfald inte är något som dyker upp eller som man tar 

tag i när det behövs. Kulturell mångfald är det vi andas och det som befinner sig runt omkring 

oss i vårt dagliga liv. Vi är alla en del av den det gäller bara att förstå den eller att ha en vilja 

att förstå.  

 

Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De 

fruktar varandra för att de inte känner varandra. De känner inte 

varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra, 

därför att de lever åtskilda. (Martin Luther King från Chowdhury 

& Vilde Wahl, 2007:31) 
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Bilaga 1 
 
Kan du tänka dig att bli intervjuad? 
 
 
Information 
 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad som nu skriver vårt examensarbete. Vi har 
båda läst på lärarprogrammet i snart 10 terminer och avslutar studietiden nu till sommaren. 
Vår studie handlar om hur gymnasielärare tänker kring kulturell mångfald.   
 
Handledare för detta examensarbete och tillika lärare vid Halmstad Högskola är: 
 
Jette Trolle-Schultz Jensen.  Universitetsadjunkt Sociologi tel. 035-167566 
Lars Kristén.     Universitetslektor Pedagogik tel.035-167215 
 
Bakgrunden till varför vi valt att skriva om just detta ämne är dels för att debatten kring 
kulturell mångfald är aktuell och dels för att vi är intresserade av hur verksamma 
gymnasielärare tänker och arbetar med begreppet. 
 
Uppsatsen kommer att baseras på intervjuer med gymnasielärare verksamma i södra Halland. 
Vår uppsats bygger på ditt deltagande och vi vore därför tacksamma om du skulle vilja delta i 
en intervju som är tänkt att fungera mer som ett samtal. Av praktiska skäl kommer samtalet att 
spelas in. Vi garanterar din anonymitet.  
 
Kopia av arbetet erhålls givetvis vid önskemål. 
 
När 
 
Intervjuerna kommer att utföras vecka 17 och vecka 18.  
 
Vi skulle vilja att du meddelar tid och plats som passar dig.  
 
Tack för att du tog dig tid. 
 
 Hälsningar AnnChristin Maltelid och Patrik Lundin 
 
 
Adressen som du meddelar till är: lm03anma@stud.hh.se 
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Intervjuguide  
Presentation av informanten: 

Intervjuperson: 1 2 3 4 5 6 7 8             Kön:   Man   Kvinna      Ämnen:  

Antal yrkesår: Utbildning: 

 

Del 1  

Informantens definition av kulturell mångfald 

- Vad är kulturell mångfald för dig? 

 

- Hur tolkar du det läroplanen och kursplanen säger om kulturell mångfald? 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell 

mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet 

att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där  ( Läroplan för de frivilliga skolformerna 

1994). 

Del 2 

Skolan och den kulturella mångfalden 

- Finns det en handlingsplan för hur det kulturella mångfaldsarbetet ska bedrivas på 

skolan? Vad talar den handlingsplanen om? Hur ser det arbetet konkret ut? 

Metod/material? 

- Vem tycker du bör ha ansvaret för en sådan handlingsplan? 

- Anser du att arbetet kring kulturell mångfald är tillräckligt? Om inte, vad bör göras? 

Om ja, vad är bra? 

- Upplever du att skolan är segregerad? Om ja, hur? Varför? När? Vad?  

Om nej, hur arbetar skolan med integrering? 
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Del 3 

Lärarens roll i en mångkulturell skola 

- Hur skulle du vilja beskriva den sammansättning av elever i de klasser som du 

undervisar i? Sociala faktorer mm. 

- Arbetar du med kulturell mångfald i den undervisning som du bedriver? Hur? Metod? 

Material? Om nej, varför inte? 

- Tror du att ditt kön spelar någon roll för relationen med dina elever? 

- Tror du att din egen etniska bakgrund har någon betydelse i relationen till dina elever? 

- Tycker du som lärare att du bör känna till dina elevers bakgrunder för att 

bedriva ett bra pedagogiskt arbete? Varför? Vad, tycker du, bör man känna till?  

- Anser du att elevers hemförhållande påverkar situationen i skolan? Hur? Vad? 

 

 

 


