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Sammanfattning/Abstract 

The study aims to evaluate how teachers in my research have reasoned regarding gender and 

gender equality, notions on ethnicity, and specific conceptions or constructions on “swedish-

ness” and “immigrants”. The vital point in this study will be to examine the relationship be-

tween gender equality, ethnocentrism and racism. The question formulation that I have ap-

plied are: On what grounds teachers conceive the concepts of gender and gender equality? 

How do teachers experience their work with gender equality in remedial classes? Do the 

teachers that work in remedial classes experience any obstacles in the pursuit of gender equal-

ity in their daily work?  

I have used the method of qualitative interviews with five teachers in remedial classes from 

five different schools.  

As a theoretical perspective, I’ve applied the postcolonial perspective where the perception of 

“us” and “they” are central concepts. I have also used intersectionality as an analytical tool to 

take in account the different social categories all together.  

 

The result I came to was that the teachers in my study through their talk on gender equality 

did an ethnical distinction that polarized a “Swedish” way of being in relation to the “immi-

grants”. Also, by talking about gender equality they positioned themselves as Swedes and 

defined the “immigrant family” as obstacles in the pursuit of equality. In particular, the teach-

ers portrayed the “immigrant girl” as oppressed.  
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1 Inledning  

Under hela min lärarutbildning på Södertörns högskola har vi studenter alltid fått inta ett kri-

tiskt förhållningssätt och ett avståndstagande från s.k. vedertagna sanningar. Samtidigt har jag 

upplevt att genusperspektiv, jämställdhet och normkritiskförhållningssätt i stort sett lyst med 

sin frånvaro under mina verksamhetsförlagda utbildningar på skolor och förskolor. Lärarna 

har alltid urskuldat sig med att yttra påståenden som att det finns motstånd och ifrågasättande 

kring genuspedagogik och samtliga lärare på mina verksamhetsförlagda utbildningar har po-

ängterat att det största motståndet är från ”invandrarfamiljer”. Dessa invandrarfamiljer, för-

klarade en lärare, vill att deras flickor skulle vara ”typiska flickor” eller ”riktiga pojkar”. Hon 

menar att det finns svårigheter i att tala om för folk om hur man ska uppfostra sina barn. Sam-

tidigt framhåller skollagen att lärare ska ”främja jämställdhet mellan könen” (Skollagen, 2§) 

och både i de gamla och nya läroplanerna står det att ”Skolan har ett ansvar att motverka tra-

ditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för att pröva och utveckla förmåga och intressen 

oberoende av könstillhörighet” (Lpo94 & Lgr11). 

 

Den här uppsatsen kommer att handla om förberedelseklasser, det vill säga en förberedande 

verksamhet för nyanlända elever.   

Nyanlända elevers möten med förberedelseklasser innebär möten med normer, värden och 

föreställningar om genus som är rådande i skolan och detta sker bland annat genom lärarna. 

Samtidigt socialiseras elever in i olika könsroller beroende på kultur, tradition och värderingar 

som man har hemma. 

 

Som blivande lärare anser jag att det är viktigt studera skolmiljön därför att det är i den miljön 

som möten mellan elevernas normer från hemmiljön och skolans rådande normer äger rum. 

Förberedelseklassen blir för nyanlända eleverna bland de första mötena med samhällets nor-

mer och värderingar. Min tidigare erfarenhet visar att genus är ett underutvecklat område på 

samtliga skolor jag har haft verksamhetsförlagd utbildning på och därför vill jag undersöka 

om lärarna i förberedelseklasser arbetar med genus samt på vilket sätt man arbetar och hur de 

själva resonerar kring genus och jämställdhet. Samtidigt vill jag undersöka hur och på vilket 
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sätt genus bryts mot andra kategorier som etnicitet, klass och social bakgrund i deras arbete 

och deras sätt att resonera kring det.  

1.1 Bakgrund 

Som nyanländ elev placeras man antingen i förberedelseklass eller också i ordinarie klass. Att 

placeras i en förberedelseklass förutsätter att det finns en sådan i kommunen, stadsdelen eller 

skolan. Finns det inte förberedelseklasser placeras den nyanlända eleven i en ”vanlig” klass. 

Andelen nyanlända elever har betydelse för om det förekommer förberedelseklass i kommu-

nen eller stadsdelen. Om skolor har relativt många nyanlända elever visar sig förekomsten av 

förberedelseklasser vara vanliga (Jönsson, 2006a).   

 

Huvudsyftet med förberedelseklasser i regel är att den nyanlända eleven skall få lära sig 

svenska språket men också få introduktion till skolan och livet i Sverige. Den nyanlända ele-

ven bör i regel placeras högst två år på en förberedelseklass, för att sedan placeras i en ordina-

rie klass. Förberedelseklassen brukar i regel bestå av en liten grupp med elever med olika åld-

rar och som har olika förutsättningar och behov (Jönsson, 2006a). De nyanlända eleverna och 

deras vårdnadshavare har olika bakgrund och möter en skola där arbetssätt och kunskapssyn 

kan skilja sig i jämförelse med deras hemländer (Jönsson, 2006b). Elever i förberedelseklas-

serna brukar sällan i regel vara homogena utan alla har olika levnadsvillkor, erfarenheter, ål-

der och kunskaper. Det gemensamma för nyanlända elever är att de inte behärskar det svenska 

språket samt att de har lämnat det sammanhang där de tidigare levt (Jönsson, 2006b) 

 

Utöver undervisningen skall även de nyanlända eleverna tillgodogöra sig kunskaper om det 

svenska vardagslivet, få orienteringsförmåga i svenska samhället, och få redskap för att kunna 

ta i samhällets sociala nätverk. De skall även få kunskap om en fördjupad samhällsförståelse, 

få kunskap om svensk värdegrund och förmåga att uppfatta outtalade normer och värderingar 

(SOU 2010:16, 48-52). Undervisningen i förberedelseklasser ska utgå ifrån läroplanen då det 

inte finns några specifika riktlinjer gällande förberedelseklasser.  

 

Med detta som utgångspunkt kommer undersökningens tyngdpunk att ligga i hur lärare på 

förberedelseklasser uppfattar och resonerar kring genus och jämställdhet.       
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1.2 Syfte 

Syfte med studien är att undersöka hur lärarna i min undersökning lyfter fram och resonerar 

kring genus, jämställdhet och föreställningar om etnicitet, särskilt föreställningar och/eller 

konstruktionerna om ”svenskhet” och ”invandrarskap”. Det centrala inom denna studie kom-

mer att vara att studera förhållandet och/eller intersektionen mellan jämställdhet, etnocentrism 

och rasism, vilket utgör den röda tråden i studiens argumentation. Ambitionerna är att genom 

ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv kasta ljus över hur olika maktrelationer såsom 

kön och etnicitet påverkar varandra och vad det får betydelse i skolans lokala kontext. 

 

 

1.3 Frågeställningar  

• Hur uppfattar och resonerar lärare i förberedelseklasser kring begreppen genus, jäm-

ställdhet och jämlikhet? 

• Hur upplever lärarna sitt arbete med jämställdhet i förberedelseklasser?  

 

• På vilket sätt upplever lärarna i förberedelseklass hinder i strävan mot jämställdhet i 

den dagliga verksamheten? 
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2 Tidigare forskning  

När jag närmade mig området studien ämnar att undersöka fann jag dessa fyra avhandlingar 

som lämpar sig relevanta för min studie. Som tidigare forskning har jag valt att fokusera på 

studier som undersöker mångfald, etnicitet och föreställningar och/eller konstruktionerna om 

”svenskhet” och ”invandrare” i skolan. Jag vill undersöka om dessa skillnadskonstruktioner 

blir som allra tydligas genom talet om genus och jämställdhet i skolan. Det är relationerna 

mellan ”svenskhet” och ”invandrarskap” som sker i skärningspunkten av genus och etnicitet 

som jag väljer lyfta fram i min egen studie med hjälp av dessa fyra avhandlingar.   

  

Sabine Grubers avhandling Skolan gör skillnad (2007) är baserad på ett års etnografiska fält-

studier på en högstadieskola. Hon gjorde observationer, informella samtal och intervjuer av 

både skolpersonal och elever i en medelstor stad. Avhandlingen bygger på hur etnicitet blir 

centralt för skolpersonalens skillnadskonstruktioner och skapar sociala hierarkier. Inte bara 

hur den görs till en skillnad utan också hur det praktiserar som ett sorteringsinstrument, som 

skapar ojämlika relationer och processer av inkludering och exkludering. Gruber menar att 

genom ett intersektionellt perspektiv söker hon analysera variationen av skolpersonalens sätt 

att benämna eleverna och hur detta inte kan förstås i relation till etnicitet, utan också ur klass- 

och könsrelationer. Hon ger även exempel på differentieringar som görs av skolpersonalen 

vilka är ”invandrarkillen”, ”romska tjejer” eller ”svenska medelklasselever”. Hon menar att 

när ”invandrarelever” hade skolsvårigheter sökte man förklaringar i kulturella skillnader me-

dan förklaringsmodellen var mer individualiserad för samma svårighet för etnisk svensk elev. 

Avslutningsvis så menar Gruber att ”invandrarelever” som var duktiga i skolan hade en viss 

möjlighet att kringgå invandrarkategoriseringen för att bli betraktade nästan som svenskar 

(Gruber, 2007).  

 

Ann Runfors har i sin doktorsavhandling Mångfald, motsägelser och marginaliseringar 

(2003) gjort fältstudier i tre grundskolor i utkanten av Stockholm, som är präglade av globali-

sering och immigration, visar på hur invandrarskap formas i skolan. Runfors menar att lärarna 

trots sina goda ambitioner, genom att kategorisera eleverna till ”invandrarelever” fokuserade 
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på bristerna i förhållande till ”svenska” elever. Skolpersonalen sorterade eleverna i två olika 

kategorier, svenska elever och ”invandrarelever”, som resulterade i olika slags uppmärksam-

het. Konsekvenserna blev att jämförandet ledde till att de som definierades som ”invand-

rarelever” främst uppmärksammades som bristfälliga när de inte levde upp till en svensk 

norm. Vidare menar Runfors att elever som tillskrevs ”invandrarelever” också tillskrevs olik-

het på den definierade omgivningens antaganden och villkor. Och att detta hämmade deras 

handlingsutrymme. ”Invandrareleverna” osynliggjordes som de individer de var, samtidigt 

som de ständigt hamnade i fokus för det de inte var. Avslutningsvis menar Runfors att detta 

bidrog till skapandet av en statushierarki och till skapandet av en viss social position, det vill 

säga ett invandrarskap (Runfors, 2003).         

 

Hanna Wikströms avhandling (O)möjliga positioner: familjer från Iran och postkoloniala 

reflektioner (2007) väljer hon att ta avstamp i bilden av den ”problematiska invandrarfamil-

jen”. Hennes avhandling är baserad på intervjuer och samtal med medlemmar i familjer som 

har emigrerat från Iran till Sverige. Wikström analyserar den återkommande bilden av ”in-

vandrarfamiljer” som problematiska, traditionella och som beskrivs som offer för sin patriar-

kala kultur. Hon menar även av den stereotypiska bilden är en traditionell familj, där män görs 

till förtryckare och kvinnor och barn som förtryckta. Wikström menar att samma bild innehål-

ler också föreställningar om låg utbildning och att dessa familjer inte känner till hur ett mo-

dern samhälle fungerar. Hon menar även att när ”invandrarfamiljen” nämns så aktiveras bil-

den om ett modernt Sverige. Att tala om ”invandrarfamiljen” som förtryckta så bibehålls di-

kotomin som innebär att upprätthålla de två positionerna som antingen ”invand-

rar/traditionell” familj eller ”infödd/svensk” modern familj. Avslutningsvis menar Wikström 

att de iransk-svenska familjerna förhåller sig aktivt till de normer som ställer likhetstecken 

mellan svenskhet och gott föräldraskap, genom att både uppfylla men också utmana dessa 

normer. Men att familjerna hela tiden måste förhålla sig till en negativ bild som tillskriver 

”invandrarfamiljernas” dysfunktionalitet (Wikström, 2007).        

 

I Ing-Marie Parszyks avhandling En skola för andra, minoritetselevers upplevelser av arbets- 

och livsvillkor i grundskolan (1999) vill hon belysa hur minoritetselever känner sig utsatta för 

en ”osynlig rasism”. Detta ”osynliga rasism” ter sig i form av menande blickar från skolper-

sonalen och att eleverna inte blir tilltalade. Eleverna har en känsla av att deras etniska identitet 

ogillas och de berättar till exempel hur en känsla av underlägsenhet grundar sig i hur lärarna 
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förhåller sig till ”svenska elever” respektive ”minoritetselever” (Parszyk, 1999). Jag vill här 

motivera till varför jag har valt att använda mig av Ing-Marie Parszyks (1999) avhandling En 

skola för andra. Och det är att även om mitt eget material inte direkt pekar mot sådana iaktta-

gelser som elevperspektiv, vill jag genom hennes studie visa vilka effekter elevkategorise-

ringar har och kan resultera i en problematisk inverkan på eleverna.      

 

Det gemensamma temat för dessa fyra avhandlingar handlar om att ”invandrarelever” alterna-

tivt ”minoritetselever” och deras familjer konstrueras som annorlunda. Och att ”svenskheten” 

sätts upp som norm där de elever som inte är ”svenskar” underordnas i skolans sociala ge-

menskap. Deras studie har bidragit till insikter om hur ”invandrarelever” marginaliseras, görs 

till problem och särskiljs i skolan. Med dessa studier i bakgrund skall jag i min egen studie 

undersöka relationerna mellan ”svenskar” och ”invandrarskap” och hur de konstrueras via 

jämställdhet och genus. Jag väljer att studera den komplexitet arbete med jämställdhet innebär 

för lärarna i förberedelseklass. Genom att undersöka hur konstruktionen av ”invandrarskap” 

rymmer föreställningar om kön. Men också visa hur kön spelar en viktig roll i lärarnas kon-

struktioner av ”invandrarskap” i förberedelseklass. Istället för att enbart lägga fokus på hur 

lärarna konstruerar elevernas etniska bakgrund som ”annorlunda” kommer jag även att under-

söka hur ett ”vi/svenskhet” skapas i mötet med ett ”dem/invandrare”.    
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3 Teoretisk ram 

För att kunna redogöra begreppen etnicitet och kön och skärningspunkten dem emellan kom-

mer jag att tillämpa postkoloniala perspektiv, där synen på ”vi” och ”de andra” är centrala 

begrepp. Utifrån den postkoloniala kritiken har även genusstudier utvecklats. På senare tid har 

även begreppet intersektionalitet som ett analytiskt verktyg kommit att bli allt viktigare. Detta 

för att postkoloniala feministiska teoretiker menar att man bör använda intersektionalitet som 

ett alternativ till den genusvetenskap som hitintills konstruerar kön som social kategori utan 

att ta hänsyn till ojämlikheten som grundas på föreställningar om ”ras”1, etnicitet och klass (de 

los Reyes & Mulinari, 2005: 7).   

3.1 Postkoloniala perspektiv  

 Som jag tidigare var inne på kommer jag att tillämpa ett postkolonialt perspektiv då tanken är 

att som universitetslektorn i religionsvetenskap, Kerstin von Brömssen menar, ifrågasätta de 

traditionella verklighetsbeskrivningar och en västerländsk objektiv kunskapssyn (von Bröms-

sen, 2008: 107). Ett postkolonialt perspektiv menar von Brömssen, beskriver och analyserar 

europeisk expansion, utsugning och erövring alltifrån historien och fram till modern tid (ibid). 

Vidare skriver hon att inom postkolonial teori hävdar man att kolonialismens omvandlingar 

av världens geopolitik fortsätter strukturerar världen också idag (ibid). Man kan avläsa post-

koloniala historiska mönster även genom samtida systematiska strukturella över- och under-

ordning i världen (von Brömssen, 2008: 107; de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005: 18). 

”Vi” och ”de andra” är centrala begrepp inom postkolonial teori och genom denna avskiljning 

mot andra skapas känslan av normalitet och inom normen för den ”vanliga” ordningen (von 

Brömssen, 2008: 108).  

Chandra Talpade Mohanty räknas som en betydande företrädare för postkolonial feminism. I 

boken Feminism utan gränser riktar hon kritik mot västerländsk feminism. Kritiken som hon 

                                                                 
1 Vill förtydliga att begreppet ras ses här som en social konstruktion och inte essentiellt syn som är baserad på 

biologiska skillnader människor emellan.  
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framhåller är som hon menar är ett förenklat synsätt på tredje världens kvinnor och att de ses 

som en enhetlig kategori och sammanhållen av ett gemensamt förtryck. Och att det är just det 

uppfattningen ger upphov till bilden av den genomsnittliga tredjevärldenkvinnan som är sexu-

ellt kuvad, okunnig, fattig, obildad, traditionsbunden, trakasserad. Och att denna bild menar 

Mohanty står i kontrast till den (underförstådda) självrepresentationen av den västerländska 

kvinnan som modern, utbildad, fri att fatta sina egna beslut och i kontroll över både sin kropp 

och sexualitet (Mohanty, 2006: 38). Ambitionerna är inte att framställa lärarna i min under-

sökning som feminister, utan min ambition är att genom Mohantys (2006) resonemang kasta 

ljus över de processer som får betydelse i skolans lokala kontext och lärarnas tal om jäm-

ställdhet som en etnisk markör, men också hur lärarna definierar ”invandrare” och i synnerhet 

”invandrarkvinnan/flickan” som förtryckt.     

3.2 ”Svenskhet” och ”de andra” 

Lena Gemzöe är forskare på Stockholms universitet och har skrivit boken Feminism (2006) 

och menar att etnicitet på samma sätt som genus är sociala konstruktioner som fungerar på 

likartat sätt. Vidare anser hon att vi inte kan förstå vad ”kvinnligt” är utan att också beskriva 

det i relation till ”manlighet”. På samma sätt kan man se på etnicitet. ”Svenskhet” anser Gem-

zöe inte är något medfött, essentiellt egenskap som är nedärvd av en grupp som bor i Sverige. 

”Svenskheten” framträder som tydligt särdrag först då när den möter ett annat folkslag. Då 

skapas svenskheten som etnisk kategori (Gemzöe, 2006: 150f). Etniciteten skapas när det 

uppstår en kommunikation mellan två grupper om olikheterna dem emellan. Vidare menar 

Gemzöe att man kan dra paralleller mellan feministiska förståelsen av genus och antropolo-

gens förståelse av etnicitet. På samma sätt som kön definieras i förhållande till varandra, där 

man väljer ut relevanta skillnader gör man också med etnicitet. Valet av relevanta skillnader 

varierar beroende av kontexten och mellan kulturer. Genom att utmärka kontraster dem i mel-

lan skapar man uppfattningen om att etnicitet eller könen är olika (Gemzöe, 2006: 151f). 

Västvärldens syn på andra kulturer har sedan kolonialtiden kännetecknats av etnocentrism. 

Innebörden av etnocentrism är att skildra andra kulturer med hjälp av den egna kulturens vär-

deringar, där man många gånger får man andra kulturer att framstå som underlägsna, omoder-

na och outvecklade (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005; von Brömssen 2008; Gemzöe 

2006; de los Reyes & Kamali 2005). Konsekvenserna blir när ”den andra” kvinnan eller kul-

turen befinner sig och tar plats i Europas sociala kontext (de los Reyes, Molina & Mulinari, 
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2005: 17). På liknande sätt som etnocentrism kan man säga att androcentrism som perspektiv 

utgår ifrån manliga värderingar och får kvinnan att framstå som underlägsen. Västvärldens 

herravälde över andra kulturer och patriarkatets makt över kvinnor är och fungerar på liknan-

de sätt där den som har makten definierar de undertryckta grupperna som ”de andra” (Gem-

zöe, 2006: 151). Susanne Johanson och Irene Molina båda filosofie doktor i kulturgeografi 

skriver i boken Maktens (o)lika förklädnader (2005) att en viktig mekanism i upprätthållandet 

av makt blir att exkludera det som anses vara avvikande från normerna. Detta gör man, menar 

de, bland annat genom att kategorisera ”vi” och ”dem” som motsatser (Johanson & Molina, 

2005: 263). När man sätter in människor i polariserade kategorier så som ”svenskhet” och 

”invandrare” så gör man också per automatik en anonymisering och homogenisering menar 

ekonomhistoriken Paulina de los Reyes och Masoud Kamali, professor i socialt arbete i Mitt-

universitetet (2005). Detta betyder, menar de att individer eller grupper definieras och betrak-

tas i första hand utifrån den uppsättning egenskaper som kan komma att associeras med tillhö-

righeten i någon av dessa grupper (de los Reyes & Kamali, 2005: 8f). När man definierar en 

idealtypisk svenskhet som markör för skillnader är det inte längre en fråga om exkludering 

utan också reproduktionen av ett ”vi” som på ett nationellt plan är överlägsen i relation till de 

främmande ”andra” (de los Reyes & Kamali, 2005: 10). Vidare menar de los Reyes och Ka-

mali (2005) att för att svenskheten skall kunna förverkliga sig själv som ett överlägset ”vi” 

behöver den sättas i kontrast till det som inte är svenskt. Konsekvenserna leder till att invand-

rarskap blir ett statiskt tillstånd som går i arv från en generation till nästa (ibid: 12). Vidare 

förhåller Kamali att skapandet av ”de andra” har varit en del av formandet av ett ”vi” och be-

hövs för att konstruera ”vi” till en bättre art eller bättre kultur (Kamali, 2005: 29). Idéhistori-

kern Amanda Peralta (2005) menar att genom att använda särskiljande begrepp stämpla ”de 

andra” som speciella fall, som annorlunda, som ett problem, placera dem i särskilda kategori-

er, håller man dem utanför och exkluderar man dem från samhället som helhet (Peralta, 2005).  

3.3 Genus 

Ewa-Karin Wedin är utbildad genuspedagog och skrivit boken Jämställdhetsarbete i förskola 

och skola (2009) och menar att begreppet genus syftar på det sociala könet, det vill säga före-

ställningar om kvinnligt och manligt i samhället. Utgångspunkten för genus är hur man förstår 

kön i sociala sammanhang. Medan begreppet kön betecknar det biologiska könet, det vill säga 

den fysiska kroppen. Genom vår uppväxt lär vi oss successivt hur vi ska uppträda för att bli 
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betraktade som ”normala” kvinnor eller män. Vi lär oss också var gränserna mellan manligt 

och kvinnligt går. Genus är inte statiskt utan våra föreställningar om könen förändras paral-

lellt med samhälliga förändringar. Därför kommer genus att komma att te sig annorlunda i 

olika kulturer, tidsperioder och i olika länder. Parallellt har forskningen om genus under de 

senaste årtiondena används som redskap för att analysera och problematisera traditionella 

könsmönster i samhället (Wedin, 2009:44f).  

3.4 Intersektionalitet 

Mänskliga kategorier är socialt konstruerade och det som är särskilt med intersektionalitet är 

att man måste ta hänsyn till flera olika sorters sociala kategorier samtidigt (de los Reyes & 

Mulinari, 2005).  

Paulina de los Reyes är docent i ekonomisk historia i Uppsalas universitet och Diana Mulinari 

är docent i sociologi och lektor vid Sociologiska institutionen i Lunds universitet. Tillsam-

mans har de skrivit boken Intersektionalitet (2005). Intersektionalitet menar de, är en teori 

som har kommit att användas som ett analytiskt verktyg för att problematisera och synliggöra 

hur relationer av under- och överordning samverkar i ett samhälle. Olika kategorier såsom 

kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder och social bakgrund samverkar och samspelar 

med varandra, och därför bör man synliggöra alla former av förtryck som skapas i skärnings-

punkten för maktrelationer (de los Reyes & Mulinari, 2005: 7).  

Eva- Karin Wedin (2009) menar att vi människor frekvent rangordnar kategorier. Genom att 

vi till exempel benämner en elev som ”invandrarkillen” ger oss en bild av personen i fråga 

och kan bidra till att styra handlingsutrymmet som vi ger honom (Wedin, 2009: 51f). Dessa 

olika maktordningar finner de los Reyes & Mulinari får sociala innebörder i ett socialt och 

samhälligt liv (2005). Dessutom anser de los Reyes och Mulinari att genom att inta ett inter-

sektionellt perspektiv så skall man förhålla sig kritiskt till hur makt och ojämlikhet vävs in i 

uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. 

genom ett ständigt reproducerande av nya markörer som skapar skillnaden mellan ett ”vi” och 

ett ”dem” till sociala koder (de los Reyes & Mulinari, 2005: 10f). 
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3.5  (O)jämställdhet som etnisk markör  

Strävan efter jämställdhet har en hegemonisk status i svensk politik. Det finns en föreställning 

om att det är ideal att alla svenskar vill ha jämställdhet men det betyder inte att det är så i 

praktiken. Johanson och Molina (2005) menar att det är den svenska föreställda gemenskapen 

som har en av sina grundpelare en förgivettagen föreställning om en uppnådd jämställdhet. 

Faktum är, menar de, att för att upprätthålla denna föreställning så placerar man exempelvis 

förekomsten av våld mot kvinnor och barn hos ”de andra” och ”andra kulturer” (Johanson & 

Molina, 2005: 275). Följaktligen om våld mot kvinnor och barn begås av invandrade män 

betraktas detta som kulturbestämda, däremot om samma gärning begås av en etnisk svensk 

man så betraktas det utifrån psykologiska eller sociala förklaringar (ibid). På så sätt bekräftar 

man en svensk överlägsenhet som glorifierar den ”svenska” jämställdhetens framgångar 

(ibid). Dessutom blir detta, menar Johanson och Molina, en del i ”svenskheten” att alla svens-

ka män har en positiv inställning till jämställdhet och att alla ”invandrarmän” antas som grupp 

dela samma negativa syn till jämställdhet (Johanson & Molina, 2005: 277). Von Brömssen 

menar att dessa stereotypiska föreställningar grundar sig i en essentialiserade syn på ”andra 

kulturer” (von Brömssen, 2008: 107).  

 

De los Reyes menar att det är viktigt att fråga sig om på vilket sätt som föreställningar om 

genus har bidragit till att skapa avstånd och främlingskap mellan olika grupper (de los Reyes 

& Mulinari, 2005: 37). Vidare menar de los Reyes att majoritetsbefolkningen gör kvinnor till 

en kollektiv bärare av en traditionell kvinnoroll (ibid: 41). Hon säger även att i Sverige så 

definierar man jämställdhet inom ramen för ”svenskheten” (ibid: 42) och att när invandrade 

kvinnor könsdiskrimineras, diskuteras detta endast i relation till den egna gruppen, vilket gör 

jämställdhetsfrågor till en arena där idéer om ”svenskhet” och ”invandrare” som två avskilda 

kategorier som legitimeras och reproduceras (ibid: 42f).  
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4 Metod och tillvägagångssätt 

Nedan presenterar jag den metod jag har använt mig av. Jag kommer även kort introducera 

hur jag har sökt litteratur och respondenter samt hur intervjuerna har utförts. Avslutningsvis 

görs en reflektion kring denna studiens validitet, reliabilitet och etiska överväganden. 

4.1 Metod 

Jag vill undersöka hur de lärare jag intervjuat tolkar sin omgivande verklighet, vilket i den här 

studien avser lärarnas upplevelser av förberedelseklasser, deras tolkning av begreppet genus 

och jämställdhet samt deras syn på eventuella hinder och nödvändiga förändringar för lyckat 

jämställdhetsarbete i förberedelseklasser. Jag försöker förstå lärarnas tankar och uppfattningar 

om fenomen i deras omvärld och därför har jag valt att genomföra en kvalitativ metod (Kull-

berg 2004) och i synnerhet den kvalitativa intervjumetoden blir bäst lämplig för att besvara 

frågeställningarna (Kvale 1997: 68-78). Denna studie har genomförts som en fallstudie, vilket 

går ut på att undersökningen inriktar sig på ett fåtal respondenter (Denscombe 2000: 41). För-

delen med fallstudien har varit att det har blivit möjligt att undersöka just de sociala processer 

som sker i mötet med lärarna och eleverna på förberedelseklasserna ur ett intersektionellt per-

spektiv (Denscombe 2000: 52). Det går dock inte att göra några generaliseringar utifrån re-

spondenternas svar men det är inte heller syftet utan undersökningen söker främst att proble-

matisera och synliggöra hur relationer av över- och underordning artikuleras och inte hur 

många som gör på ett eller annat sätt (Denscombe 2000: 53). Till denna studie har jag tilläm-

pat en halvstrukturerad intervjuform för att på ett smidigt sätt följa upp de svaren respektive 

respondent presenterar (Trost, 2010: 40). 

4.2 Datainsamling 

De databaser som jag i första hand har använt mig av har varit Södertörns bibliotekskatalog 

miks, det nationella bibliotekssystemet LIBRIS, och använt mig av Google Scholar. Sökord 
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som jag främst använt mig av har varit genus, etnocentrism, intersektionalitet, kategorisering 

och etnicitet. Har även tagit del av rapporter från skolverket som beskriver situationen i förbe-

redelseklasser och vilka mål och riktlinjer som, utöver Lgr 11, förslagsvis bör gälla för under-

visningen i förberedelseklasserna. 

För att inhämta denna studiens empiri har jag intervjuat sammanlagt fem lärare i förberedel-

seklass. Kvale och Brinkmann (2009) anser att det är ett missförstått kvantitativt antagande att 

tro att ju fler interjuver desto mer vetenskapligt blir studien. Vidare anser de att antalet inter-

vjuer kan skifta beroende på resurser och tid samt att forskaren skulle ha vunnit på att ha färre 

intervjuer och istället ägna tiden till att förbereda intervjuerna och analysera dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 130). Innan genomförandet av intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide, 

där frågorna anpassades till studiens syfte. Intervjuguiden användes dock endast som underlag 

för intervjuerna. Intervjuerna kom att spelas in på band för att sedan transkriberas och analy-

seras. 

4.3 Urval 

Då undersökningen syftar till att undersöka just de sociala processer som sker i mötet med 

lärare och elever i förberedelseklasser ur ett intersektionellt perspektiv innebär detta att urva-

let är ändamålsenligt valt utifrån frågeställningarna i denna uppsats (Denscombe 2000: 44). 

Till denna undersökning har jag sökt mina respondenter genom att kontakta de skolor som har 

någon form av förberedelseklass. Följaktligen kan urvalet kategoriseras som ett strategiskt 

urval, samtidigt har det ändå förekommit en viss självselektion där vissa lärare har tackat nej 

till att medverka medan andra har valt att ställa upp och bli intervjuade av mig. Lärarna som 

valde att delta som respondenter för denna studie är från fem olika grundskolor i fem olika 

kommuner i Stockholm. Gemensamt för mina respondenter är att de arbetar som lärare i för-

beredelseklasser och att samtliga är kvinnliga lärare. Jag kan inte göra en jämförelse med om 

det hade varit manliga lärare men jag tror att det har betydelse i deras inställning till jäm-

ställdhet.   

4.4 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna inledes undersökte jag litteratur och tidigare forskning för att få ökad kun-

skap och större förståelse inom undersökningsområdet. Det empiriska materialet innehåller 
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intervjumaterial från fem förberedelseklasslärare. Materialet samlades under oktober till no-

vember månad 2011. De kvalitativa intervjuerna har utförts med stöd av en intervjuguide och 

varje intervjutillfälle varade i cirka 40 minuter vardera. Varje intervjutillfälle har även bandats 

då Trost (2010) redogör för fördelarna med att spela in intervjuer och det är att man kan skri-

va ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts. Dessutom tilläger Trost (2010) att man inte 

behöver göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost 

2010: 74). Lärarintervjuerna har ägt rum på deras arbetsplats, detta på grund av att responden-

terna själva har fått välja miljön (Trost 2010: 65). Frågorna ur intervjuguiden är utformade så 

öppna som möjligt så att respondenterna inte har möjlighet att svara ja eller nej på (Kullberg 

2004: 124). Intervjufrågorna är halvstrukturerade vilket betyder att de är delade in i olika te-

man men beroende av hur intervjun fortlöpts och hur respondenterna svarat har ordningsfölj-

den ändrats (Kvale 1997: 121).  

 

Intervjumaterialet består av fem intervjuer med lärare i förberedelseklass på fem olika grund-

skolor. Samtliga intervjuer ägde rum direkt på eftermiddagen när lärarna slutat med dagens 

undervisning. Respondenterna var väl medvetna om att jag skulle spela in intervjuerna. Jag 

uppfattade inte att lärarna såg någon problematik i det. Stämningen under intervjuerna var 

avslappnade och därmed upplever jag det som att lärarna kände en tillförlit till mig.   

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet inom vetenskapliga termer betyder giltighet eller relevans och är mått som anger om 

forskaren verkligen undersöker det som var avsett att undersökas (Kullberg 2004: 73). I arbe-

tet med denna undersökning har jag med hänsyn till validiteten alltid återgått till mitt syfte 

och frågeställningar, i både intervjusituationer, tolkning och analys av materialet. Reliabilitet 

betyder pålitlighet och tillförlitlighet och i vetenskapliga termer är detta ett mått på noggrann-

het och säkerheten i den metoden man har valt (ibid). Jag har i gjort mitt yttersta för att vara 

så noggrann som möjligt när jag har transkriberat intervjuerna.     

4.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhälls-

vetenskaplig forskning har respondenterna blivit informerade utifrån de krav som Vetenskaps-
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rådet har utformat. Respondenterna har fått del av informationskravet, Konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet vilka innebär att jag har informerat de berörda om den aktuella forskning-

ens syfte samt att forskningsdeltagandet är frivillig och de när hels har rätt att avbryta sin 

medverkande. Forskningsdeltagarna har även blivit informerade om att deras personuppgifter 

kommer att hanteras konfidentiellt. Endast fingerade namn kommer att förekomma i materia-

let samt att det inte kommer att framkomma i vilken ort eller skola som undersökningen är 

genomförd på. Slutligen har forskningsdeltagarna också blivit informerade om att intervjuerna 

endast kommer att användas som underlag i min nuvarande uppsats.2  

4.7 Reflektioner  

En grundläggande vetenskapsteoretisk fråga som jag ser det är om det är möjligt att producera 

en objektiv studie. Detta eftersom all tolkning av materialet frambringas från en specifik posi-

tion, vilket betyder att jag som har gjort undersökningen är själv ”invandrare” och kvinna, och 

därför har detta påverkat valet av perspektiv, teori och analyserandet av mitt material därefter. 

Jag vill härmed klargöra att jag är medveten om min egen reflexivitet. Det är också omöjligt 

att säga hur jag själv uppfattades av dem som jag intervjuade med tanke på att jag själv är 

”invandrare”, och om detta har haft betydelse för respondenterna. En reflektion kring detta är 

om vilken betydelse det hade haft om jag hade identifierats som ”svensk” av dem jag inter-

vjuade. Samtidigt är jag full medveten om att de som lät sig bli intervjuade av mig var alla 

”etniskt svenska” kvinnor. Och att detta kan ha påverkat resultatet för denna studie.    

 

                                                                 
2 http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/%20forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf  
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5 Analys och resultatredovisning 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för resultatet av mina intervjuer samt analysera det 

utifrån tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som redogjordes under avsnittet 

teoretisk ram. För att materialet skall kunna vara så överblickbart som möjligt har jag valt att 

presentera det under olika rubriker då jag har valt att redovisa mina intervjuer genom en te-

mabaserad disposition. Jag har valt att återge den största delen av intervjuerna i citatform, 

detta för att öka reliabiliteten, och för att ge läsaren en möjlighet att kontrollera min tolkning. 

Men också ge läsaren en möjlighet att själv tolka materialet.  

 

Det första temat lyder, synen på genus, jämställdhet och jämlikhet, det andra temat är synen 

på ett jämställt klassrum och slutligen är det sista temat, hinder och utmaningar som lärarna i 

förberedelseklasser upplever när de strävar efter att arbeta med jämställdhet. 

5.1 Synen på genus, jämställdhet och jämlikhet  

Vad anser och resonerar lärarna i förberedelseklass, som jag har intervjuat om genus, jäm-

ställdhet och jämlikhet? Ingångspunkten för hur studiens material kan tolkas, förstås och ana-

lyseras är hur respondenterna själva resonerar kring genus, jämställdhet och jämlikhet. Det 

har visat sig att lärarna använder jämställdhet och jämlikhet synonymt med varandra.  Min 

första fråga angående genus och jämställdhet var att intervjupersonerna själva skulle definiera 

begreppen. Det som framkommer i överlag är ett glapp i hur begreppen uppstått i forskningen 

och hur de definieras och används i praktiken samt hur det får möjliga konsekvenser i det 

praktiska arbetet.   

 

Birgitta  som är 30 år har arbetat som lärare i sju år, svarar att genus syftar till det sociala kö-

net och att det är en stor del av skolans värdegrund att motverka traditionella könsroller. Hon 

menar att det är viktigt för henne att komma ifrån det biologiska, essentiella könet utan istället 

vara medveten om att det är historiska och samhälliga processer som formar oss kvinnor och 
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män och det är just detta som vi måste komma ifrån. Maria är 28 år och har jobbat som lärare 

i fem år. Genus för henne är att människor inte är så olika men att med tiden formas till kön. 

Att hela samhället är uppdelat mellan hur manligt respektive kvinnligt är och att hon som lära-

re ska arbeta för att motverka dessa könsstereotyper. 

Kajsa är 49 år och har arbetat som lärare i 24 år, menar att det är viktigt att alla i skolan 

hjälps åt att arbeta med genus och jämställdhet, att tillsammans diskutera hur de ska förhålla 

sig till eleverna och bli mer jämställda. Margareta är 41 år och har arbetat i 16 år som lärare, 

berättar att hennes skola har ordnat fortbildning i genus och jämställdhetsfrågor. Hon berättar 

att hon har lärt sig vikten av att uttrycka sig kritisk för att inte gå i gamla spår igen och för-

stärka det som är typiskt flickigt och pojkigt. Det är viktigt, berättar hon, att jobba emot så-

dant och påminna varandra om man går i gamla spår igen. Lenz Taguchi och Eidevald skriver 

i En rosa pedagogik (2011) vikten av språkbruk och att språket är det mest centrala verktyget 

i ett arbete för jämställdhet (Taguchi & Eidevald, 2011: 27). Anna som är 33 år har jobbat i 6 

år som lärare, beskriver att det är viktigt att inte dela in pojkar och flickor efter kön utan se 

dem som en grupp med barn.  

 

Som jag tidigare var inne på finns det tydliga riktlinjer för hur skolpersonal skall förhålla sig 

och arbeta då skollagen betonar att lärare ska ”främja jämställdhet mellan könen” (Skollagen, 

2§) och både i de gamla och nya läroplanerna står det att ”Skolan har ett ansvar att motverka 

traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för att pröva och utveckla förmåga och in-

tressen oberoende av könstillhörighet” (Lpo94 & Lgr11). Gemensamt för alla mina respon-

denter är att de ser på genus som en social konstruktion om man applicerar Wedins (2009) 

resonemang som menar att begreppet genus syftar på det sociala könet, det vill säga föreställ-

ningar om kvinnligt och manligt i samhället. Utgångspunkten är att genus inte är något med-

fött utan genus är något som skapas i sociala sammanhang. Medan begreppet kön betecknar 

det biologiska könet, det vill säga den fysiska kroppen, det som har med biologin att göra. 

Parallellt menar Wedin har forskningen om genus under de senaste årtiondena används som 

redskap för att analysera och problematisera traditionella könsmönster i samhället (Wedin, 

2009).  

 

Begreppen jämställdhet och jämlikhet ställde till besvär i analysen, eftersom lärarna ibland 

använde begreppen synonymt och de i teorin innebär olika saker. Jämställdhet står för lika 

villkor mellan könen, och jämlikhet står för alla individers lika värde. 
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Birgitta  menar att jämställdhet är att få vara den man vill, hur man vill, både privat, juridisk 

och på arbetsmarknaden. Oavsett kön, klass, etnicitet eller funktionshinder ska vi stå lika inför 

lagen. Vidare berättar hon att:  

”Det är viktigt med lagar, lagstiftningar och demokrati. Dessa värderingar ska man vara rädd om och inte ta för 

givet. Som lärare så tycker jag att det är viktigt att lära elever vikten av demokrati och mänskliga rättigheter” 

(Birgitta). 

 

Maria säger att jämställdhet, så som hon ser på saken är lite snävare än jämlikhet: 

”Jämställdhet är ju väl mellan en man och kvinna med lika rätt- och skyldigheter, men när det är allas lika rätt då 

är det jämlikhet, alltså alla individer med olika religion, kultur och sexuelläggning och så.” (Maria).  

 

Kajsa menar att Jämställdhet är för att alla ska ha lika stor chans och möjlighet på arbets-

marknaden. Hon säger att: 

 ”Oavsett om man är en man eller kvinna ska du ha rätt att jobba med det du vill och detta ska inte påverkas av 

om du är man eller kvinna. Samtidigt så anser jag att löneklyfterna bör minskas med tiden. Jag menar att det är 

fruktansvärt att det skulle behöva råda löneskillnader mellan män och kvinnor. Inte är man sämre bara för att 

man är en kvinna. Man ska behandlas på samma sätt och ha lika mycket möjligheter även fast du är man, kvinna, 

rik, fattig eller har funktionsnedsättning” (Kajsa).  

 

Margaretas resonemang skiljer sig från Birgittas, Marias och Kajsas och är mer inne på det 

som Gemzöe (2006) beskriver jämställdhet i den privata sfären. Margareta berättar att: 

 

 ”Jag och min man är väldigt jämställda och när vi fick våra barn så har vi delat lika på allt och nej men vi har 

sett till att hjälpas åt hemma. Det är jämställdhet för mig. Att man delar upp uppgifter. Bara för att jag är kvinna 

så ska jag inte ta hand om våra barn utan min man är med och hjälper till med allt. Och i skolan så försöker jag 

se mig själv som jämställd med föräldrar och eleverna för att vi ska kunna möta varandra på en bra nivå, nej men 

en ömsesidig respekt är viktig” (Margareta).  

 

För Margareta innebär jämställdhet specifikt den privata sfären och talar om att jämställdhet 

enbart utgå ifrån den heteronormativa familjerelationen där mannen och kvinnan skall fördela 

arbetet för barn och hushållsarbete. Arbetsfördelningen i den privata sfären framstår som en 

central utgångspunkt i Margaretas resonemang kring jämställdhet. Enligt Tiina Rosenberg 

(2002) är heteronormativitet antaganden att alla människor är heterosexuella och det är det 

naturliga sättet att leva heterosexuell (Rosenberg, 2002: 100).   
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Anna resonerar kring genus och menar att jämställdhet måste innefatta andra aspekter av 

maktordningar och inte bara könen. Hon menar att man måste komma ifrån genus och kön 

och se elevernas andra behov också, vidare tillägger hon: 

 ”Om man tänker på samhällets sätt att alla har lika stor rätt att leva i ett jämställt samhälle om man ska säga, 

alltså att oavsett om det är män och kvinnor eller om det är funktionshinder eller normalbegåvning eller inte så 

handlar jämställdhet om en helhet för mig, inte bara som många säger om man och kvinna, men jag tycker man 

måste se hela perspektivet av det jämställda samhället. Så att det handlar för mig att alla ska ha lika stor plats. 

Om det ska vara riktigt jämställd så liten som stor, ja det ska vara lika på något sätt. Förstår du hur jag tänker?” 

(Anna).   

Kajsa understryker vikten av att ha lika rätt och möjligheter oavsett kön, klass eller funktions-

nedsättning. Birgitta nämner inte bara kön utan även klass, etnicitet och funktionshinder borde 

inrymma under jämställdhet. Gemensamt för Kajsa, Birgittas och Anna är att man skall ta 

hänsyn till fler kategorier än kön. Deras definitioner av jämställdhet är intersektionell och i 

klassisk mening har samma innebörd som jämlikhet. Mänskliga kategorier är socialt konstrue-

rade och det som är särskilt med intersektionalitet är att man måste ta hänsyn till flera olika 

sorters sociala kategorier samtidigt. Intersektionalitet är ett analytiskt verktyg, som används 

för att problematisera och synliggöra hur relationer av under- och överordning samverkar i ett 

samhälle. Olika kategorier såsom kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder och social 

bakgrund samverkar och samspelar med varandra, och därför bör man synliggöra alla former 

av förtryck som skapas i skärningspunkten för maktrelationer (de los Reyes & Mulinari, 2005: 

7).  

 

I överlag råder en allmän förvirring kring begreppen jämställdhet och jämlikhet. Maria är den 

enda som påpekar skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet. Men de flesta intervjusvaren 

indikerar på att respondenterna förväxlar dessa två begrepp eller använder dem synonymt. 

Jämlikhet står för alla människors lika värde, oavsett kön, etnisk ursprung eller social tillhö-

righet (Wedin, 2009: 17). Florin och Nilsson (2000) skriver att begreppet jämställdhet upp-

kom i slutet på 1960-talet för att beteckna hur relationerna borde vara mellan män och kvinnor 

i samhället (ibid: 9). Vidare skriver Florin och Nilsson att begreppet jämställdhet kom att få 

en genomslagskraft vilket tyder på att dess innehåll var måttlig visionärt som markerade en 

riktning utan några klara löften. Begreppet var normativt och uppfostrande, samt omfattade 

både kvinnor och män, och ställde även krav på båda könen (ibid: 10). Innan könsfrågan insti-

tutionaliserades och lyftes till politiska frågor användes begreppen jämställdhet och jämlikhet 
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synonymt. Men jämställdhet blev ett eget politisk fält (ibid: 10). I mitten av 1970-talet Intro-

ducerades ”jämställdhet” som den politiska termen gällande könen. Parallellt genomfördes 

likaså statliga reformer och relationen mellan könen reglerades genom en mängd nya lagar. 

Målsättningen var att bättre skapa balans för män och kvinnors möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter (ibid: 74).  

Det som framkommer i överlag är ett glapp i hur begreppen uppstått i forskningen och hur de 

definieras och används i praktiken, och vilka möjliga konsekvenser det medför. Jämställdhet 

har olika betydelser för lärarna. Då lärarna har helt olika sätt att se på det så kan det medföra 

svårigheter att driva jämställdhetsarbete i skolan då begreppen och teorier kring arbetet med 

jämställdhet blir för abstrakt för att omvandla till praktiken.  

5.2 Synen på ett jämställt klassrum  

I detta avsnitt kommer jag att lyfta vad som händer med lärarnas syn på genus och jämställd-

het när detta appliceras i deras klassrum och i det konkreta arbetet i förberedelseklasser. Här 

kan även tilläggas att elevsammansättningen i förberedelseklass täcker många olika etniska 

bakgrunder. Det eleverna har gemensamt är att de går i en förberedelseklass. Och problemati-

ken som följer är att eleverna ses av lärarna som en och samma grupp, nämligen ”invandrare”. 

Vill även påpeka att talet om ett jämställt klassrum hos lärarna ibland förflyttas till andra 

aspekter av deras vardag. Och vill här påpeka att jag är fullt medveten om detta.  

      

Birgitta berättar att ett jämställt klassrum är för henne är när alla har friheten att formas som 

de vill. Hon påpekar att det är absurt att tänka på att fördela talutrymmet, när det inte är så 

självklart att alla vill prata inför många människor. Hon menar att detta skulle kränka barnen 

än att hjälpa de. Vidare säger hon:  

 

”Det viktiga är att jag introducerar eleverna om den svenska värdegrunden och demokrati, så att eleverna känner 

sina rättigheter. Så att man lär eleverna att flickor är lika mycket värda som pojkar som det inte alltid är så själv-

klart i deras kulturer. Men sen också det här om med lekar, hur man är på raster ja du vet, det osynliga reglerna, 

hur man är på raster mot svenska elever och kompisar. Det känns nästan lika viktig, att dem ska känna att dem 

passar in och veta hur vi gör i Sverige. Nej men det behöver inte alltid vara så självklart med kulturella koder 

och så” (Birgitta).  
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Min tolkning av det Brigitta säger är att värderingar som jämställdhet mellan flickor och poj-

kar hör endast till den ”svenska” /”vi” normen och en negativ syn på flickor hör till ”deras 

kulturer”. Birgitta ger inte några förklaringar på vilka deras kulturer är, men det hon gör är att 

hon att ser eleverna som en och samma grupp, nämligen med samma ”kultur(er)” som enligt 

henne är likadana.  

  

 Von Brömssen skriver att ”vi” och ”de andra” är centrala begrepp inom postkolonial teori 

och genom denna avskiljning mot andra skapas känslan av normalitet och inom normen för 

den ”vanliga” ordningen (von Brömssen, 2008). När Birgitta säger att eleverna skall lära sig 

hur man är mot ”svenska” kompisar och veta hur vi gör i Sverige antyder hon att ”de andra”, 

”icke svenskar” inte vet hur man är i förhållande till kompisar på raster, i alla fall inte på ett 

”svenskt” sätt. Genom att säga att dem ska lära sig hur vi gör i Sverige, som om alla i Sverige 

gör på samma sätt, där eleverna i förberedelseklass ska lära sig för att passa in.  Men det Bir-

gitta samtidigt antyder är det som bland annat Gemzöe (2006), von Brömssen (2008), de los 

Reyes och Kamali (2005) och de los Reyes, Molina och Mulinari (2005) är eniga om att väst-

världens syn på andra kulturer har sedan kolonialtiden kännetecknats av etnocentrism. Inne-

börden av etnocentrism är att skildra andra kulturer med hjälp av den egna kulturens värde-

ringar, där man många gånger får andra kulturer att framstå som underlägsna, omoderna och 

outvecklade (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005; von Brömssen 2008; Gemzöe 2006; de 

los Reyes & Kamali 2005).  

 

Birgitta kategoriserar och gör differentieringar av eleverna som ”svenska” kompisar och gör 

dem till norm där ”de andra” eleverna i förberedelseklassen skall lära sig av, exempelvis le-

kar, kulturella normer, hur man gör på raster. Samt att eleverna i förberedelseklasser skall 

assimileras till att man passar in som elev i en svenska skola. (jfr Ann Runfors, 2003; jfr Sa-

bine Gruber, 2007). Det underförstådda i Birgittas budskap är också att hon tycks tro att alla 

”svenska” elever har samma uppsättning av normer och regler och att inga elever ”avviker” 

från normen när de leker på raster.     

 

Marias svar på ett jämställt klassrum är att hon ser till att aktivt arbeta för att pojkar och 

flickor ska ha samma förutsättning och villkor i undervisningen. Hon menar också att man 

inte ska bedriva någon typ av specialbehandling eller kvotering, utan ta hänsyn till elevernas 

ambitioner och individuella förutsättningar. Maria menar att hon tänker på hur hon pratar med 
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eleverna, talutrymmet hon fördelar och vilka material hon använder sig av i undervisningen. 

Vidare tillägger Maria att det i själva verket inte är så svårt att förhålla sig till jämställdhet 

därför att: 

 

”Men alltså den här könsaspekten, det tänkandet för oss, ja vi är ju födda med det, att vi är så jämställda menar 

jag. Alltså vi är inte alla födda här i Sverige, men för oss är detta naturligt bara” (Maria).  

 

Maria förklarar att arbetet med jämställdhet är ”naturligt” därför att hon är född i det. Detta 

tolkas mer eller mindre som att Maria medvetet kommenterar om hur jämställt vi ”svenskar” 

är jämfört med ”andra” icke svenskar alltså ”invandrarna”. Florin och Nilsson (2000) menar 

att trots att jämställdhet som princip blivit en allmän accepterad norm i Sverige kan dock det 

faktum att ideologin omfattas av en stor majoritet, i själva verket kan dölja den faktiska bris-

ten på jämställdhet i praktiken. Vidare menar Florin och Nilsson att i ideologin är vi jämställ-

da men i praktiken är vi fortfarande könsuppdelade. Ojämställdheten är uppenbar mellan kö-

nen, detta märks i utbildningssystemet, i maktförhållandet i näringslivet, på den globala 

marknaden och den obetalda arbete som utförs hemma (Florin & Nilsson, 2000: 90f). Gemzöe 

(2006) menar att kvinnor objektifieras inom media, reklam och modeindustrin. Det sker fort-

farande sexuella kränkningar, kvinnomord, våldtäkt och kvinnomisshandel (Gemzöe, 2006: 

19). Vidare menar Gemzöe (2006) att även om männen har börjat utföra arbete i familjesfären 

är det inte i motsvarande proportioner som kvinnor. Det är fortfarande kvinnor som sköter 

merparten av hushållsarbetet och sköter omsorgen av barn (ibid: 17). Detta betyder att Sverige 

antas fungera som kulturell frizon vad gäller könsförtryck och att man förutsätter att det råder 

en total och en färdig jämställdhets projekt. Det som både Florin & Nilsson (2000) och Gem-

zöe (2006) menar att vi inte är jämställda i praktiken som vi i Sverige tror oss vara, och det 

som ger uttryck för Marias tal om jämställdhet är att den omges av en självklarhet. För att 

som hon uttrycker det, är hon född med jämställdhet. Min tolkning är att det kan problemati-

seras, just därför att den självklara jämställdheten som hon ger uttryck för erbjuder en smidig-

het i att Maria befrias från att behöva tänka på sitt agerande att omsätta jämställdhet i prakti-

ken. Och i själva verket kan det förgivartagandet dölja den faktiska bristen på jämställdhet i 

praktiken.  

 

Kajsa menar att det som utmärker ett jämställt klassrum är att alla elever får den hjälpen de 

behöver. Hon menar att alla oavsett kön ska få komma till tals och få hjälp utefter sina behov. 
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Man ska vara noga med att fördela ordet i klassrummet. Att alla som räcker upp handen ska få 

komma till tals och att hon jobbar med att stärka elevernas självkänsla och trygghet. Kajsa 

säger även:  

 

”Att allt fungerar på rasterna och att alla har någon och leka med, att lära dem stå i kö och vänta på sin tur på 

lunchen och lösa konflikter utan att slåss. Annars blir det ju riktiga konflikter mellan de svenska eleverna och 

mina elever. Det är då vi är jämställda tycker jag, när eleverna lär sig sånt” (Kajsa).  

 

Det som går att tolka i Kajsas resonemang är att det är ”svenskt” att stå i kö och vänta på sin 

tur men detta vet inte eleverna från andra kulturer. Senare säger hon att eleverna måste lära 

sig att lösa konflikter utan att slåss, detta indikerar på att ”svenska” elever inte slåss utan det 

är bara invandrarelever som slåss när det uppstår en konflikt. Kajsa har outtalade föreställ-

ningar om andra kulturer, på så sätt att andra kulturer springer förbi kön till matsalen, och 

löser alla konflikter genom att slåss. Kamali (2005) förhåller sig till att skapandet av ”de 

andra” har varit en del av formandet av ett ”vi” och behövs för att konstruera ”vi” till en bättre 

art eller bättre kultur (Kamali, 2005: 29). Vidare framhåller Kajsa att när eleverna har lärt sig 

stå i kö, lösa konflikter utan att slåss, har hon lyckats skapa jämställdhet. Detta har ingenting 

att göra med könsaspekten. Utan min tolkning är att hon förväxlar jämställdhet med jämlikhet 

genom att hon likställer ett gott beteende med jämställdhet. Detta blir ett konkret exempel på 

vilken problematik som kan uppstå då begreppen jämställdhet och jämlikhet används syno-

nymt och blir en abstrakt tolkning av hur begreppen kan användas i arbetet i skolan. Jag tolkar 

detta som att när alla elever löser konflikter verbalt och när alla har lärt sig stå i kö har hon 

uppnått jämlikhet mellan eleverna. Det Kajsa antyder är att alla svenska elever kan lösa kon-

flikt utan att slåss och kan vänta på sin tur medan hennes elever i förberedelseklass måste lära 

sig bli som svenskar, antyder också på att alla svenska barn löser konflikter och vet hur man 

står i kö. Och naturligtvis händer det att ”svenska” elever ibland slåss och springer förbi kön. 

Genom att Kajsa generaliserar så antyder hon att alla invandrarbarn slåss.   

Liknande idéer som att lära eleverna ett gott beteende återfinns hos Runfors (2003) studie där 

lärarna ville lära ut gott beteende för ”invandrarelevernas” ”bästa” och försökte lära dem hur 

man skulle bete sig för att ”svenska elever” inte skulle reta sig på dem (ibid: 92).    

 

Återigen vill jag förtydliga att min fråga till Margareta handlade om hennes syn på ett jäm-

ställt klassrum. Och att jag är medveten om att hon samtalar runt ämnet. Hon berättar att ett 

jämställt klassrum för henne är där alla får ta lika mycket plats. Där både tjejer och killar får 



 27 

komma till tals och på samma villkor. Men hon berättar också om svårigheterna i hennes 

klassrum:  

 

”Nej men ofta är pojkarna väldigt bråkiga och stökiga, i den här förberedelseklassen får vi ofta jobba med kon-

flikter. Det händer ofta på rasterna att pojkarna slåss och då får vi förklara att man inte får slåss i Sverige, och det 

kan ta lite tid och speciellt när de inte förstår språket så blir det extra svårt att lösa konflikterna. Sen är det van-

ligt att killarna tar större plats och räcker upp händerna och vill alltid svara på allt medan flickorna är väldigt 

tysta och visar väldigt mycket respekt mot alla lärare” (Margareta).  

 

I likhet med Kajsa så generaliserar Margareta pojkarna i förberedelseklasser. Det Margareta 

säger är att lösa konflikter utan att slåss är ett ”svenskt” fenomen och då får man förklara att 

så gör inte ”vi” i Sverige. Men samma uttalande indikerar på att människor i andra kulturer 

slåss när det uppstår konflikter och då har man, som von Brömssen (2008) menar, stereoty-

piska föreställningar som grundar sig i en essentialiserade syn på ”andra kulturer” som slåss 

på skolraster. Margareta definierar genom hennes underförstådda uttalande en idealtypisk 

svenskhet som markör för skillnader och då är det inte längre en fråga om exkludering utan 

också reproduktionen av ett ”vi” som på ett nationellt plan är överlägsen i relation till de 

främmande ”andra” från andra kulturer som slåss (de los Reyes & Kamali, 2005: 10). Att ana-

lysera Margaretas citat från ovan ur ett intersektionellt perspektiv antyder Margareta i likhet 

med Kajsa att just pojkarna, alltså könen som har en annan etnicitet/ras vars uppfattning om 

respekt, konfliktlösning, hänsynsfullhet och vänlighet på skolans raster är väsenskild från 

”svenska” pojkar. Men det är inte enbart detta som sägs, utan också det som Margareta låter 

bli osagd, och detta är hennes uttalande säger en hel del om föräldrarna till hennes elever. 

Hennes svar antyder på att andra föräldrar som har en annan etnicitet inte alls uppfostrar sina 

barn, speciellt inte sönerna, för flickorna visade respekt berättade hon.     

Vidare konstaterar Margareta att pojkarna får prata mer i sina hemländer och att de blir slagna 

om de gör fel eller säger fel saker: 

 

”Till skillnad mot en vanlig klass så blir det väldigt svårt att jobba i den här klassen. För i deras gamla skolor 

där de har gått i sina tidigare hemländer så har det varit så att pojkarna får prata mer och att de blir slagna om 

de gör fel eller säger fel saker. Jag vet inte, det kanske blir som en kulturkrock för dem när de kommer hit och 

märker att här är det okej att prata utan att bli slagen. Så det tar ett tag innan man kommer in i det och jag vet 

inte för flickorna tar det oftast längre tid. Jag vet inte jag upplever att flickorna visar lite mer rädsla, kanske 

kan det ha att göra med att de är lite mer hämmade hemifrån. Det märker man när de bråkar eller vi gör så att 

när de bråkar så pratar vi med deras föräldrar, och då säger vi till eleverna att det här måste vi ta upp med era 



 28 

föräldrar, så kan de oftast bli väldigt rädda och ledsna. A så där måste man hela tiden göra ett avgörande om 

det är väldigt viktigt att höra av sig hem eller att man ska försöka arbeta här i skolan ett längre tag och se om 

det hjälper” (Margareta).     

 

Genom sitt resonemang om att pojkarna blir slagna om de gör fel eller säger fel saker så asso-

cierar Margareta våld mot barn som något som ”andra” från andra länder sysslar med när barn 

begår misstag. Molina (2005) definierar begreppet rasifiering, vilka är kategoriseringar, tan-

kemodeller och associationer som gör hierarkier mellan människor till ett naturligt inslag i 

både sociala relationer och maktstrukturer. Och vidare menar Molina att rasifieringsprocessen 

är förknippad till en essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen 

utifrån föreställningen om att människor har olika egenskaper och oföränderliga olikheter 

(Molina, 2005: 95).   

 

Margareta säger också att pojkarna kanske upplever att det blir kulturkrock för dem när de 

kommer hit och märker att det är okej att prata som elev utan att riskera att bli slagen. Och 

säger sig uppleva att flickornas rädsla kan ha att göra med antaganden om att de kanske är 

mer hämmade hemifrån. Von Brömssen (2008) menar att rasistiska antagande hela tiden kon-

strueras i samhället. Utifrån von Brömssen kan jag tolka det Margareta uttalar sig om ”de 

andra” i andra länder fysiskt straffar eleverna som gör ”fel” eller att föräldrar från ”andra kul-

turer” hämmar flickorna just på grund av att de är flickor. Vilket enligt min mening kan för-

stås som ett rasistiskt antagande. Inte minst i skolans värld, hör man ofta tal om att elever 

upplever ”kulturkrockar” nu när de inte längre riskerar att bestraffas lever de ut sina hämning-

ar. På så sätt konstrueras uppfattningar om ”invandrarelever” ständigt genom gränsdragningar 

mellan ”svenska elever” och ”invandrarelever” och bekräftar bilden av olika etniska gruppers 

annorlundahet och främlingsskap (von Brömssen, 2008: 108f).  

Det Margareta hela tiden gör är en distinktion mellan pojkarna och flickorna. Intersektionen 

är att pojkar –kön/etnicitet slåss. Och Flickorna –kön/etnicitet är tysta och hämmade. Hon 

associerar pojkar till våld och flickor till förtryck. Jag tolkar också att Margareta i likhet med 

Kajsa antyder (underförstått) att beteendet eleverna har är ”hämtad ifrån sin kultur” alltså 

hemifrån och att detta beteende måste tyglas i skolan.     
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5.3 Hinder och utmaning 

I detta avsnitt diskuteras intersektionen mellan kön och etnicitet genom att undersöka hur 

konstruktionen av etnicitet innefattar föreställningar om kön. Men också hur kön spelar en 

viktig roll i lärarnas konstruktioner av ”svenskar” och ”invandrare”.  

En av mina frågor gällde ifall lärarna i förberedelseklasser upplevde hinder eller utmaning i 

sin strävan att jobba med jämställdhet i sina arbeten som lärare.   

 

Birgitta  berättar att svårigheten hon upplever med jämställdhetsarbetet är svårigheterna med 

språket. Vidare säger hon att då gäller det att vara innovativ och ta hjälp av modersmålslärar-

na. Hon tillägger även att:  

 

”Jag menar att de är trots allt från samma kultur och pratar på samma språk. Nej men du vet, det är ju ingen 

hemlighet att vi svenskar är så jämställda och så kan vi inte förvänta oss samma om invandrarfamiljer. Det är så 

att oftare har man strängare regler för flickorna än pojkarna. Det är därför det blir viktigt att stärka flickorna. Jag 

menar det kan inte vara lätt och komma till Sverige och eleverna möter svårigheter med kulturkrockar. Speciellt 

flickorna får då samma rättigheter som vilken pojke som helst här i skolan men att hemma har de det helt annor-

lunda. Nej utmaningarna ligger i olika syn på kulturella värderingar och svårigheter som språket. Inte för att 

föräldrarna lägger sig i hur jag jobbar utan att jag tar ibland hjälp av modersmålslärarna om jag vill diskutera 

vissa saker” (Birgitta).  

 

Birgittas uppfattningar om hinder och utmaningar med jämställdhet ligger dels i språket men 

också i ”invandrarfamiljers” kulturella värderingar. Fördelen med att ta hjälp av modersmåls-

läraren, tolkas som att det uppenbara för Birgitta är att hon tror att modersmålsläraren har det 

annorlunda synen på jämställdhet ”i sig” djupt i sin kultur som hon har gemensamt med andra 

”invandrarfamiljer”. Birgitta gör modersmålsläraren till representant för familjerna som ge-

nom sin ”annorlunda” etniska grupptillhörighet skall fungera som en mellanhand till elevernas 

”annorlundahet”.    

 

Det som framträder tydligt hos Birgittas svar är som citatet ovan visar är att hon med hjälp av 

talet om jämställdhet positionerar sig i en normativ hegemonisk3 position. Och likställer 

svenskhet som jämställt. Johanson och Molina (2005) menar att det är den svenska föreställda 

                                                                 
3 hegemoni står för en dominansform baserad på socialt godtagna överenskommelser om vad som är rätt, normalt 

och verkligt (de los Reyes & Mulinari, 2005: 79). 
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gemenskapen som har en av sina grundpelare en förgivettagen föreställning om en uppnådd 

jämställdhet. Faktum är, menar de, att för att upprätthålla denna föreställning placerar man 

exempelvis förekomsten av våld mot kvinnor och barn hos ”de andra” och ”andra kulturer” 

(Johanson & Molina, 2005: 275). Följaktligen om våld mot kvinnor och barn begås av in-

vandrade män betraktas detta som kulturbestämda, däremot om samma gärning begås av en 

etnisk svensk man så betraktas det utifrån psykologiska eller sociala förklaringar (ibid). På så 

sätt bekräftar man en svensk överlägsenhet som glorifierar den ”svenska” jämställdhetens 

framgångar (ibid). En del i ”svenskheten” är att alla svenska män har en positiv inställning till 

jämställdhet och att alla ”invandrarmän” antas som grupp dela samma negativa syn till jäm-

ställdhet (ibid: 277). Utifrån Gemzöes (2006) teori om hur ”svenskhet” skapas och hur andra 

kulturer framställs som underlägsna, omoderna, och outvecklade kan jag tolka det som Birgit-

ta säger då hon uttrycker att ”vi” inte kan förvänta oss av ”invandrarfamiljer” att de ska vara 

jämställda som vi, skapar hon en tydlig gräns mellan ”svenskhet” och ”invandrare”. Om det 

jämställda är normen som ”vi svenskar” står för kategoriseras inte bara eleverna och deras 

föräldrar utan alla som invandrat till Sverige ses som ett homogent folkslag som är underlägs-

na, omoderna och outvecklade och framförallt negativa till jämställdhet. Från ett intersektio-

nellt perspektiv så antyder Birgitta att pappor/kön med en annan etniskt bakgrund än svensk 

antas förtrycka flickor och att mödrarna/kön är lika förtryckta som döttrarna.  

 

Vidare menar Birgitta att det är viktigt att stärka flickorna som enligt Ylva Brune (2005) reso-

nemang, räknas inte ”invandrarflickan” som en aktiv kulturbärare och därmed finns det möj-

lighet att rädda och assimilera henne (Brune, 2005: 165). ”Invandrarflickors” elevidentitet 

baseras endas på kön och etnicitet. Flickorna ses här som förtryckta som konstrueras av Bir-

gitta som en problematisk kvinnlighet som framställs på sådant sätt att deras handlingskraft 

förnekas och måste stärkas i den svenska skolan (jfr Mohanty, 2006).   

  

Maria berättar att hon inte möter på något direkt hinder när hon försöker arbeta mer jämställt. 

Hon berättar att detta kan ha att göra med att eleverna är så unga och att de betraktar sig fort-

farande som barn och att könsidentiteten inte är så framträdande för hennes unga elever som 

för äldre barn. Dock tillägger hon att: 
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”Men jag tror att det hade varit större utmaning med äldre elever. Då tror jag också att kulturkrockarna är större 

med tanke på att det är en förberedelseklass, och det börjar barn här som kommer från många andra länder. Men 

nej, när barnen är så små så nej, det fungerar” (Maria)  

 

Det Maria menar att om barnen är små finns det fortfarande en möjlighet att rädda dem från 

sin ”kultur”. Detta leder mig till att fråga Maria varför hon tror att det skulle ske kulturkrockar 

med just äldre barn. Detta utvecklar hon genom att säga: 

 

”Nej men det är ju hur det pratas i media och sånt man läser och hör om hur synen på manligt och kvinnligt och 

jämställdhet och så där är olika hos vissa invandrare. Det gör att man har förutfattade meningar om att alla kan-

ske inte ser på jämställdhet som något viktigt, som det är för oss” (Maria).   

 

De los Reyes (2005) menar att i samhällsdiskurser som media, inom forskning och myndighe-

ter stigmatiserar man invandrare, särskilt invandrarkvinnor som ett problem (jfr Wikström, 

2007). Brune (2005) menar att de svenska mediernas användning av ”invandrare” har haft ett 

slags funktion, åtminstone i den meningen att nyheter om ”dem” kan användas till redskap för 

vilka vi är och vill vara och samtidigt används ”dem” också som redskap för fostran till en 

nationell gemenskap. En gemenskap som ”de” samtidigt helt eller delvis exkluderas från 

(Brune, 2005: 151f). Min tolkning av Marias resonemang om hinder och utmaningar är att 

hon inte upplever hinder nu när hennes elever är små, men att hon har en föreställning om att 

ju äldre eleverna är desto svårare blir det med kulturkrockar. Sedan så tillägger hon att hennes 

föreställningar bygger på den bild media framställer dessa grupper som. De los Reyes (2001) 

menar att en vanligt förekommande diskurs bland medier, myndigheter och inom forskning 

görs könsförtrycket till ett kulturellt problem. Utformningen av diskursen banar vägen för ett 

berättigat och politiskt korrekt ventilerande av fördomar mot invandrade grupper vilka är att 

”de” förtrycker sina kvinnor och döttrar. Detta bidrar samtidigt till att den svenska identiteten 

positivt förstärks – invandrare är inte jämställda som ”vi”. Denna diskurs om jämställdhet 

förmedlar normer, värderingar och föreställningar som skapar samhörighet mellan 

”oss/svenskar” och ett avstånd till ”dem/invandrarna” (de los Reyes, 2001: 97).        

 

Kajsa svarar att hon upplever ett indirekt hinder av elevernas föräldrar. Vidare tillägger hon 

att:  

”Ja alltså nej men man märker liksom hur olika vi är mot deras föräldrar. Jag menar i deras kulturer så har  man 

en annan syn på kvinnor, ja jämställdhet överhuvudtaget. Jag menar det här med gymnastiken, att flickorna, eller 

vissa flickor inte får duscha efter gymnastiken. Deras föräldrar tycker eller har inte samma syn på nakenhet så 
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som vi svenskar har. Nej så ibland känner jag inte att vi alltid är på samma plan med föräldrarna, ja man har en 

annan syn på kvinnor som inte alltid stämmer med vårt” (Kajsa).  

 

Kajsas svar från citatet ovan leder mig till att fråga en följdfråga i form av huruvida hon har 

upplevt motstånd av föräldrarna, där hennes svar är upplevelser av blickar från föräldrar men 

inte direkt motstånd. Ytterligare svar Kajsa ger är: 

 

”Motstånd och motstånd, nej kanske inte riktigt så men man får blickar från familjerna, att de tycker att man är 

konstig. Nej bara det att det har hänt att vissa flickor inte får duscha efter gymnastiken eller att vissa flickor 

berättar att de måste hjälpa till hemma, ja mer än bröderna gör. Nej som sagt, inte alltid som man vågar säga 

ifrån, så att säga. Man kan inte alltid tala om för folk hur de ska uppfostra sina barn. Men det händer att man blir 

arg att invandrarflickorna inte har samma rättigheter som pojkarna. Men mitt primära jobb med dessa invandrar-

flickor är att få dem att känna trygghet och stärka deras svenska språk” (Kajsa). 

  

Genom att dekonstruera Kajsas antydan måste man problematisera citatet ovan ur flera per-

spektiv och den första är att Kajsa väljer att prata om sina elever som ”invandrarflickor” och 

ur ett intersektionellt perspektiv som Eva- Karin Wedin (2009) menar är att vi människor fre-

kvent rangordnar kategorier genom att vi till exempel benämner elever som ”invandrarflick-

or” ger detta oss en bild av personerna i fråga och kan bidra till att styra handlingsutrymmet 

som vi ger dem (Wedin, 2009: 51f). Här blir eleverna för Kajsa både kön och invandrare. 

Flickorna förväntas vara förtryckta dels för att de är flickor och dels för att de är från en annan 

kultur som per automatik måste vara förtryckta (jfr Runfors, 2003; jfr Gruber, 2007). Och den 

andra problematiken är att Kajsa väljer att reducera hela den invandrade befolkningen till att 

bli ojämställda förtryckare som inte låter sina döttrar duscha efter gymnastiken men också 

objektiverar den kvinnliga invandrade befolkningen till viljelösa, utsatta och förtryckta som 

måste räddas (jfr Mohanty, 2006). Det underförstådda i Kajsas resonemang är att alla ”svens-

ka” kvinnor per automatik står i kontrast mot den förtryckta ”invandrarkvinnan”. Det Kajsa 

också ger uttryck för är att strävan mot jämställdhet i klassrummet inte är hennes uppgift som 

lärare.     

 

Margareta menar att det är jätteviktigt med genusperspektiv och jämställdhetsarbete men 

upplever bland annat svårigheter med språket och att upplevelser i form av att föräldrarna inte 

delar samma uppfattning. Vidare säger hon också:  
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 ”Ja det är jätte viktigt att jobba med genusperspektiv men det är så svårt i våra klasser så att det inte är det första 

vi arbetar med utan det är språket och få in dem i svenska skolan. Nej men jag tror genuspedagogik får ta mer 

plats i en vanlig klass än vad vi kan göra här. I en vanlig klass så har man ofta föräldrarnas medgivande men i 

våra klasser blir detta så svårt, dels för att de inte har språket och kanske inte alltid håller med. De har inte sam-

ma kultur och värderingar som vi har i Sverige. Och jag kan inte jobba med genusperspektiv när jag inte har 

föräldrarna med mig. Nej men det tjänar inte till att jobba så i förberedelseklasser. Alltså det är en utmaning, för 

vi har lite olika åsikter” (Margareta).  

 

Det som går att tolka ur Margaretas citat ovan är att även om hon tycker att ett genusperspek-

tiv är viktigt men att det inte tjänar till att jobba i förberedelseklasser just för att hon inte har 

föräldrars medgivande men också att de inte delar hennes värderingar som man har i Sverige. 

Jag tolkar det som om Margareta har en övertro på vad som försiggår i en ordinarie klass. Att 

hon tror arbetet med ett genusperspektiv är lättare och givande utan motstånd i ordinarie klas-

ser. Det homogena elevsammansättningen med ”svenska” elever idealiseras och associeras 

som något oproblematisk och okomplicerad grupp av barn med föräldrar som alltid håller med 

det som läraren gör. Och en sådan ”homogen” klassrum gestaltas som en eftersträvansvärd 

grupp som underlättar arbetet med genus och jämställdhet antyder hon.   

   

 De los Reyes (2001) menar att jämställdhet har etablerats som ett vedertaget ideal i samhället 

och betraktas som en grundläggande del i den svenska självbilden i förhållande till omvärlden 

(ibid: 93). Men de los Reyes (2002) menar också att detta inte enbart är i relation till omvärl-

den utan jämställdheten positionerar svenskheten i förhållande till den invandrade befolkning-

en och deras barn också (ibid: 172). Det Margareta också gör som jag tolkar det, är att hon 

genom att idealisera ett ordinarie klassrum i tron på att de är positiva till genus och jämställd-

het positionerar hon hela den svenska befolkningen som jämställda men också hela den in-

vandrade gruppen som negativa mot genus och jämställdhet.   

 

I likhet med Kajsa tycker inte Margareta att hon vill eller kan jobba med genus och jämställd-

het, just för att hon har föreställningar om att ”invandrarfamiljer” inte delar hennes jämställda 

värderingar. Synen på ”vi” och ”de andra” inom postkolonial teori grundar sig i föreställning-

en om västerlandet som det upplysta och moderna, och att ”vi” har kommit längre än ”de 

andra” på utvecklingslinjen (von Brömssen, 2008: 108). Jag tolkar att Margareta tycker att 

problem uppstår i och med att hon som ”svensk” har mer modernare syn på jämställdhet och 

att ”invandrarfamiljer” inte är positiva till jämställdhet vilket kan medföra problem i arbetet 
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med genusperspektiv. Gemzöe (2006) skriver att termen ”invandrare” täcker hundratals sins-

emellan mycket olika etniska grupper (Gemzöe, 2006: 157). Alla ”invandrarfamiljer” ses av 

Margareta som en homogen grupp som delar likadana värderingar, nämligen en omodern syn 

på jämställdhet.   

 

 En återkommande uppfattning av Margareta är att flickorna är förtryckta som tycker att det är 

skönt att få vara med på samma villkor som pojkarna. Och tillägger att pojkarna nu slipper 

vara rädda här i svenska skolor:  

 

 ”/…/ och barnen kan ju säga ibland att det är så skönt i våran skola, tjejerna också att de får vara med på samma 

villkor som pojkarna. När de pratar om sina förra skolor i hemländerna så tycker de att det är mycket roligare 

här. Och killarna tycker att det är skönt att slippa vara rädda för de vuxna och att vi försöker tala om för dem att 

de inte behöver vara rädda utan komma till oss så fort det är något” (Margareta). 

 

Det som kan skönjas ur Margaretas uttalande från citatet ovan är att hon vill poängtera att den 

svenska skolan är att föredra för eleverna jämfört med deras tidigare skolor. Denna jämförelse 

skapar ytterligare ett bättre ”vi” som inte straffar barn mot ”de andra” i andra länder som 

straffar barn, är ett påtagligt exempel på hur kulturella mönster och maktstrukturer uttrycks 

konkret i språkliga sociala situationer. Och detta antagande att alla andra kulturer straffar sina 

elever är stereotypiska föreställningar som grundar sig i en essentialiserade syn på ”andra kul-

turer” (von Brömssen, 2008, 107).  

 

Anna säger att målet med jämställdhet för henne som lärare är att alla skall ha lika mycket 

plats och att man behandlar alla på samma sätt efter deras olika förutsättningar. Vidare säger 

hon: 

”Du vet, invandrare behandlar sina pojkar och flickor på olika sätt hemma, alltså i sådana fall ser man ju att man 

märker att pojkarna har större frihet än flickorna. Men bland vissa invandrarfamiljer så har man, tycker jag att de 

har en annan tolerans för vad flickor för att göra och vad pojkar får göra inom familjen. Men det är ju deras upp-

växt och det blir en normal vardag för dem, men kanske inte för mig då som är svensk och tänker på ett annat 

sätt liksom. Så att där spelar den kulturella bakgrunden stor roll. Men jag har inte upplevt detta i skolan liksom, 

att man som förälder har tankar och funderingar kring genus och jämställdhet och hur man jobbar med det. Det 

har jag inte varit med. Man kan vänta sig ha mer hinder från invandrarföräldrarna här än andra skolor men vi har 

inte haft några synpunkter från föräldrarna här på genus och jämställdhet. Detta ser man inte i skolan och föräld-

rarna har inga värderingar i hur man gör i skolan” (Anna). 
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Det som går att skönja i Annas uttalande är att hon upplever ett föreställt hinder från ”invand-

rarfamiljer”. Detta hinder tolka jag som föreställt då hon senare lägger till att hon i skolan har 

upplevt att föräldrarna inte har lagt sig i hur hon som lärare jobbar med genus och jämställd-

het. Hon gör ännu en poängtering i att (att föräldrarna inte lägger sig i) detta har jag inte varit 

med om. Anna upplever ”invandrarfamiljerna” som hinder menar hon. Detta är ett exempel på 

att Annas föreställningar ibland står i strid med den verklighet hon beskriver. Här kan man få 

syn på det motsägelsefulla i det hon tror skall vara hinder och i det som hon konkret uttrycker. 

(jfr  Wikström, 2007). Wikström analyserar den återkommande bilden av ”invandrarfamiljer” 

som problematiska, traditionella och som beskrivs som offer för sin patriarkala kultur. Hon 

menar även att den stereotypiska bilden är en traditionell familj, där män görs till förtryckare 

och kvinnor och barn som förtryckta (ibid, 2007). Anna menar att jämställdhet är ett 

”svenskt” sätt att vara till skillnad mot ”invandrarfamiljer” som behandlar sina söner och dött-

rar på olika sätt. Pojkarna har större frihet än flickorna, och att man som ”invandrarfamilj” har 

en annan ”tolerans” för vad flickor får göra och vad pojkar får göra. Johanson och Molina 

(2005) skriver att en viktig mekanism i upprätthållandet av makt blir att exkludera det som 

anses vara avvikande från normerna. Detta gör man, menar de, bland annat genom dikotomis-

ka kategoriseringen av ”vi” och ”dem” (Johanson & Molina, 2005: 263). När man sätter in 

människor i polariserade kategorier så som ”svenskhet” och ”invandrare” så gör man också 

per automatik en anonymisering och homogenisering menar de los Reyes och Kamali, (2005). 

Detta betyder, menar de los Reyes och Kamali, att individer eller grupper definieras och be-

traktas i första hand utifrån den uppsättning egenskaper som kan komma att associeras med 

tillhörigheten i någon av dessa grupper (de los Reyes & Kamali, 2005: 8f) Vidare menar de 

los Reyes och Kamali (2005) att för att svenskheten skall kunna förverkliga sig själv som ett 

överlägset ”vi” behöver den sättas i kontrast till det som inte är svenskt. Konsekvenserna leder 

till att invandrarskap blir ett statiskt tillstånd som går i arv från en generation till nästa (ibid: 

12).  

Anna tillägger även:  

”Alltså den gruppen som jag har nu, är väldigt många starka flickor, de är mer som pojkar om man ska tänka att 

pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett annat så har jag väldigt många flickor som är som pojkar, alltså de tar 

plats, de tar för sig, de visar att de finns a så. Så i den här klassen behöver jag inte utmana mig själv, för de tar 

redan eller det finns redan en liten utsuddat gräns så att jag inte behöver utmana mig själv. Nej man ska inte ha 

en fördel bara för att man föddes som en pojke tänker jag då på dessa stackars invandrarflickor. De är lika dukti-

ga flickorna men undrar om de får komma fram och visa framfötterna i dessa familjer” (Anna). 
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Först skildrar Anna en bild utav flickorna som starka, som tar plats och tar för sig men ome-

delbart efter fortsätter hon i alla fall att förstärka den bilden av den hämmade och förtryckta 

flickan. Anna i likhet med de andra lärarna skildrar en bild utav flickorna som förtryckta och 

som är i behov av att bli stärkta. Och att det är just flickorna som behöver stärkas i rätt rikt-

ning mot det förhållningssätt som råder i Sverige. 

Generaliseringar som att det är bara invandrarfamiljer som förhindrar arbetet med jämställd-

het indikerar på att alla i Sverige i praktiken är för jämställdhet, men också att i princip alla 

invandrade personer eller grupper är emot jämställdhet.  Det andra problematiken är som 

Gemzöe (2006) påvisar är att termen ”invandrare” täcker hundratals sinsemellan mycket olika 

etniska grupper (Gemzöe, 2006: 157; jfr Runfors, 2003; jfr Gruber, 2007; jfr Wikström, 

2007).  

 

Intervjupersonerna kunde se genus som en social konstruktion men kunde inte applicera detta 

på etnicitet. Gemzöe (2006) menar att etnicitet på samma sätt som genus är sociala konstruk-

tioner som fungerar på likartad sätt. Lärarnas tal om invandrare grundade sig i en essentialise-

rad syn på kultur och etnicitet.  
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6 Sammanfattning  

Utifrån intervjuerna som ligger till grund för denna uppsats och de resultat som presenterades 

ovan verkar samtliga lärare vara överens om att genus syftar till det sociala könet, det vill säga 

föreställningar om manligt och kvinnlig. 

  

Intervjupersonernas utsagor kring genus och jämställdhet sågs som en given norm som skulle 

eftersträvas av lärarna. Dock tyder intervjupersonernas utsagor kring jämställdhet på ett ore-

flekterat och oproblematiskt förhållningssätt, när det inte genomfördes för att de trodde att 

”invandrarfamiljerna” motsatte sig lärarnas strävan till att jobba mer jämställt. Wikström 

(2007) analyserar den återkommande bilden av ”invandrarfamiljer” som problematiska, tradi-

tionella och som beskrivs som offer för sin patriarkala kultur. Den stereotypiska bilden är en 

traditionell familj, där män görs till förtryckare och kvinnor och barn som förtryckta. Samma 

bild innehåller också föreställningar om låg utbildning och att dessa familjer inte känner till 

hur ett modern samhälle fungerar. Samma bild aktiverar bilden av ett modernt Sverige. Att 

tala om ”invandrarfamiljen” som förtryckta upprätthåller man de två positionerna som anting-

en ”invandrar/traditionell” familj eller ”infödd/svensk” modern familj (Wikström, 2007). Det-

ta kan även jämföras med Mohanty (2006). 

 

I materialet framkommer också okunskap och förvirring kring själva begreppet jämställdhet 

då begreppet syftar till att inrikta sig på relationen mellan man och kvinna i samhället. Det 

som också framgick var att genom talet om jämställdhet framkom också respondenternas syn-

sätt och uppfattningar skapade en viss uppfattning och förståelse men andra exkluderades. 

Detta därför att det framkom att respondenterna hade makt och därmed gav sig själv tolk-

ningsföreträde i att definiera innebörden av jämställdhet. Respondenternas tal om jämställdhet 

gav uttryck för ojämlik maktrelation med anseende på kön och etnicitet.    

 

Med ett postkolonialt perspektiv kunde man tydligt skönja att talet om jämställdhet grundade 

sig i en hierarkisk världsbild där lärarna upphöjde det ”svenska” sättet att vara i relation till 

”de andra” kulturer och länder. De nyanlända elevernas ”annanhet” och ”annorlundahet” skul-



 38 

le räddas eller assimileras. De nyanlända elevernas ”invandrarfamiljer” uppfattades som ett 

direkt hinder för att undervisningen eller klassrummet skulle bli jämställt. (jfr Wikström, 

2007). Talet om jämställdhet blev en etnisk markör som polariserade ett ”svenskt” sätt att vara 

i relation till de ”icke svenska”. Men också hur de genom att tala om jämställdhet positionera-

de sig i en normativ, priviligerad och hegemonisk position i relation till ”de andra” icke- 

svenska ”invandrarna”.  

 

Intervjupersonerna kunde se genus som en social konstruktion men kunde inte applicera detta 

på etnicitet. Gemzöe (2006) menar att etnicitet på samma sätt som genus är sociala konstruk-

tioner som fungerar på likartad sätt. Vidare anser hon att vi inte kan förstå vad ”kvinnligt” är 

utan att också beskriva det i relation till ”manligt”. På samma sätt kan man se på etnicitet. 

”Svenskhet” anser Gemzöe är inte något medfött, essentiellt egenskap som är nedärvd av en 

grupp som bor i Sverige. ”Svenskheten” framträder som tydlig särdrag först då när den möter 

ett annat folkslag. Då skapas svenskheten som etnisk kategori (ibid 150f). Etniciteten skapas 

när det uppstår en kommunikation mellan två grupper om olikheterna dem emellan. Vidare 

menar Gemzöe att man kan dra paralleller mellan feministiska förståelsen av genus och antro-

pologens förståelse av etnicitet. På samma sätt som kön definieras i förhållande till varandra, 

där man väljer ut relevanta skillnader gör man också med etnicitet. Valet av relevanta skillna-

der varierar beroende av kontexten och mellan kulturer. Genom att utmärka kontraster dem i 

mellan skapar man uppfattningen om att etnicitet eller könen är olika (ibid 151f).  

 

Analysen visade också på att talet om ett jämställt klassrum istället blev tal om en tydlig upp-

delning mellan ett ”vi/svenskar” (jämställd- svenskar) som stod i positiv relation till uppfost-

ran, skola och jämställdhet emedan ”dem/invandrare” (ojämställd- invandrare) i negativ rela-

tion. När man sätter in människor i polariserade kategorier som ”svenskhet” och ”invandrare” 

så gör man också per automatik en anonymisering och homogenisering menar de los Reyes 

och Masoud Kamali (2005). Detta betyder, menar de los Reyes och Kamali, att individer eller 

grupper definieras och betraktas i första hand utifrån den uppsättning egenskaper som kan 

komma att associeras med tillhörigheten i någon av dessa grupper (ibid: 8f). När man definie-

rar en idealtypisk svenskhet som markör för skillnader är det inte längre en fråga om exklude-

ring utan också reproduktionen av ett ”vi” som på ett nationellt plan är överlägsen i relation 

till de främmande ”andra” (ibid, 10). Vidare menar de los Reyes och Kamali (2005) att för att 

svenskheten skall kunna förverkliga sig själv som ett överlägset ”vi” behöver den sättas i kon-
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trast till det som inte är svenskt. Konsekvenserna leder till att invandrarskap blir ett statiskt 

tillstånd som går i arv från en generation till nästa (ibid: 12). Vidare förhåller Kamali att ska-

pandet av ”de andra” har varit en del av formandet av ett ”vi” och behövs för att konstruera 

”vi” till en bättre art eller bättre kultur (Kamali, 2005: 29). 

 

Respondenternas utsagor visade också att man kategoriserade eleverna som ”invandrarelever” 

och fokuserade på bristerna i hur man leker, är en bra konfliktlösare och kan stå i kö så som 

normen alltså ”svenska” eleverna. (jfr Grubers, 2007). Precis i likhet med Runfors (2003) tror 

jag att elever som tillskrivs ”invandrarelever” också tillskrivs olikhet på den definierade om-

givningens antaganden och villkor. Samt att detta hämmar elevernas handlingsutrymme. Run-

fors (2003) menar att ”invandrareleverna” osynliggjordes som de individer de var, samtidigt 

som de ständigt hamnade i fokus för det de inte var. Och konsekvenserna blir att elever som 

Ing-Marie Parszyks avhandling En skola för andra, (1999) visar på att minoritetselever kän-

ner sig utsatta för en ”osynlig rasism”. Denna ”osynliga rasism” ter sig i form av menande 

blickar från skolpersonalen och att eleverna inte blir tilltalade. Eleverna har en känsla av att 

deras etniska identitet ogillas och de berättar till exempel hur en känsla av underlägsenhet 

grundar sig i hur lärarna förhåller sig till ”svenska elever” respektive ”minoritetselever” 

(Parszyk, 1999).   

 

Avslutningsvis vill jag visa att ur ett intersektionellt perspektiv måste skolan inkorporera 

andra sociala konstruktioner än enbart genus/kön i analyserandet av makt och vi måste förhål-

la oss kritiska till andra strukturer av förtryck i skolan. Som de los Reyes och Mulinari (2005) 

menar att man bör använda intersektionalitet som ett alternativ till den genusvetenskap som 

hitintills konstruerar kön som social kategori utan att ta hänsyn till ojämlikheten som grundas 

på föreställningar om ”ras”, etnicitet och klass (de los Reyes & Mulinari, 2005: 7).   
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Bilaga 1  

intervjuguiden 

 

 

 

Intervjufrågorna lyder: 

•  Berätta kort om dig själv. 

                

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetet som lärare i förberedelseklass? 

Varför du valde att undervisa i förberedelseklass? 

Vad är din grundutbildning? 

• Jämställdhet. 

Vad innebär begreppet genus för dig? 

Vad innebär jämställdhet för dig? 

Hur fick du erfarenhet av genus/jämställdhet? Kurs, föreläsning, litteratur, egna intressen osv? 

• Genusperspektivet i skolan. 

 

Hur beskriver du ett jämställt klassrum? 

På vilket sätt arbetar du med genusperspektivet inom undervisningen? Ge gärna konkreta ex-

empel. 

Samarbetar du med andra lärare eller föräldrar? 

Upplever du utmaning och hinder med att arbeta utifrån ett genusperspektiv? I så fall vilka? 

Känner du att du har tillräcklig kunskap i att kunna arbeta utifrån ett genusperspektiv? 

 

Annat? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

 

Mitt namn är Truska Chireh och jag går sista terminen på Interkulturella lärarutbildningen 

mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år på Södertörns högskola.  

Till mitt examensarbete vill jag ha informanter (lärare) som kan tänka sig ställa upp och bli 

intervjuade av mig. Syftet med min studie är att ta reda hur lärare i grundskolans tidigare år 

uppfattar genusperspektiv och jämställdhet. Jag vill även ta reda på hur ni arbetar med jäm-

ställdhet i relation till elevernas etniska bakgrund.  

 

Tiden som jag kan tänka mig att denna intervju tar är ca 30 minuter. 

Du får självklart själv välja plats för intervjun. Intervjun kommer att spelas in på min dikta-

fon, och endast jag kommer att ha tillgång till materialet. Efter examination kommer all inspe-

lat material att raderas av mig. 

 

I arbetet med mitt examensarbete kommer jag att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer. I enlighet med konfidentialitetskravet kommer du som intervjuperson att bli lovad 

anonymitet och ditt namn kommer också att bli fingerad. Ingen som läser uppsatsen kommer 

att kunna härleda informationen till dig. I enlighet med nyttjandekravet kommer alla uppgifter 

som är insamlade till arbetet med den här uppsatsen endast användas i forskningssyfte. 

Deltagande är frivilligt, vilket innebär att du har rätt att själv välja vilka frågor du vill svara 

på. Du kan även välja att avbryta intervjun när du vill. Uppsatsen kommer att publiceras på 

Södertörns Högskola i samband med examination.  

 

Du får intervjuguiden, men oroa dig inte om du inte kan eller vill svara på allt. Tack så myck-

et för att du ställer upp. 

 

Med vänliga hälsningar 

Truska Chireh  

 

E-mail: xxx@yahoo.se Telefon: 076xxxxxxx 


