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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att jämföra lärares syn på auktoritet i förhållande till genus mellan 

en mångkulturell skola och en svensk homogen gymnasieskola. Hur ser lärarna på 

förhållandet mellan auktoritet och genus och upplever de att det finns skillnader mellan dessa 

begrepp vid jämförelse mellan skolorna? Vi menar att det finns en större variation bland 

elever beroende på kultur och etnicitet i den mångkulturella skolan än den svenska homogena 

skolan, där kulturen främst representeras av elever med etniska svensk bakgrund, därav ordet 

homogen. Begreppet genus handlar om en social konstruktion, där individer tillskrivs olika 

normer och sätts i olika fack beroende på sitt biologiska kön. Vår undersökning baseras på 

kvalitativa intervjuer med en manlig och en kvinnlig lärare från vardera skola. Resultatet 

analyseras med hjälp av intersektionalitetsperspektivet, där genus, auktoritet och etnicitet 

samt olika institutioner tillskrivs olika makt, vilket får konsekvenser för läraren som individ. 

Vår analys av empirin visar att ämneskunskap, social förmåga och respekt är viktiga 

egenskaper för lärares auktoritet i klassrummet. Den stora skillnaden mellan skolorna handlar 

om betydelsen av ordning och reda, fostringsuppdraget, skillnaden mellan genus samt synen 

på auktoritet. Dessa faktorer har större betydelse i den mångkulturella skolan än i den svenska 

homogena skolan. Ytterligare skillnader handlar om att lärare som arbetar i den 

mångkulturella skolan möts av fler utmaningar i sin lärarroll än lärarna i den svenska 

homogena skolan. Det kan exempelvis handla om variation i elevernas kunskapsnivå och 

användandet av olika pedagogiska metoder. 

Med vår uppsats önskar vi problematisera begreppet auktoritet och genus i förhållande till två 

olika socio-ekonomiska skolor med olika elevunderlag. Vi vill tillföra ett inlägg i 

diskussionsdebatten om den mångkulturella skolan där tidigare forskning inte ägnat något 

anmärkningsvärt intresse för auktoritet ur den synvinkel som vi problematiserar ämnet här. 

Det är vår förhoppning att denna uppsats väcker intresse för våra kategoriers betydelse och  

skillnader som kan finnas mellan skolor i dagens samhälle som en grund för framtida 

forskning. 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare, Zeki Yalcin och till de lärare som tog sig tid för att 

delta i studien samt våra medstudenter som under kursens seminarier gett oss feedback! 

 

Nyckelbegrepp: Auktoritet, genus, mångkulturell skola, svensk homogen skola 
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1. Inledning 

 

Att vara lärare i dagens skola innebär kompetens inom en rad olika områden och uppgifter. 

Eva Gannerud, professor i pedagogik och didaktik skriver i boken Lärares liv och arbete i ett 

genusperspektiv (2001) att det inte bara är den pedagogiska- didaktiska kunskapen som 

läraren bör vara kunnig inom utan även den socio- emotionella skickligheten. Vår uppfattning 

är att läraren tillskrivs en viss självklar auktoritet beroende på sin position som lärare, sin 

utbildningskompetens och vuxenroll men graden av auktoritet kan variera beroende på genus, 

undervisningsämne och den socio- emotionella kompetensen. Lärarrollen kan skifta på många 

olika sätt men per automatik så har läraren en auktoritet med sig, som antigen kan vara 

frivillig eller ofrivillig. Ett vanligt missförstånd är att auktoritet i sig är detsamma som att 

agera auktoritärt, vilket det inte behöver vara. Pedagogen kan inta olika former av ledarskap i 

klassrummet och därmed ges möjligheten att skapa en lärarauktoritet uppbyggd på egna valda 

faktorer och egenskaper, så som man önskar en god ledare vara. Frances A. Maher och Mary 

Kay Thompson Tetreault (1994) framför fyra olika perspektiv av auktoritet i relation till 

genus och etnicitet. Det kan handla om en strikt positionell auktoritet, behärskande auktoritet, 

personlig auktoritet, relationell auktoritet eller en blandning av dem. 

Margareta Normell (2008) som tidigare varit lärare menar att lärarrollen har omskapats 

eftersom samhället har förändrats, vilket innebär ändringar i olika begrepp som makt, status 

och auktoritet. Skolan har gått från en lydnadskultur till en ansvarskultur där emotionella och 

relationella värden har stor betydelse. Lärarrollen utifrån ett genusperspektiv har även 

genomgått förändringar, från majoriteten manliga lärare i folkskolan tills idag med 

majoriteten kvinnliga lärare (Gannerud 2003). Genus som handlar om en social konstruktion 

har inte bara betydelse för eleverna utan även för lärarna och det blir intressant att relatera 

begreppet ”auktoritet” till genus, för att se vilken roll det spelar för lärarna. 

I den mångkulturella skolan möts elever med olika etniskt och kulturell bakgrund. På senare 

tid har skolan debatterats i media eftersom den påverkats av decentraliseringen och den 

tidigare närhetsprincip samt befinner sig i socio- ekonomiskt svaga demografiska områden 

och därmed ofta klassas som stökiga invandrarskolor (Bunar 2001). Problemställningen i 

detta arbete handlar om i vilken utsträckning lärarrollens auktoritet påverkas av genus och hur 

skillnaderna kan se ut i en mångkulturell skola jämfört med en svensk homogen skola, sett 
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utifrån lärarens perspektiv. Med en svensk homogen skola syftar vi på en skola där etniciteten 

främst representeras av elever med etnisk svensk bakgrund.  Intresset för uppsatsens syfte och 

frågeställningar grundar sig på vår personliga erfarenhet och undervisning från liknande 

skolor. Dels som blivande lärare och dels med ett lärarperspektiv som bygger på flera års 

arbete inom den mångkulturella skolan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra gymnasielärares syn på auktoritet i förhållande till 

genus mellan en mångkulturell skola och en svensk homogen skola. Vi har tre olika 

frågeställningar: 

- Vilka egenskaper anser lärarna vara viktiga för att skapa en lärarauktoritet?  

- Hur ser lärare på förhållandet mellan auktoritet och genus? 

- Vilka skillnader uppfattar lärarna att det finns mellan auktoritet och genus i en 

mångkulturell skola jämfört med en svensk homogen skola? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen omfattar 8 olika kapitel. Inledningsvis har vi presenterat syftet med studien och 

frågeställningar som uppsatsen bygger på. Följande kapitel handlar bakgrunden för hur 

lärarrollen, den mångkulturella skolan och lärares genusroll i skolan har förändrats ur ett 

historiskt perspektiv. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och teoretiska 

begrepp som senare används i tolkning och analys av studiens resultat. Här definieras viktiga 

teoribegrepp som auktoritet, genus, mångkulturella skolan och intersektionaliet som 

återkommer i vår uppsats. I kapitel 4 redovisar vi studiens teoretiska forskning inom fältet för 

lärares auktoritet och genus. I kapitel 5 redogör vi för vår metod för studiens genomförande, 

avgränsning, datainsamlandet, databearbetning, metodologiska övervägningar, validitet och 

forskningsetiska principer samt metod diskussion. I kapitel 6 presenteras studiens resultat som 

bygger på fenomenologiska kvalitativa intervjuer. Resultatet redovisas i tre rubrik kategorier 

som även återkommer i vår analys. De handlar om lärares syn på auktoritet, lärarrollen ur ett 

genusperspektiv och lärares syn på den mångkulturella skolan och skillnader som finns 

mellan den mångkulturella och den svenska homogena skolan. I kapitel 7 analyseras och 

problematiseras resultatet med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och med anknytning till 

tidigare perspektiv och teori. I det sista kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till 
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studiens tre frågeställningar och det förs en diskussion kring dessa med hjälp av vår 

förförståelse. Sist i uppsatsen reflekterar vi om framtida forskning. 

 

2. Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer vi beskriva hur lärarrollen, lärares genusroll i skolan och den 

mångkulturella skolan har förändrats ur ett historiskt perspektiv. Bakgrunden i vår uppsats 

utgör en grund och ger förståelse för hur de specifika kategorierna förändrats beroende på att 

samhället genomgått förändringar, vilket troligtvis ger oss en idé om hur de kan komma 

utvecklas på längre sikt. Bakgrunden i vår uppsats ger även möjlighet att tolka vårt resultat 

från olika perspektiv i vår analys. 

När det gäller lärarrollen ur ett historiskt perspektiv har Margareta Normell, tidigare 

gymnasielärare, handledare och psykoterapeut skrivit boken Från lydnad till ansvar. 

Kunskapssyn, känslor och relationer i skolan (2008). Författaren menar att vi är på väg från 

en traditionell lydnadskultur till en kultur där vårt eget ansvarstagande blir viktigare. 

Lydnadskulturen fokuserar på rätt och fel, belöning och disciplin i skolan medan 

ansvarskulturen lägger större vikt för förståelse och relationer mellan lärare och elev. Lärarna 

vill ersätta de tidigare maktstrukturerna och auktoritära synsättet med nya förhållningssätt 

som bygger på samarbete, ansvar och förtroende. Denna kulturövergång påverkar även 

bildningsbegreppet som formar en ny kunskapssyn som tar hänsyn till människans 

grundläggande behov av anknytning, relationer och känslor. Lärare förtjänar sin roll och sin 

egen auktoritet än att ta över en tradition som är given statisk. På sätt och vis var lärarrollen 

lättare förr då ansvarskulturen nu ställer högre krav på sin egen förmåga till reflektion, egna 

val och beslut i frågor. Auktoritet skaffar man sig i en demokratisk process, en position som 

bygger på förtroende, lyhördhet och etiskt handlande men denna kompetens sågs inte som 

nödvändig inom lydnadskulturen, där det främst handlade om ämneskunskaper. Med 

ansvarskulturen ställs nya krav på läraryrkets relationella kompetens. Den moderna lärarrollen 

bör byggas inifrån, utifrån sina egna tankar, känslor och med den auktoriteten vinner man 

elevernas förtroende som både bygger på ämneskunskaper och personliga kvalitéer.  

Landhal (2006) menar att det finns tendenser till en ökning av sociala uppgifterna för 

lärarkåren. Det som en gång i tiden var en av skolans främsta uppgifter, att fostra eleverna, 
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har i dagens skola fått ge plats åt att låta eleverna ta ett större ansvar över sitt liv och sin egen 

fostran inom skolan.  

För att förstå hur genus har förändrats i samhället ur ett historiskt perspektiv använder vi oss 

av Eva Gannerud, som i boken Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv (2001) skriver att 

den könsmässiga arbetsfördelningen i skolan påverkas av genusordningens förändring genom 

historian. Den tidigare folkskolan och senare grundskolans struktur har genomsyrat de 

värderingar som relateras till manligt genus trots att arbetet till största delen utförs av kvinnor. 

Synen på vad män eller kvinnor bör arbeta med har även genomgått förändringar. Skolan 

speglar en könsuppdelning där arbete med teoretisk undervisning, mindre fostran och hög 

ålder hos elever ses som en manlig genustillskrivning. Samhällets genusordning har ett 

samband med genusregimen i skolan. Kvinnor arbetar oftare på positioner med lägre status än 

män och att kvinnliga lärare har på senare år stigit i andel i skolan medan andelen manliga 

lärare minskat. De flesta informanterna i studien menar att de individuella och personliga 

egenskaperna spelar större roll i arbetet än att deras kön hade någon större betydelse. De 

kvinnliga lärarna menar att det ibland kan vara till fördel att vara kvinna när det gäller att 

skapa personlig kontakt med elever och målet med sitt arbete handlar om att skapa en god 

socio- emotionell miljö (Gannerud 2001).  

Inga Wernersson, professor i pedagogik och didaktik, framför i Genus i förskola och skola. 

Förändringar policy, perspektiv och praktik (2009) att det finns stereotypa föreställningar om 

lärarrollen som att kvinnors roll omfattar omsorg och mäns lärarroll omfattar rationalitet och 

tydlighet. Manliga lärare anses bäst kommunicera med pojkar i tonåren och kvinnliga lärare 

med flickor. Ålder, klass, religion och etnicitet är dimensioner som är relevanta för de 

individuella konsekvenserna av könstillhörighet, vilket även påverkar lärarrollen och dess 

auktoritet. 

Till sist vill vi titta närmare på hur den mångkulturella skolan har utvecklats ur ett historiskt 

perspektiv. Sociologen Nihad Bunar har skrivit avhandlingen Skolan mitt i förorten. Fyra 

studier om skola, segregation, integration och mångkulturalism (2001). Författaren menar att 

om man ser tillbaka historiskt har ”invandrarskolorna” idag tagit över den roll som tidigare 

folkskolor utgjorde. Folkskolan startade 1842 i Sverige och var till för fattiga på landsbygden 

medan de välbärgade familjerna sände sina barn till privata skolor. Skolorna gav eleverna 

olika slags utbildning, vilket gjorde att misstron och klyftor ökade i slutet av 1800- talet, som 

senare kom att leda till blandade skolor och klasser med lika möjligheter oavsett social 
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bakgrund. Med det jämlika utbildningssystemet introduceras dock nya och fler 

exkluderingsgrupper.   

Boendesegregationen med sociala och etniska förtecken runt storstäderna på 1980- 90 talet 

fick konsekvenser för skolornas sammansättning och sedan dess har begreppet 

”invandrarskolor” använts som ett samlingsnamn för skolor där elever i hög grad har ett annat 

modersmål än svenska. I en studie av bostadssegregationens effekter från 1994 delades skolor 

i Malmö in beroende på andelen elever med utländsk härkomst. I svenska skolor är andelen 

mellan 0- 20 %, i svenskdominerade skolor 20- 50 %, i invandrardominerade skolor 50- 80 % 

och för invandrarskolor 80- 99 % (Bunar 2001). 

Bunar (2001) menar vidare att skolans status, rykte och prestation hänger samman med de 

sociala effekter som upptagningsområdet präglas av. Många invandrarelever i skolan påverkar 

den allmänna uppfattningen så att skolan förknippas med kulturella skillnader som bråk, 

starka traditioner och språksvårigheter. Den negativa inställningen till den mångkulturella 

skolan ökar med andelen invandrarelever. Invandrarskolor presterar sämre resultat, mätt i 

betyg och ses som lågstatusskolor där många arbetslösa och invandrade familjer bor än skolor 

i medelklassområden med svenska familjer i majoritet som tillskrivs en högre status.  

Kulturgeografen Anders Trumberg har skrivit avhandlingen Den delade skolan – 

Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet (2011) som undersökt hur skolan påverkas 

av att elever och föräldrar får välja var deras barn ska gå i skola. Han menar att 

boendesegregationen leder till ett ojämlikt samhälle på grund av de begränsningar som det 

medför. Dessa begränsningar kan vara många, men ett relevant exempel för vår uppsats är de 

bristande kontakterna med det omgivande samhället. Han menar vidare att det fria skolvalet är 

ett led i att den existerande segregationen förstärks genom att många föräldrar väljer den skola 

som passar deras barn bäst och placerar dem där. Det verkar finna någon konsensus om att 

lika barn leka bäst, vilket leder till att svenska föräldrar med svenska barn placerar sina barn i 

en mer svensk homogent skola och föräldrar från en annan kultur placerar sina barn i en 

mångkulturell skola, detta leder till att segregationen förstärks och att skillnaderna mellan 

skolor ökar.  

Historiskt sett har skolan fungerat efter närhetsprincipen, där barnen går på den skola som 

ligger närmast hemmet. Det betydde att skolmiljön direkt speglades i hur det nära samhället 

såg ut. Under 1990- talet och speciellt under 2000-talet ändrades detta då fler och fler elever 

började använda sig av skolvalfriheten som de erbjöds. Det kom dessutom fler fristående 
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skolor som även de ”rörde om i grytan” och gav eleverna möjligheten att gå i privat skola. 

Skiftet från en strikt kommunal skola där alla elever i närområdet gick i den skola som låg 

närmast hemmet till att eleverna nu fritt fick välja vilken skola som helst gjorde att det blev 

större skillnad mellan skolor. Mönster som uppstår är att de svenska eleverna går i en skola 

och invandrareleverna går i en annan skola. Vilket påverkar många olika områden inom 

skolan (Trumberg 2011). 

Med denna historiska bakgrund om uppsatsens viktiga begrepp i förhållande till skolan vill vi 

i nästa kapitel mer specifikt definiera auktoritet, genus och den mångkulturella skolan. 

 

3. Teori och begrepp 

 

I detta kapitel kommer vi presentera teorier och begrepp som har betydelse för vår studie. 

Specifika begrepp från uppsatsens bakgrund som auktoritet, genus och den mångkulturella 

skolan kommer att definiera och perspektiv inom dessa kommer användas för vår senare 

analys. Ytterligare en teori som nämnts men ännu inte förklarats är intersektionalitet. Detta 

perspektiv kommer vi använda som grund för uppsatsens analys eftersom den berör olika 

makt kategorier.  

 

3.1 Definition av begreppet auktoritet 

Begreppet auktoritet nämns i tidigare svensk forskning fram till 1990- talet men sedan har 

begreppet byts ut mot olika former av ledarskap, vilket kan bero på att auktoritet förknippas 

med något negativt och hårda värden. Internationellt används fortfarande begreppet och därför 

grundar vi vår definition av auktoritet med hjälp av Frances A. Maher och Mary Kay 

Thompson Tetreaul som forskar i pedagogisk feminism och feministisketnografi. De 

definierar begreppet auktoritet i relation till genus och etnicitet i sin bok, The feminist 

classroom (1994) och menar att det finns stereotypiska förväntningar där det manliga 

klassrummet förknippas med auktoritet, tävling och rationalitet medan det kvinnliga 

klassrummet ses som demokratiskt, samarbetsvänligt och relationellt. Författarna framför fyra 

olika perspektiv av makt och auktoritet som används i pedagogiska situationer som redovisas 

nedan. Dessa olika auktoriteter är positionell auktoritet, behärskande auktoritet, personlig 

auktoritet och relationell auktoritet. De utgår från olika fokus men är beroende av varandra.  
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Den positionella auktoriteten ser bortom individuella egenskaper och handlar om kön, klass, 

ålder och etnicitet. Dessa faktorer kan leda till förändring av den positionella auktoriteten och 

få konsekvenser för relationer inom skolan. Beroende på vilken kategori man tillhör tillskrivs 

man en viss makt och auktoritet. Lärares positionella makt kan vara olika i olika relationer 

inom skolan och är även beroende av faktorer som ålder och position inom organisationen. 

Det manliga könet i samhällets genusordning har en större positionell auktoritet än den 

kvinnliga.  

Den pedagogiska erfarenheten eller den sociala-emotionella förmågan samt 

yrkesskickligheten visar på en behärskade eller bemästrade auktoritet. Behärskande relationer 

i skolvardagen handlar om yrkesskickligheten. Om man behärskar rutiner och relationer i 

verksamheten förändras den professionella skickligheten. Det har visat sig att förmågan att 

hantera sociala situationer i klassrummet, som kräver kunskap och kompetens är viktig för 

upplevelsen av sin den professionella skickligheten. 

Det tredje perspektivet på auktoritet handlar om den personliga auktoriteten som är 

utvecklingsbar och påverkas i samspel med elever och kollegor. Den personliga auktoriteten 

byggs upp av professionell och personlig säkerhet som gör att man klarar av att förhålla sig 

professionellt i bedömning, uppfattning och relation till forskare, föräldrar och politiker. 

Uppfattningen om sin yrkesskicklighet och position på arbetsplatsen har samband med den 

personliga auktoriteten, som även är utvecklingsbar och föränderlig. I skolan kan lärares 

personliga auktoritet tillskrivas ett visst ”rykte” beroende på yttre faktorer. 

Ytterligare ett perspektiv för auktoritet är den långvariga och kontinuerliga kontakten med 

elever som leder till personliga och emotionella relationer. Om läraren blir en betydelsefull 

och omtyckt person i elevernas ögon skapas en relationell auktoritet och en ömsesidig 

personlig relation. När väl ett förtroende finns kan man som lärare vila i relationen och den 

personliga auktoriteten blir självklar. Det kan vara så att kvinnliga lärare använder sitt 

privatliv och personliga erfarenheter för att kompensera en lägre positionell auktoritet. Den 

personliga auktoriteten handlar dels om en individuell utveckling och förändring medan en 

positionell auktoritet är mer knuten till en kategorisk tillhörighet. Alla fyra perspektiv av makt 

och auktoritet står i relation och är beroende av varandra (Maher & Tetreault, 1994). I denna 

uppsats kommer vi använda de ovan beskrivna auktoritetskategorierna för att förstå och 

analysera vårt resultat.  
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3.2 Definition för olika begrepp inom genus 

I detta stycke definieras olika genusbegrepp som, genussystem, genuskontrakt, genusordning 

och genusregim och hur de uttrycks på olika nivåer i relation till skolan. 

Johan Collard och Cecilia Reynolds som är genusforskare skriver i boken Leadership, gender 

& culture in education. Male & Female perspective (2005) att begreppet genus handlar om en 

social konstruktion, där individer tillskrivs olika normer och sätts i olika fack beroende på sitt 

biologiska kön. Genus är ett uttryck för sin identitet medan begreppet kön handlar om biologi, 

men dessa kategorier integrerar med varandra. Genus är en av de kategorier som människor 

kategoriserar varandra efter liksom kulturell bakgrund och etnicitet. 

Yvonne Hirdman professor i samtidshistoria har etablerat begreppen genussystem och 

genuskontrakt som innebär att kvinnor och män särskiljs i det västerländska genussystemet, 

vilket innebär att kvinnor är underordnad männen. Hirdman skriver i boken Genus- om 

stabilas föränderliga former (2002) att begreppet genus används i samhällsvetenskaplig 

forskning för att beskriva sociala, kulturella och historiskt förankrade könsrelaterade mönster, 

föreställningar och normer som har med människans kön att göra. Dessa föreställningar 

används sedan i vårt samhälle för att kategorisera och skapa ordning. Föreställningarna om 

genus betydelse för individ och samhälle kan förändras över tid och ser olika ut beroende på 

kultur.  

Raewyn Connell som är sociologiforskare visar i sin bok, Maskuliniteter (1999) på teorier 

som beskriver en genusordning som bygger på en hierarkis ordning, där det manliga är 

överordnat det kvinnliga och präglar olika institutioner. Den hegemoniska maskuliniteten som 

råder i dagens samhälle har ersatt de tidigare starka patriarkiska mönster och är den 

maskulinitet som värderas högst i ett sammanhang och är förknippad med makt och status. 

Connell menar vidare att begreppet genusordning kan ha olika innebörd beroende på olika 

kulturer. Det finns uppfattningar om könsskillnader som omfattar etniska svenskar och 

människor från andra kulturer, viket får konsekvenser för normer som är kopplade till 

genusaspekter som klass och etnicitet. 

Hjalmarsson (2009) menar att skolan har en egen genusordning, en slags genusregim som tar 

sig uttryck på en symbolisk, strukturell och individuell nivå. Den symboliska nivån ger 

föreställningar och normer som kan påverka kunskapssyn och uppfattningar om olika ämnen. 
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Den symboliska nivån innebär att det finns föreställningar om hur kvinnor och män är och bör 

vara dvs. det som definieras som kvinnligt och manligt. Där tillskrivs manliga ämnen som 

matematik och naturvetenskap med ett högre värden. Den strukturella nivån handlar om 

förklaringar om vad som är kvinnligt och manligt. Här handlar det om arbetsfördelningen 

inom institutionen, där manlig personal i högre utsträckning besitter positioner i skolan med 

högre status. I denna uppsats kommer genus och dess beskrivna strukturer användas för att 

förstå och tolka vårt resultat, när det handlar om lärarrollen ur ett genusperspektiv. Samhällets 

genusordning och skolans genusregim kommer användas som grund för att förstå lärarnas 

uppfattningar. Begreppet genus i vår uppsats syftar på vad som formar kön dvs. hur socialt 

kön konstrueras och hur lärarna i studien upplever att deras genus påverkar deras 

lärarauktoritet. Begreppet kön används när vi endast utgår från biologiskt kön. De tidigare 

beskrivna genusnivåerna kommer användas för tolkning av vårt resultat. 

3.3 Definition av begreppet mångkulturalism 

Universitetslektor Caroline Ljungberg har skrivit avhandlingen Den svenska skolan och den 

mångkulturella – en paradox (2005). I studien beskrivs begreppet mångkulturalism som först 

formades i Canada i början av 1960- talet men som började användas i Sverige under 1990- 

talet. Begreppet står för förekomsten av olika kulturer eller kulturyttringar i positiv samverkan 

och handlar om att flera kulturer, religioner eller etniska grupper existerar tillsammans inom 

ett avgränsat område där ordet kultur är centralt och kopplas till många, som anger pluralism 

d.v.s. att flera kulturer är representerade. Begreppet avslutas med ändelsen - ism som 

beskriver mångkulturalism som ett ideologiskt begrepp. Ordet kultur i denna kontext handlar 

om att man gärna stoppar in människor i olika kulturella boxar för att få förklaringar på 

generella handlingsmönster och beteenden.   

 

Ljungberg (2005) menar att begreppet mångkulturalism ofta associeras med negativa bilder av 

förortsproblematik, utanförskap och kriminalitet samtidigt som det används i positiva termer 

för att profilera skolor. Antingen blir beskrivningen mycket negativ och problematisk eller 

överdrivet positiv och romantisk. Det finns en otydlighet och misstänksamhet vid samtal om 

begreppet mångkulturalism, begreppet uppfattas som svårt, hotfullt och kontroversiellt vilket 

leder till att begreppet ofta likställs med invandrare och med demografiska platser där 

invandrare befinner sig som vissa bostadsområden och skolor. Här blir vissa skolor mer 

mångkulturella än andra.  
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I denna uppsats kommer vi använda begreppet mångkulturell i förhållande till vårt resultat, 

för att problematisera och förstå lärarnas uppfattningar om den mångkulturella skolan. Vi 

menar att begreppet innebär förekomst av olika kulturer där vi främst syftar på etnisk 

bakgrund men att även faktorer som religion och kultur kan leda till mångkulturalitet. 

Begreppet etnicitet som förekommer i vår uppsats, menar vi handla om individens eller 

gruppers bakgrund beroende på etniskt ursprung. Förtydligande för vår uppsats handlar om att 

i den mångkulturella skolan möts elever med flera olika etniciteter, där den svenska 

etniciteten är i minoritet men i den svenska homogena skolan är elever med svensk etnicitet i 

majoritet och få andra etniciteter finns representerade. 

 

3.4 Intersektionalitet 

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia och Diana Mulinari, doktor i sociologi 

och professor i genusvetenskap, vilka båda forskar om makt, intersektionalitet och 

diskriminering ur ett historiskt perspektiv skriver i sin bok, Intersektionalitet - kritiska 

reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005) att begreppet intersektionalitet används för 

att beskriva och analysera samband mellan olika maktordningar i samhället, där kategorier 

som genus, etnicitet, ålder och sexualitet integrerar med varandra.  

 

Begreppet Intersektionalitet är ett redskap i maktanalyser, där olika kategorierna samspelar 

med varandra, konstrueras och påverkar varandra. Analysen behöver inte ta hänsyn till alla 

diskrimineringsgrunder men förutsätter ett medvetet val i förhållande till analysens kontext. 

Perspektivet fokuserar på processer som skapar och upprätthåller relationer av överordningar 

och underordningar av individer och olika institutioner som bildar normer för våra tankar och 

beteenden. Insikten om hur olika kategorier samverkar kan leda till att vi blir medvetna om 

hur makt skapas och återskapas samt att vi kan förändra processen och göra motstånd. 

Maktutövandet från överordningar finns för att skapa och upprätthålla en hegemonisk 

ordning. Överordningar skapar en maktdiskurs som utesluter och rangordnar det som bryter 

mot det normala. De kategorier som anses vara underordnade är klass, kön och etnicitet som 

försöker frigöra sig från exploatering.  

 

I kvinnovetenskaplig tidskrift skriver Siv Fahlgren och Lena Sawyer (nr 2, 2005), lektorer i 

socialt arbete, att en viktig utgångspunkt för intersektionalitetsanalysen är att kön, klass, 

etnicitet och sexualitet ombildas av andra maktrelationer beroende på tid och plats. de Los 
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Reyes och Mulinari (2005) riktar kritik mot intersektionalitetsperspektivet för att fokusera för 

mycket på genus samtidigt som de påpekar att klass, kön och etnicitet kan ses om beständiga 

former av förtyck snarare än t.ex. politiska åskådningar och sexuell identitet. Även Fahlgren 

och Sawyer (2005) menar att andra maktordningar som etnicitet och klass i vissa fall kan vara 

viktigare än genus. I denna uppsats kommer vi använda intersektionalitetsperspektivet som ett 

analysverktyg för att förstå och tolka vårt resultat.  

 

4. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer vi redovisa tidigare forskning om tidigare nämnda begrepp. På senare 

år har forskningen fokuserat mer på lärares perspektiv än tidigare då elevernas syn främst stått 

i fokus. Det finns en hel del tidigare generell forskning som handlar om auktoritet, genus och 

etnicitet i grundskolan. När det gäller vår specifika frågeställning som riktar sig mot den 

mångkulturella gymnasieskolan saknas dock forskning. Nedan presenteras vi studier som 

anser vara relevanta för uppsatsen. Här presenteras forskning om auktoritet, genus och 

etnicitet samt forskning om den mångkulturella skolan. 

Forskarassistent Joakim Landahl skriver i sin avhandling Auktoritet och ansvar – Lärares 

fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning (2006) att läraren har många olika 

ansvarsområden och att det är uppgiften att fostra och utveckla eleven som gör att läraren får 

rollen som en auktoritet. Han skriver vidare att det har skett en ökning av sociala uppgifter för 

lärarkåren, vilket han menar bidrar till att många anser lärarrollen vara diffus. Skolan har två 

huvuduppgifter; fostran och kunskapsförmedling och det är en balansgång mellan att 

koncentrera sig på de didaktiska frågorna eller de sociala frågorna. Landahl skriver även att 

läraren alltid har haft auktoritet, men att det föränderliga i sammanhanget är hur denna 

auktoritet erövras och utmanas. En av de huvudsakliga poängerna i Landahls avhandling är att 

skolan förändras i takt med samhället och vice versa. En förklaring till att det råder oklarheter 

kring begreppet auktoritet i dagens skola menar Landahl beror på att skolan har förlorat sin 

aura, de gamla traditionerna har ersatts av nya. Historiskt sett har läraren i det närmaste setts 

som en sorts myndighet där auktoriteten har varit automatisk. Idag är auktoritet mer 

personbestämt än rollbestämt och det går inte längre att luta sig mot ”rollen” som lärare utan 

idag är det personliga kvalitéer som avgör auktoriteten (Landahl 2006). 



 
 

12 

Eva Gannerud är professor i pedagogik och didaktik och har skrivit rapporten, Lärararbetets 

relationella praktiker – ett genusperspektiv på lärares arbete (2003) inom ett genusprojekt 

om olika perspektiv på lärararbetets socio-emotionella dimensioner. Gannerud menar att 

manliga lärare ofta har ett större spelrum och möts av mer positiva förväntningar från både 

elever och kollegor. Kvinnorna i studien anser att de har svårare att få eleverna att lyssna och 

göra sig hörda, just för att de är kvinnor. När det handlar om etnicitet upplevs det att manliga 

lärare i invandrarområden får en överordnad status. I klasserna med barn från andra länder 

och kulturer anses förhållandet mellan könen vara annorlunda än i svenska skolor. På grund 

av detta får kvinnor mindre auktoritet och svårare att påverka killar med utländsk bakgrund. 

Det är inte bara biologiskt kön utan även egenskaper som fysisk styrka och kroppsstorlek som 

förknippas med manlighet och ger signaler om makt och överordning. Lärarna påpekar även 

att manliga lärare som inte lever upptill dessa normer om auktoritet kan få det svårt att bli 

accepterad. Gannerud menar vidare att många av lärarna tar avstånd från auktoritetsbegreppet 

och konstaterar att vara auktoritär betyder inte att man har auktoritet. Lärarinnorna menar att 

de behöver skapa andra vägar för sin auktoritet. De använder sig av strategier som fungerar 

bra på lång sikt och inte bara för stunden (Gannerud, 2003). 

Maria Hjalmarsson, numera universitetslektor inom ämnet utbildningsvetenskap betonar i sin 

avhandling, Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattning om 

arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar (2009) etnicitetens och kulturens betydelse. 

Lärarna ger en bild att män i vissa kulturer automatiskt intar en överordning och att det finns 

andra uppfattningar om biologiskt kön och auktoritet i familjer med annan etnisk bakgrund än 

svensk. I studien ses inte lärarrollen lika given med en självklar auktoritet utan man får arbeta 

för att få respekt från eleverna, samtidigt som det anses vara något positivt med att eleverna 

inte accepterar en lärare som försöker ha en auktoritär ledarskapsstil. Lärarna menar att 

kompetens i yrket inte har med biologiskt kön att göra utan mer med individuella egenskaper, 

vilket betonas av yngre kvinnliga lärare (Hjalmarsson, 2009). 

Mer specifik forskning om genus, auktoritet och etnicitet finns att läsa i antologin Leadership 

,gender & culture in education. Male & Female perspective (2005) av John Collard som är 

lärare, rektor och forskare i skolutveckling och Cecilia Reynolds professor i genusforskning. 

De visas resultat från undersökningar om genus och ledarskap i den svenska skolan, där 

ledares makt utgörs av tre nivåer; Personal power som beskriver de individuella 

egenskaperna. Interpersonal power som handlar om att påverka andra genom kommunikation 
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och sin status, där kvinnliga lärare är mindre framgångsrika än män. Organizational power 

som handlar om att få saker gjorda, där senare forskning visar att kvinnor är effektivare än 

manliga. Författarna betonar att ledarskapsdiskursen är starkt dominerad av stereotypiska 

uppfattningar om manligt och kvinnligt men att detta är på väg att förändras. I denna uppsats 

kommer vi använda vår tidigare forskning genom att sätta dem i relation till vårt resultat i vårt 

analyskapitel. 

5. Metod 

 

 

I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens genomförande och dess avgränsning samt hur 

vi samlat in data och bearbetat den. Vi kommer även förklara våra metodologiska 

överväganden och studiens validitet. Sist redovisar vi de forskningsetiska principerna och en 

diskussion om vår metod. 

5.1 Studiens genomförande  

Vår uppsats fokuserar på lärares syn grundad på tre kategorier som omfattar begreppen 

auktoritet, genus och mångkulturalism inom skolan. Vi har valt att jämföra en mångkulturell 

gymnasieskola och en svensk homogen gymnasieskola, det gör vi genom kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer mer fyra lärare. De fyra informanterna som vi valde att intervjua 

utgörs av en manlig och en kvinnlig lärare från vardera skola. Dessa arbetar på skolor där 

VFU eller tidigare lärarkontakt finns. De utvalda lärarna kontaktades via mail och telefon 

innan intervjun. De fick information om vad studien gick ut på och hur deras deltagande kom 

att behandlas ur ett etiskt perspektiv. Intervjuerna utfördes ”ansikte mot ansikte” baserades på 

vår intervjuguide (se Bilaga) och tog cirka en timme. Samtalet spelades in med bandspelare 

för att sedan transkriberas via dator. Vi valde att skriva ut allt som var relevant för studiens 

syfte för att kunna analysera resultatet och koppla till tidigare teorier och begrepp.  Teorin om 

intersektionalitet används som hjälp för att analysera vårt resultat eftersom den beskriver olika 

maktkategoriers över och underordningar vilket ger konsekvenser för hur lärare svarar utifrån 

genus, etnicitet, klass och institutioners maktordningar.  

5.2 Avgränsning 

Magdalene Thomassen som är filosof och psykolog betonar i sin bok Vetenskap, kunskap och 

praxis. Introduktion till vetenskaps filosofi (2007) menar att en nödvändig metodologisk 
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princip är reduktionism, det vill säga att man behöver avgränsa sin forskning. I denna uppsats 

kommer vi jämföra två olika gymnasieskolor som har olika socio- ekonomiska 

förutsättningar. Vi valde gymnasieskolan som undersökningsobjekt eftersom den tidigare 

forskningen främst var baserad på grundskolan, med detta val önskar vi finna ny kunskap. 

Den ena skolan kan ses som en mångkulturell skola belägen i en av Stockholms förorter och 

den andra skolan kan ses som en svensk homogen skola, centralt placerad i en större stad i 

mellansverige. Vi har valt dessa olika områden för att få en bild av vilka skillnader som finns 

mellan skolorna beroende på deras socio- ekonomiska demografiska placering, när det 

handlar om auktoritet och genus. I studien har vi valt att intervjua en manlig och en kvinnlig 

lärare från vardera skola, eftersom syftet med arbetet är att utreda lärares uppfattning om 

begreppen auktoritet, genus och den mångkulturella skolan. Avgränsningen med att göra fyra 

intervjuer från två olika skolor ger oss möjligheten att gå in mer på djupet inom de komplexa 

områden som vi vill undersöka. Detta ger oss möjligheter att koppla detaljer till den kontext 

som arbetet rör sig inom och därmed få en djupare förståelse för fenomenet. 

 

Informanterna är mellan 30-45 år och vi har valt detta intervall för att få en mer 

åldershomogen grupp med en viss arbetslivserfarenhet samt att tidigare forskning visar att 

yngre lärare tenderar att se bortom genus som förklaring till skillnader i lärares auktoritet och 

istället menar att lärares position har med individuella egenskaper att göra (Hjalmarsson, 

2009, Gannerud, 2003). Vi har valt att intervjua lärare som undervisar i teoretiska ämnen, 

detta eftersom en del praktiska ämnen omedvetet tillskrivs manliga eller kvinnliga värden 

samt få en mer jämlik beroende på klassundervisnings situationen. Avgränsningen för endast 

teoretiska ämnen ger oss en mer homogen intervju grupp.  

 

5.3 Datainsamlande  

Martyn Denscombe professor i sociologi skriver i Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2009) beskriver sannolikhetsurvalet som ett 

urval där forskaren sedan tidigare har information om informanterna eller fenomenet och 

därefter gör forskaren ett medvetet val om vilka som ska medverka. I detta fall vände vi oss 

till lärare som vi sedan innan haft kontakt med och som vi visste hade en erfarenhet om 

ämnet. Vi har valt att utforma intervjuguide och intervjuerna på ett fenomenologiskt sätt för 

att undvika att vår förförståelse kommer i vägen för lärarnas svar. Vi har valt detta 

angreppssätt för att vi vill undersöka lärarnas syn om de kategorier som vi har valt, därför 
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anser vi att kvalitativa intervjuer är det bästa sättet för vårt ändamål. Eftersom vi vill komma 

åt lärarnas tankar och uppfattningar om auktoritet och genus i skolan ämnena utan 

inblandning av vår egen kunskap så finns det, enligt oss, ingen annan metod av 

empiriinsamling som passar lika bra som halvstrukturerade kvalitativa intervjuer utförda på 

ett fenomenologiskt sätt. Steinar Kvale och Svend Brinkmann professorer i pedagogisk 

psykologiprofessor skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) Brinkmann att 

nackdelen med halvstrukturerade intervjuer är att de personer som intervjuas inte får exakt 

samma frågor vilket kan leda till att svaren och resultatet kan variera något. Efter noga 

övervägning av fördelar och nackdelar så beslutade vi oss ändå för halvstrukturerade 

intervjuer eftersom vi vill komma åt lärarnas syn på området och inte nödvändigtvis hitta 

gemensamma nämnare i deras svar.  

5.4 Databearbetning 

De resultat som de fenomenologiska intervjuerna genererade har analyserats hermeneutiskt. 

Vi har valt att inte analysera intervjuerna fenomenologiskt eftersom det skulle förutsätta att vi 

som uppsatsskrivare skulle vara tvungna att lämna bort all vår kunskap inom ämnet och vår 

förförståelse, vilket en fenomenologisk analys kräver (Szklarski i Fejes & Thornberg (red) 

2009). Vi anser att vår förförståelse inom de valda områdena istället kan vara till stor nytta för 

analysen. Det vi har läst och den kunskap vi redan besitter inom ämnet ger analysen ännu 

mera djup och en grundligare förståelse för de fenomen som framkommer av intervjuerna. 

Thomassen (2007) betonar att denna typ av analys kallas hermeneutisk och tillåter de som 

analyserar att använda sig av sin förförståelse. Den här typen av analys sker ofta av texter, så 

även i vårt fall där texten utgörs av de transkriberade intervjuerna. Vi har analyserat texterna 

med tanke på vår tidigare kunskap och förförståelse samt existerande teorier och begrepp som 

vi finner relevanta, vilket leder till en djupare förståelse för området.  

Vår studie baseras på empirin från kvalitativ primärdata från intervjuerna för att efter 

transkribering analyseras hermeneutiskt med hjälp av olika teorier och begrepp inom genus, 

auktoritet och den mångkulturella skolan. Vi tolkar meningen i texten från transkriberingen 

med hjälp av vår förförståelse. Följande transkriberingsnyckel används för att redovisa våra 

citat i empiri och analys.  

(.) = Liten paus inom eller mellan ord.  

Ord = understruket anger någon form av betoning 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är ätt för forskaren att glömma bort att 

transkribering inte ska användas som det enda empiriska materialet utan måste tolkas 

utifrån dess kontext och sammanhang. Denscombe (2009) menar att transkribering inte 

är en helt enkel process då en del data förloras vid överförningen från tal till skrift men 

blir mer lätthanterlig än den muntliga formen trots att forskaren behöver redigera 

texten för att läsaren ska förstå.  

Innan intervjun hade vi läst in oss på tidigare forskning och skrev ner två av våra tre 

frågeställningar. Hur lärare ser på förhållandet mellan auktoritet och genus och vilka 

skillnader lärarna uppfattar att det finns mellan auktoritet och genus i en mångkulturell skola 

jämfört med en svensk homogen skola.  I vår intervjuguide ställdes frågor utifrån kategorierna 

om genus, auktoritet och den mångkulturella skolan (se Bilaga). Intervjuerna spelades in på 

band för att sedan transkriberas. Under transkriberingen delade vi upp lärarnas svar i beroende 

på kategori och skrev ner det som vi ansåg vara relevant och intressant för studiens syfte. 

Efter ytterligare jämförelse i texten, plockade vi ut de mönster som vi ansåg vara 

intresseväckande. Det kunde exempelvis handla om skillnader, likheter, betoningar, starka 

uttryck, eller gemensamma uppfattningar. De mönster som vi fann kom att bilda våra rubriker 

i uppsatsen som används för redovisning av resultat och analys. Även en tredje frågeställning 

för studien lades till, eftersom vi fått intressanta svar från lärarna om vilka egenskaper lärarna 

ansåg vara viktiga för att skapa en lärarauktoritet.  

Den första rubriken handlar om lärares syn på den mångkulturella skolan samt skillnader som 

finns mellan den mångkulturella skolan och den svenska homogena skolan. Eftersom lärarna 

hade definierat den mångkulturella skolan olika tyckte vi att det var viktigt att redovisa deras 

svar om detta. Informanterna redovisade även skillnader mellan skolorna som inte bara 

handlade om auktoritet och genus, dessa fann vi intressanta och har valt att redovisa i vårt 

resultat.  

Den andra rubriken berör lärarrollen ur ett genusperspektiv. Vi valde denna rubrik för att 

lärarna hade många viktiga och intressant tankar om deras lärarroll utifrån ett 

genusperspektiv. Den tredje rubriken handlar om, lärares syn på auktoritet, vilket vi ansåg 

vara viktigt att redovisa. Dels olika definitioner av auktoritet, om auktoritet är viktigt och 

vilka läraregenskaper som bygger auktoritet. I diskussionen har vi sedan valt att utgå från vår 

analys men redovisar diskussionskapitlet med hjälp av studiens tre frågeställningar som vi 
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även använt som rubriker. Detta för att återkoppla den röda tråden med studiens syfte till 

resultatet vi fått och diskussionen vi kan dra från analysen. 

5.5 Metodologiska övervägningar 

Denscombe (2007) skriver att kvalitativa intervjuer används när man vill få information om 

uppfattningar, känslor och erfarenheter. Fördelar med intervjuer kan vara att man kan gå på 

djupet och få detaljerad data. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den halvstrukturerade 

intervjun är en livsvärldsintervju med mål att tolka intervjupersonens beskrivelse av fenomen 

och upplevelse av ett ämne eller tema. Intervjuaren har en lista med färdiga ämnen och frågor 

som ska besvaras och man kan samtidigt vara flexibel i ordningsföljden och följa upp med 

följdfrågor.  

Vi har valt detta tillvägagångssätt för att nå fram och ”få ut” det vi vill av intervjuerna, en 

halvstrukturerad intervju ger chansen att lägga till eller ta bort frågor om det anses vara 

nödvändigt. Det blir en friare intervju eftersom det blir naturligare och det sker inte några 

upprepningar och så faller ingen viktig information bort, utan fångas upp av extra frågor eller 

följdfrågor. I denna uppsats har vi samlat in empiriskt material i text och ord, som är en 

beskrivelse av fenomenet (Kvale & Brinkmann 2009). 

Vi har valt att använda oss av både fenomenologi och hermeneutik på så sätt att de intervjuer 

vi har gjort är utformade på ett fenomenologiskt arbetssätt och analysen av empirin har 

analyserats på ett hermeneutiskt sätt. I boken Handbok för kvalitativ analys (2009) skriver 

docent Andrzej Szklarski om fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod. Det 

fenomenologiska tillvägagångssättet innebär att undersöka någons uppfattning eller tankar 

kring något istället för att koncentrera sig på fenomenet i sig själv.  

Eftersom vi i vår analys och diskussion använder oss av vår förförståelse av den empiri vi har 

samlat in och inte strikt utgår ifrån statiska och färdigformulerade begrepp och teorier så sker 

teoribildningen induktivt. Thomassen (2007) menar att den induktiva ansatsen inte utgår från 

befintliga teorier eller begrepp som är fasta, utan från empirin i sig. Det innebär att det är vi 

författare som analyserar empirin som styr och bestämmer vad som anses vara relevant och 

viktigt utifrån empirin. Thomassen menar vidare att den induktiva ansatsen tillåter analysen 

att bli bredare och inte lika fast i formen som en deduktiv ansats kan vara. En deduktiv ansats 

innebär att empirin analyseras från bestämda teorier och begrepp som inte går att ändra. Vi 

har valt den induktiva ansatsen eftersom vi inte på förhand visste vad som skulle visa sig vara 
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det mest intressanta med intervjuernas resultat. Vi har valt att ”blanda in” vår egen 

förförståelse i de olika valda teorierna och begreppen för att på så sätt få en god 

verklighetsanknytning samt en djupare förståelse av lärarnas uppfattning om auktoritet och 

genus i skolorna. Denscombe (2009) menar att informanter kan svara olika beroende på 

relationen till forskarens åder, kön och etniskt ursprung, eftersom vi sedan tidigare haft 

kontakt med lärarna i deras vardag anser vi detta inte var ett problem.  

5.6 Validitet  

Fejes (2007) menar att begreppet validitet har ursprung i den kvalitativa forskningen och 

handlar om studiens trovärdighet. Hur noggrann och systematisk forskaren varit under 

processen och tillförlitlighet i resultat beroende på datainsamling och analys. Några felkällor 

kan vara att man tar sig an en för stor mängd data, tillgång till informanter, ovilja att ta med 

data som utmanar, att man saknad data eller tror att saker som ägt rum samtidigt måste vara 

mönster. Denscombe (2007) skriver att en nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande 

med analysen av data och att man kan hämma informanten genom intervju som görs ansikte 

mot ansikte samt tillförlitligheten som gör att den insamlande kontexten för de specifika 

individerna är unik men inte objektiv eller generell. Intervjun har däremot en fördel när det 

gäller validiteten då man under direktkontakt kan kontrollera relevansen och riklighet i 

datainsamlandet. 

 

5.7 Forskningsetiska principer 

 

 

Vår uppsats följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003), som omfattar olika 

krav.  

 

Informationskravet: Innan intervjuerna ägde rum skickades mail ut till informanterna om vad 

forskningen gick ut på och syftet med uppsatsen men inte med intervjufrågorna. Med brevet 

förklarades att intervjun var frivillig och kunde avbrytas. Informationen från intervjun kom att 

behandlas konfidentiellt av författarna som bara behandlade materialet i forskningssyfte och 

gav informanterna anonymitet.  

Samtyckeskravet: Informanterna tillfrågades om samtycke i studien. De informerades att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan, tid och plats bestämdes i samråd. 
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Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna förvaras så obehöriga inte kan ta del av 

den. Vi valde att radera all data efter arr uppsatsen blivit klar och vi har valt att inte namnge 

lärarnas namn i studien lärarna i studien för att de inte ska kunna identifieras.  

 

Nyttjandekravet: Uppgifterna som används i studien kommer endast användas av forskarna 

och för forskningens syfte samt raderas när studien är klar.  

 

5.8  Metodreflektion 

Vår metod bygger på fyra kvalitativa intervjuer från en manlig och kvinnlig lärare som 

representerar två olika skolor med socio- ekonomiska bakgrunder. Det är en småskalig studie 

som naturligtvis kunde bli mer generell om man valt att intervjua fler informanter, men 

eftersom transkriberingen tar tid och delkursen hade en tidsgräns, så avgränsades antalet 

informanter. Resultatet är därmed inte helt generaliserbar och representativ för skolor men är 

unikt just för denna studie och det kan vara svårt att dra generella eller allmänna slutsatser av 

studien men resultaten kan mycket väl användas till framtida forskning. Informanterna tog 

inte del av intervjufrågorna innan intervjuerna, för att vi ville få deras första tankar om ämnet 

i nuet, men vi tror inte at vårt resultat hade påverkats om informanterna fått ta del av frågorna 

innan för att få lite tid att reflektera om ämnet, eftersom det berör ett komplicerat ämne. Vår 

studie kunde blivit mer noggrann om man t.ex. kombinerade kvalitativa metoder med 

kvantitativa eller intervjuer med fältstudie, men eftersom det är lärarnas uppfattning och syn 

vi eftersöker, så ansåg vi att kvalitativa intervjumetoden passade bäst. Trots att vi sedan 

tidigare haft kontakt med informanterna, tror vi inte att det påverkade vårt resultat eftersom 

ämnet inte direkt uppfattas som känsligt i skolans värld utan istället finns ett intresse att 

reflektera omkring dessa frågor, vi tror även att det i detta fall var positivt med en tidigare 

relation för att för att lätta upp samtalet.  

Vad gäller validiteten, gjordes först en intervjumall baserad på tidigare forskning utifrån våra 

frågeställningar. Intervjuerna spelades in och transkriberades och därefter har vi utgått från 

kategorierna om auktoritet, genus och den mångkulturella skolan för att se tema och mönster 

som vi fann intressanta beroende på lärarnas svar. Eftersom vi använder intervjufrågor som 

handlar om skillnader, kan det i viss mån styrt vår studie. I halvstrukturerade intervjuer finns 

möjligheten för följdfrågor, dessa kan ha skiljt sig från intervju till intervju, vilket kan ha lett 

till olika fokus. Vi anser inte att vi tagit på oss för stor data, vi anser att vi fick den data som 
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vi ville ha men naturligtvis beroende på vår hermeneutiska tolkning kan vi ha trott oss sett 

mönster som kanske inte finns generellt. Eftersom studien är småskalig kan det visa helt andra 

resultat om studien görs om.  

Vad gäller intervjupersonerna så skiljer det lite i ålder, vilket kan ge olika uppfattning om 

skolan om man tar hänsyn till olika generationer. Ytterligare en skillnad finns inom kategorin 

lärarerfarenhet, när det gäller antal år som de undervisat. Detta kan även påverka lärares 

uppfattningar. Maher och Tetreault (1994) skriver att lärares positionella makt kan vara olika i 

olika relationer inom skolan och är även beroende av faktorer som ålder och position inom 

organisationen. Båda manliga lärarna i vår studie har erfarenhet från att ha undervisat i båda 

skolmiljöerna, vilket ger dem en ökad förståelse om skillnaderna i skolorna. Vi anser inte att 

vår relation till informanterna har påverkat vårt resultat.  

 

Vi har valt att utgå från en fenomenologisk halvstrukturerad intervjuguide, för att inte låta vår 

förförståelse påverka svarens utformning. Dock riktar vi viss kritik mot att vi som forskare har 

en viss makt när det gäller vad vi ansett vara intressant från transkriberingen. Här finns en rikt 

att forskaren ser mönster som kanske inte finns eller vinklar ett perspektiv men vi har försökt 

att finna gemensamma teman och betona likheter och skillnader som lärarna svarat. Sedan går 

vi över till en hermeneutik för att analysera och diskutera studiens resultat, detta för att vi inte 

vill sätta vår förförståelse i parantes, utan anser att det är viktigt att föra samman praktisk 

erfarenhet med vetenskapliga resultat. Vi har valt att redovisa resultat delen på ett mer 

kvantitativ sätt, utan att blanda in vår egen reflektion, för att sedan i analys delen föra samman 

resultaten med tidigare forskning.  

 

Teori, begrepp och olika perspektiv är alltid färgade av författarna. Vi har valt forskning om 

auktoritet och genus som till större del baseras på ett genusperspektiv. Den tidigare 

forskningen bygger främst på pedagoger, psykologer och socionomer som har erfarenhet från 

genusforskning. Även om forskarna har olika forskningsansatser, vilket kan ge en viss 

variation så verkar det som att de i stor utsträckning dela samma bild om uppsatsen berörda 

kategorierna. Vi kunde även ha haft med mer statistik, kvantitativa studier eller använt oss av 

enkätstudie som skapat mer tyngd åt studien.  Tidigare forskning av Bunar (2001), Trumberg 

(2011) och Ljungberg (2005) redovisar intressant fakta om den mångkulturella skolan men 

problematiserar inte ämnet vidare. Som vi tidigare nämnt har det varit svårt att finna aktuell 

svensk forskning om begreppet auktoritet, därför har vi definierat begreppet med hjälp av 
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internationell forskning där begreppet auktoritet inte har lika negativ stämpel och laddning 

som i Sverige. 

6. Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi redovisa empirin baserad på kvalitativa intervjuer från våra 

informanter. Lärarna från den homogena svenska skolan är i ålder, 43- 45 och har arbetat 

inom skolan 10-15 år. Den manliga informanten har viss erfarenhet från undervisning i 

mångkulturell skola men den kvinnliga har endast arbetat i den svenska homogena skolan. 

Lärarna från den mångkulturella skolan är i ålder 28 – 33 och har arbetat inom skolan drygt 5- 

10 år. Den manliga informanten har viss erfarenhet från undervisning i en svensk homogen 

skola men den kvinnliga har endast arbetat i olika mångkulturella skolor. 

Nedan kommer empirin redovisas i löpande text med inslag av citat från informanterna, för att 

betona olika uppfattningar. Vi kommer kategorisera resultatet i tre återkommande rubriker för 

att underlätta resultat och analys presentationen. I vår analysdel analyserar våra resultat 

utifrån intersektionalitetsperspektivet och tidigare forskning. I diskussionskapitlet kommer 

resultatet och vår egen förförståelse presenteras mer fritt med i förhållande till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

6.1 Lärarnas syn på auktoritet 

Informanterna från den mångkulturella skolan ser begreppet auktoritet som ett negativt laddat 

ord med definitioner som något manligt, strängt med pondus och status men ingen av lärarna 

eftersträvar en sådan pedagogik. Manliga informanten på den mångkulturella skolan menar att 

auktoritet är ett laddat ord som handlar om att pedagogen vinner respekt av fruktan, osäkerhet 

och rädsla. På frågan vilka egenskaper som är viktiga för lärares auktoritet svarar den 

kvinnliga informanten på den mångkulturella skolan att det är viktig vara konsekvent, 

stresstålig och våga ta konflikter. Informanten poängterar även att hon inte vill vara en 

auktoritär lärare som eleverna är rädda för.  

Informanterna på den mångkulturella skolan använder hellre begreppet ledarskap och visar på 

mer yrkesspecifik och social erfarenheter som krävs för att skapa en god lärarroll. Den 

manliga informanten på den mångkulturella skolan menar att ämneskunskap, tydlighet och 

kontinuitet är viktigt och efter en stunds funderande nämns även egenskaper som mänsklighet, 
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tålamod och vikten av relationer. ”Kör man bara den hårda stilen kommer det aldrig funka men 

försöker man skapa en relation till dem där man både kan vara hård och ge en klapp på axeln då och 

då... (.)bekräfta dem”. 

Informanterna på den svenska homogena skolan uttrycker sig om skillnaden mellan auktoritet 

och att vara auktoritär. Att vara auktoritär är endast negativt medan auktoritet ses som något 

absolut nödvändigt för att vara en god lärare. Den manliga informanten på den svenska 

homogena skolan menar att det finns skillnad i auktoritet som handlar om kunskap och 

pondus men att vara auktoritär handlar om beteenden. Informanterna i den svenska homogena 

skolan har en syn och definition på auktoritet som inte handlar om att vara strikt eller sträng 

med regler.  

När den kvinnliga läraren på den svenska homogena skolan får utrymme att associera fritt 

över begreppet auktoritet betonar hon vikten av den ömsesidiga respekten mellan lärare och 

elev. ”Den här ömsesidiga respekten tycker jag är viktig i sammanhanget.”…(.)Nämen, auktoritet hör 

ihop med kunnighet och respekt, skulle jag vilja säga.”.   

De ser inte begreppet auktoritet som något negativt laddat utan refererar till goda och viktiga 

saker. Vad gäller begreppet auktoritet för dem som lärare så anser de att det är av yttersta vikt 

för att vara en bra pedagog. I den svenska homogena skolan så står begreppet auktoritet för 

kunnighet och ömsesidig respekt dvs. en mer relationell och emotionell dimension. Den 

kvinnliga informanten på den svensk homogena skolan förklarar några av de viktigaste 

egenskaperna: 

” … Man ska vara, jag tycker man ska vara ödmjuk och man ska ha ett flexibelt 

förhållningssätt på något sätt (.) Då handlar det ju mycket om att visa att man är bestämd, att 

man vill göra saker. Prestige kommer man ingenstans med, om det är så att man känner att 

man har bestämt saker och det har blivit fel så ska man våga säga att jag hade fel, men nu gör 

vi såhär istället. (.) Jaa. Men fler, vad kan man tänka? Man måste vara påläst...” 

 

6.2 Lärarrollen ur ett genusperspektiv  

”(Ehee)... Då behöver inte alltid män säga till för dom har en snopp! Ungefär så. Kvinnorna 

behöver hävda sig på ett annat sätt. (suck) Ja, tyvärr alltså, så lyssnar eleverna på sina 

manliga lärare än vad de lyssnar på sina kvinnliga. Det tar längre tid att få … (.)Hmm, alltså 

respekt för en kvinna”  

 

Så svarar den kvinnliga informanten som arbetar på den mångkulturella skolan på frågan om 

skillnaden mellan att vara manlig och kvinnlig lärare. På frågan om vilken roll elevernas 
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bakgrund spelar för som henne som kvinna i sin lärarroll, uttrycks det att elevernas bakgrund 

egentligen inte betyder så mycket utan att det finns övergripandestrukturer som socio-

ekonomiska klyftor, segregation och brister i skolan som institution som skapar mer oreda. 

Den kvinnliga läraren fortsätter vidare: ”Det har tagit längre tid för att få en struktur men att det 

tar längre tid vet jag inte beror på elevernas bakgrund utan mest att man har isolerat eleverna här 

ute” 

 

Informanterna på den mångkulturella skolan menar att det krävs mycket struktur, inramning 

och ordning för att eleverna ska få en god förutsättning för undervisning. Både den kvinnliga 

och den manliga informanten menar att det egentligen inte hänger på om läraren är kvinna 

eller man utan om läraren är strukturerad och konsekvent i sin yrkesroll. Eleverna och 

föräldrarna förväntar sig en bra undervisning oavsett lärares kön. De är däremot överens om 

att män har en fördel och att det tar längre tid för kvinnliga lärare att få ordning och reda i 

klassrummet. Den manliga läraren på den mångkulturella skolan menar: 

”... om du är en kvinna med tydliga regler, kontinuitet och du kan ditt ämne och plan för hur 

du ska undervisa kommer du lyckas lika bra som en man, tror jag. Men som sagt kanske mer 

testad, prövad och ta längre tid” 

 

Manliga informanten på den svensk homogena skolan reflekterar över definitionen av 

auktoritet som handlar om pondus och menar att kvinnor behöver jobba på ett annat sätt för 

att få samma auktoritet som manliga lärare redan har. Kvinnliga lärarna behöver vara lite mer 

auktoritära för att få pondus eftersom det är naturligare för män i samhället att få en 

maktposition. Manliga informanten på den svensk homogena skolan menar dock att kvinnliga 

lärare kan höja sin proffsighet och auktoritet: ” Men kvinnorna har ofta lite mer strukturerat sätt 

att arbeta, jag klankar inte på det, men det kan ju vara ett sätt att bli mer proffsig och det är ju ett sätt 

man gör det på.”  

Eftersom båda lärarna från den svenska homogena skolan definierar auktoritet främst som 

kunnighet inom sitt ämne så förskjuts auktoritet till det ämnesprofessionella. Den kvinnliga 

informanten på den svenska homogena skolan påpekar att lärare är ett kvinnodominerat yrke 

men att det ändå är jämställt i klassrumssituationen: ” ...Men på den här skolan tycker inte jag det 

känns som att männen skulle ha mer auktoritet eller att kvinnorna skulle på något sätt sacka efter 

apropå det”. Båda informanterna hävdar att det inte finns någon markant skillnad mellan att 
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vara manlig eller kvinnlig lärare på sin skola, i alla fall inte auktoritetsmässigt. Den manliga 

informanten menar däremot att det mycket väl kan skilja sig mellan olika skolor: 

”Så när jag då som lärare i ett klassrum möts av en massa olika kulturer så måste jag försöka 

tillgodose de förväntningar som de människorna med sin kulturella bakgrund har också. 

Samtidigt som jag kanske har ett jobb att dra den kultur de har närmare där det här landet 

står för. För ens egna bästa så är det ju bäst att man assimilerar sig så mycket som möjligt att 

det inte är ett problem längre. Så det kan ju vara så att unga killar som är uppväxta i en 

patriarkal miljö liksom, kanske tycker det är jättekonstigt om manliga lärare inte är lite 

halvauktoritär…” 

 

6.3 Lärarnas syn på den mångkulturella skolan och skillnader som finns mellan den 

mångkulturella och den svenska homogena skolan 

 

Den mångkulturella skolan definieras av lärarna som själva arbetar i den skolan, med bristen 

på svenska elever. Den manliga läraren beskriver den mångkulturella skolan med saknaden av 

svensk kultur, vilket leder till segregation.  

”De möter sällan svenskar, de möter oss lärare som enda koppling eller länken till den 

svenska kulturen, som de har men sen så kollar de på utländsk tv i många fall och hänger med 

sina kompisar där de bor och inte förflyttar sig så långt... (.)men det hänger ihop med 

segregationen” 

 

Vidare definierar han begreppet med att det är en skola där många barn och ungdomar har sin 

kulturella bakgrund i andra kulturer, fast många är födda i Sverige: ”Men dom möts i skolan (.) 

och tyvärr saknas den svenska kulturen i skolan”.  Den kvinnliga läraren på samma skola anser att 

man egentligen inte alls kan kalla skolan för en mångkulturell skola eftersom det inte finns 

svenska elever representerade: ”På en mångkulturell skola finns elever med olika härkomster och 

därför skulle jag egentligen inte säga att skolan är en mångkulturell skola eftersom det inte finns 

några svenskar här!” 

Den mångkulturella skolan definieras på olika sätt av lärarna i den svenska homogena skolan. 

Båda informanterna är överens om att diversitet är bra och att det finns många fördelar med 

en mångkulturell skola. Den manliga läraren på skollan menar att: ”diversitet bidrar ju till 

expansion av tänk och kunskap och sådana här saker. Mångkulturalitet bra bidrar till att det blir 

intressantare ”. Samtidigt är båda väl medvetna om att mångkultur medför olika svårigheter. 

Den manliga pedagogen från den svenska homogen skolan ser på mångkulturalitet som något 

positivt, och anser att det är olika kulturer och olika etnicitet som utgör begreppet mångkultur: 
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”Ja, jag tycker det är positivt att man ser alla kulturer. Jag tycker liksom att kultur är 

intressant, jag tycker liksom, etniskhet är en tillgång. Förvisso kan det ju även vara en 

försvårande omständighet, om det finns risk för kulturkrockar och sådana här saker. Men i det 

stora hela så tycker jag ju att mångkulturalitet bara bidrar till att det blir intressantare.” 

 

Den kvinnliga läraren på samma skola har en annan tanke när det kommer till den 

mångkulturella skolan. Hon gräver lite djupare i begreppet kultur och menar att det inte bara 

är etnicitet som gör att människor har olika kultur. Det kan även handla om att eleverna har en 

annan bakgrund eller kommer från en tradition som står utanför normen. Den kvinnliga 

läraren på den svensk homogena skolan menar: ”... att man har en kultur som inte riktigt är 

anpassad till det som är normalt, eller det som är norm. Om man säger så då, mångkulturellt.”  

Informanterna på den mångkulturella skolan beskriver en nivåskillnad mellan skolorna. I den 

mångkulturella skolan finns en norm om att elever inte ska vara duktig, plugga och komma i 

tid till lektionerna vilket leder till sämre arbetsro och ordning i klassen. Detta får som 

konsekvens att lärarna i den mångkulturella skolan får arbeta mycket med att få arbetsro och 

tilltar en starkare ledarskapsroll än vad som behövs i en mer svensk homogen skola. Den 

manliga informanten på den mångkulturella skolan menar: 

”Nivåskillnaden är mycket större i en klass, i en mångkulturell skola. Du har elever som är 

jättesvaga och sen har du några som är rätt starka och förstås några som är i mitten, det är 

rätt svårt att hantera sådan grupp (.)Alltså i svensk skola är nivån jämnare liksom och sen är 

det ju normen i den svenska skolan (.)Att man ska plugga och vara duktig medan normen i den 

mångkulturella skolan är att man ska vara lite tillbakalutad, tuff och ball...” 

 

Den manliga läraren på den mångkulturella skolan menar vidare att: ” Den svenska skolan är 

uppbyggd på ett annat sätt än i andra länder där skolan bygger på auktoritet och sen kommer de hit 

och möter en annan typ av pedagogik”. 

Den kvinnliga läraren på den mångkulturella skolan menar att den största utmaningen handlar 

om att förändra kvinnosynen, synen på utbildning och hedersproblematik. En orsak till 

skolornas skillnader kan vara att eleverna i den mer mångkulturella skolan är mer vana med 

ett samhälle som är byggt på patriarkala strukturer, vilket gör att läraren måste vara mer 

auktoritär. Den manliga läraren på den svensk homogena skolan menar att; ”... det måste ju bli 

väldigt svårt för en kvinna att agera som en patriarkal man, det funkar ju inte riktigt.” Han menar att 

problemet ligger just i det sätt eleverna är vana att se på män och kvinnor. 

Även den manliga informanten på den mångkulturella skolan betonar vikten av att få eleverna 

att inse hur viktigt det är med skolan och utbildning. Eleverna har inte med sig bilden att 
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högre utbildning ger bättre arbete, inflyttande och lön. Det finns även en norm i 

mångkulturella områden där skolan inte anses vara så viktig.  

Den kvinnliga informanten på den svenska homogena skolan menar att lärare får jobba mer 

med de sociala bitarna på en mångkulturell skola och betonar att fördelen med den svenska 

homogena skolan är att eleverna vill studera efter gymnasiet. Vilket gör det lite lättare för 

lärarna att arbeta och hålla lektioner än lärarna på den mångkulturella skolan som behöver 

fokusera mer på mentorskapet och dess sociala uppgifter. Den manliga informanten på den 

svensk homogena skolan menar att elevernas bakgrund gör så att de pedagogiska strategierna 

måste förändras för att nå ut till den mångkulturella klassen. Det pedagogiska arbetet är lättare 

i en homogen grupp, vilket den manliga pedagogen ser som bekymrande. Utmaningarna 

skiljer sig i pedagogiska strategier där lärare på den mångkulturella skolan behöver anpassa 

sin undervisning mer beroende på situationen medan lärarna i den svenska skolan inte 

utmanar pedagogiskt på samma sätt: 

 ”Om du jobbar på en väldigt homogen skola så kommer du lite undan med vad det är som är 

standard. Du kommer undan med det där eleverna har en förhållandevis god motivation och 

studievana redan från början och är införstådda med att eleven är en i mängden och att göra 

som de blir tillsagda, vilket är bekymrande (.)Det ställer alltså mycket högre pedagogiska 

krav på dig, och kanske lite mindre kunskapsnivåmässiga krav, medan det kan vara tvärtom.” 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Utifrån våra intervjuer har vi funnit tre kategorier som handlar om lärares syn på auktoritet, 

genus i relation till lärarrollen och den mångkulturella skolan samt hur den skiljer sig från den 

svenska homogena skolan. Den första kategorin, auktoritet handlar om lärarnas definition av 

begreppet, hur de använder sig av auktoritära egenskaper i sin lärarroll, om det finns en 

skillnad i auktoritet mellan den mångkulturella skolan och den svenska skolan samt om det 

finns en skillnad i auktoritet beroende på lärares genus. Den andra kategorin berör lärarrollen 

ur ett genusperspektiv. Om lärarna upplever att det finns en skillnad i syn mellan skolorna 

beroende på skolornas placering och om det finns en skillnad mellan att vara en kvinnlig och 

manlig lärare på respektive skola. Den sista kategorin handlar om den mångkulturella skolan, 

om lärares definition på den mångkulturella skola och vilka olika skillnader som finns mellan 

skolorna. I nästa kapitel kommer dessa tre olika kategorier analyseras med hjälp av teorier och 

begrepp från tidigare forskning. 
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7. Analys 

 

Intersektionalitetsanalysen handlar om att våra undersökta kategorier, auktoritet och genus i 

förhållande till två olika skolinstitutioner, den mångkulturella skolan och den svenska 

homogena skolan, representerar olika överordningar och underordningar. Dessa olika 

ordningar är viktiga att ha kunskap om för att förstå informanternas uppfattningar och förstå 

varför de svarar som de gör. Det finns även fler kategorier att ta hänsyn till än de som vi 

specifikt undersökt. Det kan även handla om klass, ålder och lärares etnicitet som påverkar 

lärares föreställningar. Ytterligare kommer vi använda begrepp och teorier från tidigare 

nämnda forskare i vår uppsats, för att tolka och förstå informanternas uppfattningar. 

7.1 Lärarnas syn på auktoritet  

 

Den första kategorin som vi specifikt undersökt handlar om auktoritet. Hur lärarna definierar 

begreppet, hur de använder sig av det i sin undervisning och dess relation till genus samt om 

auktoritet skiljer sig mellan skolorna. Gannerud (2003) menar att många lärare tar avstånd 

från auktoritetsbegreppet och att vara auktoritär betyder inte att man har auktoritet. Lärarna i 

vår studie tar avstånd från den auktoritet som förknippas med status, disciplin och rädsla. Den 

manliga informanten på den mångkulturella skolan menar att manliga lärare automatiskt får 

en högre positionell auktoritet än kvinnliga lärare, vilket visar att kvinnors auktoritet 

underordnas männens när vi överför den till perspektivet på intersektionalitet. 

Samtliga av våra informanter är någorlunda överens om att det är svårare för kvinnliga lärare 

att få den auktoritet som en manlig lärare har. Båda informanterna från den mångkulturella 

skolan upplever att manliga lärare har en fördel medan det tar lite längre tid för kvinnliga 

lärare att få ordning på en klass. Den kvinnliga läraren från den svenska homogena skolan 

menar att det inte finns en direkt skillnad mellan kvinnliga och manliga lärare utan betonar 

den behärskade auktoriteten. Gannerud (2003) och Hjalmarsson (2009) menar att kvinnliga 

lärare istället bygger en relationell auktoritet.  Collard och Reynolds (2005) menar att 

kvinnliga ledare är bättre på den auktoriteten som handlar om ”the organizational power ”som 

handlar om att få saker gjorda, där senare forskning visar att kvinnor är effektivare än män.  

När det gäller emotionella och relationella verktyg som leder till en personlig och 

behärskande auktoritet är kvinnor överordnade männen. När den kvinnliga läraren på den 
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svenska homogena skolan får utrymme att associera fritt över begreppet auktoritet betonar 

hon vikten av den ömsesidiga respekten mellan lärare och elev. ”Den här ömsesidiga respekten 

tycker jag är viktig i sammanhanget.”…(.)Nämen, auktoritet hör ihop med kunnighet och respekt, 

skulle jag vilja säga.”.  Här framkommer det att den kvinnliga läraren inte alls lägger någon 

vikt vid den positionella auktoriteten utan lägger all vikt vid den behärskande auktoriteten. 

Det framgår att det är kunskap inom sitt ämne som är det viktigaste i kombination med att 

skapa en respektfull relation till eleverna.  

Lärarna på den svenska homogena skolan har en syn på auktoritet som skiljer sig från lärarna 

från den mångkulturella skolan. En förklaring till detta resultat kan förstås med hjälp av 

tidigare forskning. Gannerud (2003) som menar att när det handlar om etnicitet upplevs det att 

manliga lärare i invandrarområden får en överordnad status. I klasserna med barn från andra 

länder och kulturer anses förhållandet mellan könen vara annorlunda än i svenska skolor. På 

grund av detta får kvinnor mindre auktoritet  

Alla informanter nämner att kunnighet inom sitt ämne är viktigt för auktoritet, men den 

betonas främst av lärarna från den svensk homogena skolan. Lärarna i den mångkulturella 

skolan menar att det är regler, ordning och reda samt struktur i klassrumet som ger dem 

auktoritet. Den kvinnliga informanten på den svenska homogena skolan nämner faktorn med 

struktur men den är inte alls lika tydlig. Återigen är det lite mer ”mjuka” värden som att vara 

ödmjuk och kunna rätta sig själv som är de viktigaste för lärarrollens auktoritet på den 

svenska homogena skolan. Hjalmarsson (2009) studie tyder på att lärarkompetens i yrket inte 

har med kön att göra utan mer med individuella egenskaper, vilket betonas av yngre kvinnliga 

lärare. De egenskaper som lärarna i vår studie anser vara viktigast för sin auktoritet handlar 

om yrkesskicklighet, ämneskunskap och social kompetens. Skolorna ger olika resultat vad 

gäller synen på auktoritet, vilket visar att kvinnliga läraren i den svenska homogena skolan är 

överordnad den manliga läraren när det gäller den relationella auktoriteten. Detta är intressant 

eftersom genusförhållandet inte råder inom så många andra yrken utom främst i arbete med 

människor och omsorg. Wernersson (2009) menar att det finns föreställningar om lärarrollen 

som att kvinnors roll omfattar omsorg och mäns lärarroll omfattar rationalitet och tydlighet. 

Vi anser att strukturen i den svenska homogena skolan och elevernas bakgrund gör att det ser 

olika ut, vilket påverkar lärarens auktoritet, men kanske framförallt hur pedagogerna närmar 

sig och ser på begreppet auktoritet. 
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7.2 Lärarrollens ur ett genusperspektiv 

Denna andra kategori vi undersökt handlar om lärarrollens genus, om lärarna upplever att det 

finns en skillnad i syn mellan skolorna beroende på skolornas placering och om det finns en 

skillnad att vara en kvinnlig och manlig lärare på respektive skola.  

Connells (1999) teori om genusordning bygger på en hierarkisk ordning, där det manliga är 

överordnat det kvinnliga och detta i sin tur sätter sin prägel på institutioner samt den 

hegemoniska maskuliniteten som råder i dagens samhälle och förknippas med normer som 

ofta är kulturellt dominanta eller associeras med makt och status. Ett uttryck för denna 

underordning och skolans genusregim uttrycks av den kvinnliga läraren som arbetar i den 

mångkulturella skolan. Hon beskriver att män inte behöver säga till för att de har en snopp, 

vilket leder till att kvinnor måste hävda sig på ett annat sätt. Gannerud (2003) menar att när 

det handlar om etnicitet upplevs det att manliga lärare i invandrarområden får en överordnad 

status. I de klasserna med barn från andra länder och kulturer anses förhållandet mellan könen 

vara annorlunda än i svenska skolor. Detta kan förklara den kvinnliga lärarens uppfattning.” 

Ja, tyvärr alltså, så lyssnar eleverna på sina manliga lärare än vad de lyssnar på sina kvinnliga. Det 

tar längre tid att få … (.)Hmm, alltså respekt för en kvinna” 

Hirdman (2002) skriver om det genussystem som innebär att kvinnor och män särskiljs i det 

västerländska genussystemet, vilket innebär att kvinnor är underordnad männen. Citatet ovan 

ger ett uttryck för detta system samt den genusordningen och olika nivåer i genusregimen som 

Hjalmarsson (2009) menar finns på skolor. Den kvinnliga läraren visar på en symbolisk nivå 

att det finns en föreställning om att eleverna lyssnar bättre på manliga lärare än kvinnliga. Det 

visar även en positionell beskrivning på auktoritet där läraren beroende på sitt kön tillskrivs 

en viss auktoritet. Vid överföring till intersektionalitetsperspektivet ses alltså kvinnliga lärare 

som en underordning till manliga lärare. 

Lärarna från den svenska homogena skolan menar att lärarrollen är jämlik och att genus inte 

spelar någon roll från elevernas perspektiv. Det visar sig att åsikterna om jämställdhet går isär 

och att den genusordning som så tydligt framkom i den mångkulturella skolan inte alls är 

närvarande i den svenska homogena skolan. Den positionella tillskrivningen av auktoritet som 

framkommer i den mångkulturella skolan är inte alls tydlig i den svenska homogena skolan. 

Vid en likadan överföring som ovan, till intersektionalitetsperspektivet, så visas ingen över- 

eller underordning vad gäller elevernas syn på sin lärare. Detta faktum bekräftas även av att 

den kvinnliga läraren på samma skola beskriver situationen på ett liknande sätt.” Men på den 
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här skolan tycker inte jag det känns som att männen skulle ha mer auktoritet eller att kvinnorna skulle 

på något sätt sacka efter apropå det ” 

En orsak till skolornas skillnader kan vara att eleverna i den mer mångkulturella skolan är mer 

vana med ett samhälle som är byggt på patriarkala strukturer, vilket gör att läraren måste vara 

mer auktoritär. Hjalmarsson (2009) skriver att män i vissa kulturer automatiskt intar en 

överordning och att det finns andra uppfattningar om genus och auktoritet i familjer med 

annan etnisk bakgrund än svensk. 

Den manliga läraren på den svensk homogena skolan menar att; ”... det måste ju bli väldigt svårt 

för en kvinna att agera som en patriarkal man, det funkar ju inte riktigt” Han menar att problemet 

ligger just i det sätt eleverna är vana att se på män och kvinnor. Att komma från en annan 

kultur till Sveriges kultur, där kvinnor är jämställda män kan skapa problem. Men vi menar att 

majoriteten av de elever som går i den mångkulturella skolan är födda eller uppväxta i Sverige 

och tillhör tredje eller fjärde generationens invandrare. De är alltså uppväxta i ett 

demokratiskt land som till stor del är jämställt och borde vara vana vid ett icke patriarkatiskt 

samhälle. 

Ytterligare pekar den manliga läraren mot en annan form av auktoritet. Den auktoriteten berör 

en form av kulturell förförståelse om elevunderlaget. Vi anser att den förståelsen kan hjälpa 

läraren att skapa en lärarauktoritet, eftersom eleverna lättare kan identifiera sig och känna sig 

tryggare med lärare som har och visar en kulturell förståelse för eleverna”...Så det kan ju vara 

så att unga killar som är uppväxta i en patriarkal miljö liksom, kanske tycker det är jättekonstigt om 

manliga lärare inte är lite halvauktoritär…”. Samma matkategorier som råder i den svenska 

homogena skolan verkar inte råda i den mångkulturella skolan och vi kan tänka oss att över 

och underordningarna för lärarna förändras om man även tar hänsyn till lärarnas etnicitet och 

kultur som matkategori. 

 

7.3 Lärarnas syn på den mångkulturella skolan samt skillnader som finns mellan den 

mångkulturella och den svenska homogena skolan 

 

Den tredje kategorin om den mångkulturella skolan handlar om lärares definition på dagens 

mångkulturella skola, om det finns en skillnad beroende på vilken socio- ekonomisk skola 
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lärarna själva arbetar på och vilka som är den stora skillnader mellan skolorna, både från ett 

auktoritet och ett genusperspektiv. 

Caroline Ljungberg (2005) skriver att en del skolor uppfattas mer som svenska än andra vilket 

kan leda till att de ses som bättre. Brist på svenska elever och det svenska språket i den 

mångkulturella skolan leder till ett sämre rykte. Bunar (2001) menar att skolans status, rykte 

och prestation hänger samman med de sociala effekter som upptagningsområdet präglas av.   

Den manliga läraren på den mångkulturella skolan menar att den viktigaste utmaningen i den 

mångkulturella skolan handlar om att utveckla medvetenheten om betydelsen med skola, 

utbildning och språk i samhället. Den manliga informanten fortsätter beskriva den 

mångkulturella skolan med saknaden av svensk kultur, vilket leder till segregation. 

”De möter sällan svenskar, de möter oss lärare som enda koppling eller länken till den 

svenska kulturen, som de har men sen så kollar de på utländsk tv i många fall och hänger med 

sina kompisar där de bor och inte förflyttar sig så långt... (.)men det hänger ihop med 

segregationen” 

 

Skillnad mellan skolorna anses även handla om en ojämn kunskapsnivå bland eleverna och en 

normskillnad. Normen i den svenska homogena skolan handlar om att man ska plugga och 

vara duktig vilket automatiskt ger en god inlärningsmiljö. Normen i den mångkulturella 

skolan handlar om att vara lite tuff och ball, vilket leder till sämre arbetsro. Bunar (2001) 

menar att många invandrarelever i skolan påverkar den allmänna uppfattningen så att skolan 

förknippas med kulturella skillnader som bråk, starka traditioner och språksvårigheter.  

Den kvinnliga läraren på den mångkulturella skolan anser att man egentligen inte alls kan 

kalla skolan för en mångkulturell skola eftersom det inte finns svenska elever representerade 

medan den manliga läraren på samma skola menar att den mångkulturella skolan är en skola 

där många barn och ungdomar har sin kulturella bakgrund i andra kulturer, fast många är 

födda i Sverige. Den kvinnliga lärarens uttalande kan vi tycka vara lite märkligt eftersom den 

svenska kulturen bara är en av många kulturer i världen och bör därmed inte särbehandlas, 

även om skolan ligger i Sverige. Även om en skola exempelvis har femtio olika kulturer men 

ingen svensk, så bör den fortfarande betraktas som mångkulturell ur ett etnicitetsperspektiv. 

Trumberg (2011) skriver att det verkar finna någon konsensus om att lika barn leka bäst, 

vilket leder till att svenska föräldrar med svenska barn placerar sina barn i en mer svensk 

homogen skola och föräldrar från en annan kultur placerar sina barn i en mångkulturell skola. 

Detta leder till att segregationen förstärks och att skillnaderna mellan skolor ökar. 
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Skillnader mellan skolorna påverkar därmed lärarnas uppdrag, där lärarna i den svenska 

skolan inte behöver ägna lika mycket energi åt ordningsfrågan. Konsekvensen av dessa 

utmaningar blir således att lärare i en svensk homogen skola kan koncentrera sig mer på 

pedagogiska och didaktiska aspekter och lärare i en mer mångkulturell skola måste 

koncentrera sig mer på att exempelvis skapa en god arbetsro. Utmaningarna i den svenska 

homogena skolan är inte speciellt stora, men kan handla om att försöka få in mer diversitet. I 

övrigt så är det de sociala delarna som skiljer skolorna mest. Normell (2008) betonar att 

dagens ansvarskultur i skolan kräver social kompetens för lärare. Den kvinnliga informanten 

på den mångkulturella skolan jobbar mycket med att förändra kvinnosynen och 

hedersproblematiken, vilket inte tar någon plats alls i den svenska homogena skolan.  

Båda manliga lärarna berör problematiken med att eleverna kan möta en ny sorts pedagogik i 

den svenska skolkulturen, från att ha varit vana med ett mer lydnadskultur som Normell 

(2008) beskriver. Bunar (2001) menar att invandrarskolor ses som lågstatusskolor där fler 

arbetslösa och invandrade familjer bor än skolor i medelklassområden med svenska familjer i 

majoritet som tillskrivs en högre status. När detta resonemang och informanternas uppfattning 

överförs till perspektivet om intersektionalitet tar den även kategorin om etnicitet i betraktelse 

och visar att den mångkulturella skolan är underordnad den svenska homogena skolan. Siv 

Fahlgren och Lena Sawyer (2005) menar att genus och etnicitet ombildas av andra 

maktrelationer beroende på tid och plats. I denna studie har vi undersökt två olika platser där 

vårt resultat tyder på olika maktrelationer på vardera skola. 

Den manliga läraren på den svenska homogena skolan menar att det finns både positiva och 

negativa sidor med homogeniteten. Det positiva handlar om att lärarna kan hålla sig till en 

slags pedagogik som fungerar för de flesta klasser men samtidigt saknas mångfald som bidrar 

till skolans utveckling. ” ... blir jobbigare att skapa diversitet när den inte finns naturligt. För 

diversitet bidrar ju till expansion av tänk och kunskap och sådana här saker. Mångkulturalitet bara 

bidrar till att det blir intressantare”. Den kvinnliga läraren på samma skola påpekar även att 

begreppet mångkulturalism inte bara handlar om etnicitet utan även andra grupper som står 

utanför normen.”... att man har en kultur som inte riktigt är anpassad till det som är normalt, eller 

det som är norm”. Den kvinnliga läraren menar att den svenska skolan kan vara mångkulturell, 

fast ur ett annat perspektiv än etniskt.  

Lärarna från den svenska homogena skolan ser ”sina” elever och svenska elever i stort som 

mer studiemotiverade och framförallt mer studievana än elever från en annan kultur. De anser 
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att det tillkommer fler sociala uppgifter att vara lärare i en mångkulturell skola eftersom det 

där finns så många olika problem med elevernas situation. Den kvinnliga läraren på den 

mångkulturella skolan beskriver en skillnad mellan skolorna som handlar om att lärarna 

ställer högre krav på eleverna i den svenska homogena skolan och därför lyckas de bättre samt 

att eleverna är mer studiemotiverade. Vi håller med om att både lärares och samhällets olika 

förväntningar på elever kan påverka eleverna studiemotivation och tidigare forskning visar att 

svenska skolor fått högre status än mångkulturella skolor.  

Lärarna från den mångkulturella skolan betonar att den främsta skillnaden handlar om den 

socio- ekonomiska bakgrunden där eleverna i svenska homogena skolan upplevs ha en 

tryggare bakgrund. Informanterna framför även att skillnad finns mellan skolornas normer 

vad gäller ordning och reda. Den manliga läraren på den mångkulturella skolan upplever att 

det krävs längre tid för inskolning av de mångkulturella eleverna i skolsystemet och att det 

även krävs mer av lärarna för att upprätthålla ordningen, i alla fall till en början. Vi anser att 

detta kan hänga ihop med samhällets förväntningar på eleverna och ett resultat av den socio-

ekonomiska segregationen och normer som råder. 

7.4 Sammanfattning av vår analys 

Här följer en sammanfattning av våra resultat som vi har kommit fram till i vår analys. De 

kopplas samman med de frågeställningar vi har för att visa hur vår analys är relevant för det vi 

vill ha fram med denna uppsats.  

När det gäller lärarnas syn på auktoritet, kan vi se en skillnad att begreppet är mer negativt 

laddat i den mångkulturella skolan. Ingen av lärarna eftersträvar ett auktoritärt ledarskap men 

nämner att det i vissa specifika fall behövs, exempelvis vid inskolning av en klass. Den 

positionella auktoriteten spelar större roll på den mångkulturella skolan än på den svenska 

homogena skolan. Istället spelar den behärskande auktoriteten som handlar om 

yrkesskicklighet och kunnighet en större betydelse på den svenska homogena skolan. 

Gemensamt för alla lärare är synen på den personliga och relationella auktoriteten för ett gott 

ledarskap, speciellt för den kvinnliga läraren från den svenska homogena skolan. 

Egenskaperna som anses vara viktiga för att skapa en lärarauktoritet skiljer sig inte så mycket 

från varandra, de handlar om ämneskunnighet, social förmåga och ömsesidig respekt men i 

den mångkulturella skolan tillkommer även lärarförmågan att vara tydlig med regler, struktur 

och ordning. Lärarna är även överens om att kvinnor kan lyckas lika bra som män om de 
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använder sig av dessa egenskaper men att det kan ta lite längre tid för en kvinnlig lärare att 

skapa ordning. 

Synen på förhållandet mellan auktoritet och genus visar på skillnader mellan skolorna. I den 

svenska homogena skolan upplever lärarna att det råder jämställdhet men i den 

mångkulturella skolan menar lärarna att det är lättare för en manlig lärare att få en auktoritet. 

Kvinnor måste jobba lite längre för att få den auktoriteten som män har automatiskt. Den stora 

skillnaden mellan den mångkulturella skolan och den svenska homogena skolan handlar om 

vikten av ordning och reda samt fostransuppdraget. Ytterligare skillnader mellan skolorna 

handlar utmaningar som berör elevernas kunskapsnivå, användandet av olika pedagogiska 

metoder, lärares fokus på sina ämneskunskaper, sociala utmaningar, förmedla vikten av skola 

och utbildning och samt diskussionen om det mångkulturella begreppet. I den svenska 

homogena skolan talar man om det positiva med det mångkulturella, som eftersträvas men 

begreppet behöver inte bara endast handla om etnicitet utan även tillskott av andra kulturella 

grupper som kan göra en skola mångkulturell.  

Att det finns en skillnad mellan skolorna betonar Trumberg (2011) som menar att det finns 

strukturer och mönster som visar att svenska eleverna går i en skola och invandrareleverna går 

i en annan skola, vilket påverkar många olika områden inom skolan. Detta kan hjälpa oss att 

förstå lärarnas uppfattning om auktoritet och genus i vår studie. Hirdman (2002) menar att 

föreställningarna om genus betydelse för individ och samhälle kan förändras över tid och ser 

olika ut beroende på kultur, vilket kan ge oss förklaring på varför vi ser skillnader mellan 

skolorna. de Los Reyes och Mulinari (2005) skriver att intersektionalitetsperspektivet 

fokuserar på processer som skapar och upprätthåller relationer av överordningar och 

underordningar av individer och olika institutioner som bildar normer för våra tankar och 

beteenden. En förklaring till att lärarnas uppfattning och syn om auktoritet och genus kan 

handla om att lärarna automatiskt tillskrivs olika värden och normer om makt, beroende på 

vilken institution och genus som lärarna tillhör. 

 

8 Diskussion 

 

I detta kapitel kommer vi med utgångspunkt för vår tidigare empiri och analys tolka och 

reflektera de resultat som vi kommit fram till i studien med hjälp av vår förförståelse. Vi utgår 
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även från uppsatsens syfte och våra tre frågeställningar, som vi valt att använda som rubriker i 

kapitelet. I detta avsnitt kommer vi problematisera och föra olika resonemang om intressanta 

teman som vi kan se från studien, vilket kan leda till intressanta diskussioner och idéer för 

framtida forskning som kan läsas senare i kapitlet tillsammans med våra slutord.  

 8.1 Lärarnas egenskaper för auktoritet 

Vår första frågeställning i uppsatsen handlar om vilka egenskaper lärarna anser är viktiga för 

att skapa en lärarauktoritet. Lärarna som vi intervjuat eftersträvar inte en auktoritär 

pedagogik. Begreppet auktoritet har på senare år fått en negativ klang inom läraryrket och förs 

inte på tal i tidigare svensk forskning. Det verkar inte finnas en medvetenhet om att det finns 

olika perspektiv av auktoritet som inte bara handlar om pondus och status utan man talar 

istället om olika slags pedagogik och ledarskap än olika former av auktoritet. Yngre lärarna 

oavsett genus verkar anpassa sin pedagogik till dagens ansvarskultur och betonar vikten av 

personliga och emotionella relationer men menar att det i vissa situationer krävs att man visar 

en viss auktoritet.  

Vi tycker att när det gäller inskolning av nya elevgrupper är det nödvändigt att visa sin 

positionella auktoritet även om man inte eftersträvar en sådan pedagogik. Det är viktigt i 

början när gruppen ska formas och man vinner i längden på att gå ut med en tydlig 

ledarskapsstil för att sedan kunna släppa den allteftersom man bygger upp en relationell 

auktoritet än tvärtom. De viktigaste egenskaperna för att skapa sin lärarauktoritet menar 

lärarna i vår studie handla om ämneskunskaper, sociala förmågor och i viss mån tydlighet och 

konsekvens, vilket även tidigare forskning av Normell (2008), Hjalmarsson (2009) och 

Gannerud (2003) tyder på. 

Ytterligare en form av auktoritet framförs av den läraren på den svenska homogena skolan 

som menar att elever kan uppfatta det ”konstigt” om inte läraren i den mångkulturella skolan 

agerar auktoritärt i klassrummet. Den auktoriteten visar på att kultur även kan vara en faktor 

som spelar in då en lärare skapar en auktoritet i klassrummet. Om läraren tar hänsyn till 

elevernas bakgrund och vad de är vana med i skolan och i det övriga livet så leder det till att 

det blir lättare att skapa en lärarauktoritet tack vare den förståelsen. Vi tror även att en lärare 

med svensk etnicitet och ursprung har lättare att erhålla auktoritet i en svensk skola. Här kan 

viss kritik riktas mot den tidigare forskningen som inte tar upp denna form av auktoritet, men 

som vi anser kan kultur vara en betydande faktor för skapandet av en lärarauktoritet.  
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8.2 Hur ser lärare på förhållandet mellan auktoritet och genus? 

Den andra frågeställningen i studien handlar om hur lärare ser på förhållandet mellan 

auktoritet och genus. Lärarna själva menar att elever och föräldrar har samma förväntningar 

på lärare oavsett genus men ändå uttrycks det starkt att eleverna lyssnar mer på manliga lärare 

än kvinnor. Det är intressant att skillnaden mellan kvinnliga och manliga lärare verkar vara 

större i den mångkulturella skolan än i den svenska. Är det för att skolans genusregim ändå 

existerar? Kan det vara så att det handlar om att det finns för lite män i verksamheten och de 

få som finns får högre status? Tidigare forskning visar att de män som går emot de normer 

som ses som manliga får det tufft i skolans värld. De manliga lärarna som finns i skolan idag 

får en slags förväntan på sig att de ska leva upp till den auktoritära läraren med pondus och 

status. Vilket kan visa sig i skolan när anställningar för fritidsledare och elevassistenter till 

stökiga killgrupper oftast tillsätts av män.  

Vår studie visar att kvinnliga lärare får kämpa lite mer för att få en slags auktoritet som 

handlar om respekt, ordning och reda, men bara till en början. Lärarna är även överens om att 

kvinnor kan lyckas lika bra som män. Den manliga läraren på den mångkulturella skolan 

uttrycker att kvinnorna har det tuffare på sin skola och att han själv behöver vara lite mer 

auktoritär i sin lärarroll än vad han skulle behöva i den svenska homogena skolan.  

Lärarna från den svenska homogena skolan menar att deras skola är jämställd. Trots att 

skolans värld domineras av kvinnor och att det finns en rådande genusordning i varje skola. 

Det är intressant att den kvinnliga läraren tydligt betonar denna jämlikhet men nämner inget 

om den positionella auktoriteten, trots att tidigare forskare visar att samhällets genusordning 

existerar i skolan. Kan det vara så att den svenska homogena skolans genusregim skiljer sig 

från den mångkulturella skolan? Genusordningen kanske inte är lika tydlig eller har samma 

betydelse? Att få en auktoritet i en svensk homogen skola behöver inte handlar lika mycket 

om lärares genus utan kanske har andra kategorier större betydelse, som ålder, 

ämneskunnighet och erfarenhet.  

Studien visar att lärarna tillskrivs en viss auktoritet beroende på sitt genus, att eleverna lyssnar 

mer på män och att kvinnor måste hävda sig mer, i alla fall när det gäller den mångkulturella 

skolan och detta tyder även tidigare forskning på. Om man försöker förklara varför lärarna 

svarar så som de gör, kan man använda sig av intersktionalitetsperspektivet som fokuserar på 

att individer och institutioner tillskrivs olika makt. Med utgångspunkten att män är 

överordnade kvinnor och den svenska homogena skolan är överordnad den mångkulturella 
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skolan hamnar den kvinnliga läraren från den mångkulturella skolan i en underordning där 

hon behöver motarbeta starka strukturer och slåss från ett underläge. Därmed kan man förstå 

hennes starka uttryck för att eleverna lyssnar mer på de manliga lärarna än kvinnliga just pga. 

biologiskt kön. 

Den som stå högst i intersektionalitetens överordning när det gäller vår studie är den manliga 

läraren på den svenska homogena skolan, dels för han är man men även för att han arbetar på 

den svenska homogena skolan som är överordnad den mångkulturella skolan. Forskning visar 

att brist på svenska elever sänker en skolas status. Men vilken kategori som har mest 

betydelse för över eller underordningar när det gäller genus eller institutionen, blir svårare att 

avgöra. Lärarna från den svenska skolan betonar att skolan är jämlik och att lärarens genus 

inte spelar någon roll, så i detta fall är den kvinnliga läraren på den svenska skolan 

överordnad den manliga läraren på den mångkulturella skolan eftersom han uttrycker att han 

måste förstärka sin auktoritet som man i skolan. Så vi kan kanske ana att institutionernas 

makttillskrivande har större betydelse än lärares genus. I detta fall blir genus viktigare i den 

mångkulturella skolan än i den svenska skolan. Med detta resonemang kan lärare beroende på 

val av skola mötas av olika utmaningar i sitt arbete, olika förväntningar och olika strukturer 

att ordna sig efter när det gäller auktoritet och genus. 

 

8.3 Vilka skillnader finns mellan auktoritet och genus i en mångkulturell skola jämfört 

med en svensk homogen skola? 

 

Studiens tredje och sista frågeställning handlar om vilka skillnader lärarna uppfattar att det 

finns mellan auktoritet och genus i en mångkulturell skola jämfört med en svensk homogen 

skola? Politikerna pratar gärna om att den svenska skolan ska vara till för alla och lika för alla 

men i vår studie visas tydligt att det finns stora skillnader mellan skolorna som påverkar lärare 

och elever. Den djupt rotade strukturen som finns i den mångkulturella skolan kommer från 

segregationsmönster, som lätt kan leda till nedåtgående spiral, vilket gör det svårt att slå 

skolan fri från dess rykte. Tidigare forskning av Bunar (2001) och Trumberg (2011) betonar 

fria val av skola och bostadsmönster som skapar segregationsstrukturer för de mångkulturella 

skolorna. Även Ljungberg (2005) menar, att skolorna antingen tillskrivs ett överdrivet positivt 

värde eller ett negativt, medan den svenska homogena skolan ses som mer normal eller lite 

lagom. Detta resonemang och mönster kan vi till viss del se i vår studie, där den 

mångkulturella skolan ibland tillskrivs ett stort negativt värde med oordning och dålig 
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arbetsmiljö eller positivt värde, där det mångkulturella eftersträvas från den svenska 

homogena skolan. 

 

Den stora skillnaden mellan skolorna handlar om vikten av ordning och reda samt 

fostransuppdraget och här verkar den mångkulturella skolan hamna i en ond cirkel där 

samhällets syn på förortsskolor bidrar till en norm om hur eleverna uppfattas, eleverna verkar 

i sin tur anamma denna bild vilket skapar en norm i skolan som handlar om att skolan inte är 

så viktig, att det är coolt att inte plugga och vara duktigt. Normen handlar mer om att vara lite 

tuff och ball som ger hög status. Därmed skapas automatiskt en oordning på skolan som 

kräver att lärarna måste lägga mer energi och fokus på att skapa ordning och arbeta med det 

sociala, vilket påverkar kunskapskvalitén. Utifrån våra egna erfarenheter från praktik och 

skolundervisning anser vi detta resonemang stämmer. Lärare i den mångkulturella skolan 

behöver ägna mycket tid åt det sociala klimatet i skolan, vilket ibland kräver mycket mer 

fokus än själva skolundervisningen och kan leda till att lärarna tilltar ett mer auktoritärt 

ledarskap. Vi anser att det kan bli en annan klassrumsmiljö och skolkultur i en mångkulturell 

skolmiljö. Här behöver lärarna få tillgång till psykologiska och social verktyg för att kunna 

hantera de situationer som uppstår och därmed lättare fokusera på undervisning.  

I den svenska homogena skolan verkar utmaningarna mer handla om undervisning och 

ämneskunskap. Läraren måste kunna sitt ämne väldigt väl och gärna lite utöver det. 

Auktoriteten uppnås alltså på olika sätt, i den mångkulturella skolan uppnås den genom att 

visa vem som bestämmer och i den svenska homogena skolan så uppnås den genom kunskap. 

Vår erfarenhet tyder på att föräldrar till elever i svenska homogena skolor är mer insatta i 

utbildningsystemet och vågar därmed ställa högre krav på skolan än föräldrar till elever på 

mångkulturella skolor, vilket kan resultera till att lärarna fokuserar mer på ämneskunskap. Det 

kan även tänkas att det i en del svenska ”överklasskolor” fortfarande lever kvar en typ av 

lydnadskultur, där lärarna förväntas vara auktoritära, erfarna och kunniga mer än att ägna sig 

åt sociala, relationella och emotionella värden. 

Vad gäller pedagogiken menar den manliga läraren på den svenska skolan att man inte 

behöver anpassa sin pedagogik på samma sätt som man behöver i en mångkulturell skola. Det 

vore intressant att veta mer om vilka slags olika pedagogiska metoder som han tror krävs. 

Detta för att förbereda blivande lärare i lärarutbildningen med mer pedagogiska verktyg, för 

att klara av den utmaning som den mångkulturella skolan erbjuder. Vi anser det är svårt att 

förbereda blivande studenter för den dynamik som skolans verklighet och vardag består av. 
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Lärarna som arbetar i den mångkulturella skolan är underordnad den svenska skolan och har 

många olika strukturer att ta hänsyn till och motarbeta, för att kunna ge eleverna förutsättning 

för arbetsro och kunskap. Ytterligare ett tema som skiljer skolorna åt är utmaningen som 

handlar om en variation i kunskapsnivån, vilket kan ha att göra med språksvårigheter för 

eleverna i den mångkulturella skolan. Vi anser att det kan vara av vikt att satsa mer resurser 

speciellt på kärnämnet svenska i mångkulturella skolor än att som nu med dagens politik, 

prioritera matteundervisning, som anses var ett ”manligt” ämne där skolan även kan jämföras 

internationellt. Här krävs även mer resurser och specialpedagoger för att ge eleverna den hjälp 

de behöver och har rätt till. 

Ett intressant tema är definitionen av den mångkulturella skolan som lärarna menar handla om 

bristen på svenska elever och den svenska kulturen. Den manliga informanten på den svenska 

skolan saknar mångkulturalismen och diversitet i sin skola som han anser tillför något 

positivt. Idag kan vi se att visa svenska homogena gymnasieskolor försöker locka till sig 

elever från ”förorten” för att kunna profilera sig som mer mångkulturella skolor, vilket ses 

som något positivt, då skolan tillskrivs ett positivt värde. Lärarna på den svenska skolan 

menar att begreppet inte bara handlar om etnicitet utan även kan handla om andra grupper 

som står utanför normen och som kan tillföra en mångfald till skolan. Därmed kan även den 

svenska skolan ses som mångkulturell ur ett annat perspektiv. Vi anser att den välkomnar fler 

och olika subkulturer som inte handlar om etnicitet, än vad som tillåts i den mångkulturella 

skolan. På så sätt kan den mångkulturella skolan ur ett annat perspektiv, ses som mer 

homogen än den svenska skolan, eftersom det saknas svenska elever och alternativa 

subkulturer. Eleverna buntas ihop för att de har en annan bakgrund än svensk och därmed 

tillskrivs de vara mångkulturella. Som lärare finns därmed ytterligare utmaningar i den 

mångkulturella skolan som handlar om att arbeta med värdegrunden för att andra minoritets 

grupper i skolan inte ska diskrimineras, det kan handlar om sexuell läggning, annan etnicitet 

och kvinnosyn.  

8.4 Slutord och framtida forskning 

Det känns ibland som lärarna i studien har beskrivit två helt olika världar med olika strukturer 

och genusordningar, vilka skillnader inte har nämnts i tidigare forskning. Forskning om 

mångkulturalitet och då specifikt riktat mot ”förortsskolor ”verkar främst finnas 

internationellt men inte i svensk forskning. Kanske för att det berör en känslig debatt i Sverige 

som även omfattar invandringspolitiken. Politiker är rädda för att visa upp de skillnader som 
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faktiskt finns, rädd för konsekvenser och hur man ska åtgärda dessa eftersom hela Sveriges 

ideologi bygger på ett jämlikt och rättvist samhälle utan stora sociala klyftor. Det behövs 

forskning för att förändra skolpolitiken och utveckla skolorna så de blir mer jämlika och ger 

samma kunskapsmöjligheter för alla elever. Forskning behövs även för att motverka 

bostadssegregation och skapa medvetenhet om konsekvensen av dagens fria skolval och skapa 

en rättvis skola för alla. 

Dagens skola verkar inte vara speciellt jämlik när vi tittar närmare på de skillnader som vi 

funnit från vår studie. Är det elevernas olika bakgrund som ger upphov till de skillnader som 

finns mellan skolorna, när det handlar om synen på auktoritet och genus? Enligt Bunar (2001) 

och Trumberg (2011) handlar det mer om andra institutioner och ordningar i samhället, som 

t.ex. bostadsmarknaden och valfrihet av skola som leder till en segregationsproblematik som 

smittar av sig i skolorna, än elevernas kultur och etnicitet.  

Vidare forskning kan även handla om varför genus som matkategorin har så stor påverkan i 

den mångkulturella skolan. Varför upplevs det var så och hur kan man arbeta vidare med 

detta? En fråga som inte berörts i denna uppsats handlar om betydelsen av lärares etnicitet 

eller kultur för auktoritet. Eftersom lärarna oftast är de enda som står för den svenska kulturen 

i den mångkulturella skolan, så kan vi tänka oss att skolornas olika struktur och genusordning 

även berör lärares etnicitet. En lärare men utländsk bakgrund kan ses som överordnad en 

lärare med svensk bakgrund på den mångkulturella skolan, eftersom både föräldrar och elever 

lättare kan identifiera sig med, som t.ex. språk. Finns det en skillnad i auktoritet mellan lärare 

som har svensk bakgrund än lärare med utländsk bakgrund och vad får det för konsekvenser?  

Vi har även tidigare i uppsatsen presenterat ett historiskt perspektiv på våra kategorier med 

anledningen att det är av vikt för att förstå hur vi kan se dessa begrepp utvecklas i framtiden, 

vilket även kan vara intressant att belysa i framtida forskning. Det vore även intressant att 

jämföra skolans institutionella ytterligheter med en ”blandad” skola som varken ses som 

mångkulturell eller svensk homogen eller olika svenska homogena skolor för att se om 

skillnaderna verkligen handlar om elevernas kultur och etnicitet eller mer om deras socio- 

ekonomisk bakgrund. Med denna uppsats har vi fått ny relevant kunskap om ämnet som vi 

kan använda i vårt läraryrke. Vi anser även att vi fått svar på studiens syfte och 

frågeställningar. 
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 Bilaga  

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Ålder? 

- Kön? 

- Utbildning? När tog du examen? 

- Beskrivning av din skola 

- undervisningsämnen 

 

Definiera begrepp 

Om du i din lärarroll får associera fritt, vad tänker du på när du hör ordet: 

- Genus 

- Auktoritet 

- Den mångkulturella skolan 

- En svensk homogen skola 

 

Genus och lärarrollen 

- Hur har lärarrollen har förändrats i skolan sedan du började arbeta, vilka nya 

krav innebär de förändringarna? 

- Vilka tror du är de största skillnaderna mellan att vara manlig eller kvinnlig 

lärare på den här skolan? 

- Anser du att förväntningarna är desamma på manliga/kvinnliga lärare?  

(Från elever, kollegor, föräldrar och övriga samhället) 

- Vilken roll spelar elevers bakgrund för din lärarroll, ur ett… 

A) Genusperspektiv 

B) Auktoritetsperspektiv 
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Auktoritet 

- Är auktoritet viktigt för dig som lärare, på vilket sätt? 

- Vilka egenskaper anser du vara viktiga för att bygga en lärarauktoritet?  

 

Mångkulturell/svensk etnisk skola 

- Varför har du ”valt” att arbeta i en mångkulturellskola/ svensk skola?  

- Vilka tror du är de största fördelarna/nackdelarna mellan att vara lärare i en 

mångkulturell skola och en svensk homogen skola? 

- Vilka tror du är de största utmaningarna att vara lärare i en mångkulturell 

och en svensk homogen skola? 

 

 

 

 


