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Abstract  
This thesis aims to examine secondary school teachers understanding concerning the terms 

race and whiteness, and how perceptions of the terms interrelates with the democratic values 

and duties assigned to the teachers of the Swedish educational system. Semi-structured 

qualitative research interviews were used to gather data and critical discourse analysis to 

process it. Results show that the terms race and whiteness respectively are intertwined with 

historical context, adding dimensions of utility and shortcomings when used. These 

dimensions are taking into consideration among the interviewed teachers and reflected upon. 

The thesis concludes that although the terms have given functions to explaining racism and 

structural injustice, consideration has to be made in respect to the Swedish historical context 

when used.   

Keywords: race, whiteness, critical discourse analysis, racialization, ethnicity, education, 

racism  
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2. Förord  

När jag kommit halvvägs in i det här självständiga arbetet, dvs. i mitten av december 2018, 

och sjunkit långt ned på botten av uppsatsrelaterad stress hände en sak som bäst kan beskrivas 

som ett tecken för att arbetets ämne var relevant och faktiskt hade ett syfte. Jag tog några 

extra arbetspass på en ungdomsgård, där ungdomar från olika slags förhållanden och 

bakgrunder samlas om kvällarna och hänger, som kan ses som det primära syftet med den här 

typen av kommunal verksamhet. Eftersom jag enbart timvikarierade under en kort period, 

kände jag ingen av ungdomarna särskilt väl (och inte heller skulle hinna lära känna dem). 

Trots det ville jag göra mitt bästa för att visa mig engagerad och intresserad av deras liv och 

vardag. Jag gjorde det som i min erfarenhet funkat allra bäst i socialt arbete, alltså att sätta sig 

ned och snacka. Ibland går det över förväntan och tillit flödar, ibland (och ofta) går 

ungdomarna ifråga sin väg för att spela tv-spel eller gör något annat utan vuxna. Men några 

gånger fick jag till roliga och givande samtal, och det här var en av dem kvällarna.   

Alla ungdomar tror jag, oavsett vad känner inför skolan, hänger med i den samtida politiska 

debatten på något sätt. De kan på något sätt relatera till den och inse hur de själva påverkas av 

den politik som förs, oavsett om det är den globala, nationella eller kommunala.  Kvällen 

ifråga hade ett samtal om det instabila politiska läget och frånvaron av en svensk regering lett 

oss in på ämnen om identitet, etnicitet, ”svensk” och ”invandrare” etc. Då jag uppfattade att 

vissa av ungdomarna inte lade ned särskilt mycket fokus på sina studier eller studieresultat, 

betydde det extra att höra deras livliga åsikter och intressanta argument utbytas. Personligen 

hävdade jag att ”svensk” inte innebar något annat än att vara medborgare och inneha ett pass. 

Diskussionen blev mer högljudd efter mitt påstående; några av ungdomarna höll inte med, 

någon annan frågade mig plötsligt ”skäms du över var du kommer ifrån?”. Jag svarade ”nej”, 

och utöver det att jag inte vid något tillfälle påtalat mitt etniska ursprung och att det därför var 

ungdomen i fråga som läst mig som icke-svensk enbart för att jag inte är vit (jag är 

afrosvensk, läses som icke-vit och får allt som oftast frågan om var jag kommer ifrån  



  4  

”egentligen”). Vid det här laget började en lika delar hetsig, intressant och rolig debatt ta fart. 

Flera ungdomar och mina övriga kollegor anslöt sig. Jag förklarade igen och mer ingående att 

fysiska attribut, ”det som för 100 år sen kallades för ras”, inte nödvändigtvis har något att 

göra med medborgarskap, nationalitet eller etnicitet. ”Färgen på vår hud avgör inte var vi 

kommer ifrån” från mig kontrades med ”jo, det gör det ju visst!” som svar. För vissa var det 

ett ofrånkomligt faktum att svensk är lika med vit, och allt annat var lika med inte svensk. I 

mitt tycke var det här en drömsituation både för lärare och fritidspedagoger – ungdomarna 

hade helt frivilligt tagit emot, reflekterat och gett uttryck för flera olika åsikter och argument 

(utan att ens börja bråka eller slåss på skoj!)!   

Kvällen på gården satte det självständiga arbetet i en efterlängtad kontext. Det bekräftade hur 

relevant dess ämne är för det svenska utbildningssystemet, ungdomarna som rör sig genom 

det och de vuxna som de möter i sin väg. Inte minst för mig själv som blivande icke-vit lärare.   

3. Inledning  
 

3.1. Problemområde  

Utöver att utbilda barn och ungdomar har det svenska utbildningsväsendet, på grundskole- 

och gymnasienivå, en central roll som medborgarfostrare. I skollagen fastställs att 

utbildningen som barn och ungdomar genomgår utgår från de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. För att kunna röra sig genom och verka i 

samhället behöver en utöver att ha fått praktiska och teoretiska kunskaper även ha fått med sig 

värden och förhållningssätt gentemot världen, och blivit bemött som en likvärdig medborgare 

från lärare, pedagoger och övrig personal inom skolväsendet. De demokratiska värderingarna 

som varje individ bör ha med sig ut i vuxenlivet läggs grund för i skolan, vare sig det är i 

klassrumsundervisningen eller de sociala sammanhang som händer runtomkring den.   

I läroplanen för gymnasieskolan 2011, Lgy 2011, konstateras att ”skolväsendet vilar på 

demokratins grund” (Läroplan för gymnasieskolan 2011, s 5). Det svenska skolväsendet är en 

gemensam nämnare för merparten av den svenska befolkningen och utgör till stor del 

fundamentet för de värderingar som finns i det svenska samhället. Alla som verkar inom det 

svenska skolväsendet skall främja och bör ha respekt för det mänskliga värdet, samt införliva 

gymnasieskolans grundläggande värden om människolivets okränkbarhet, alla människors 
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lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med människor (ibid, s 5). De 

grundläggande värdena i läroplanen för gymnasiet stämmer till stor del med Förenta 

Nationernas konvention om de mänskliga rättigheterna (FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter).  

I läroplanen för gymnasiet fastslås vidare att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering, 

och i styrdokumentet är etnisk tillhörighet en av flera grunder som diskriminering kan syfta på 

(Lgy2011, s 5). Alla tendenser till diskriminering och kränkande behandling ska aktivt 

motverkas; ’främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser’ (ibid, s 5, egen kursivering). Rapporten om afrofobi som 

utkom 2014 problematiserar begreppet främlingsfientlighet då den inte definierar vad som 

utgör att vara främling och därför inte heller motsatsen, alltså bekant (Afrofobi-rapporten 

2014; s 27). Ordet betecknar att avvika från en norm, men skrivs in i ett sammanhang som 

adresserar rasism och diskriminering. Av det skälet blir den som utsätts för rasism och 

diskriminering per automatik en främling, istället för att ingå i en svensk fast heterogen grupp.   

3.2. Rasbegreppets icke-funktion  

Såväl i FN:s barnkonvention som i deklarationen om mänskliga rättigheter nämns begreppet 

ras som en av flera diskrimineringsgrunder. Begreppet finns även med i den mer specifika 

internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. 

Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990 (Barnombudsmannen), samt antog 

konventionen om de mänskliga rättigheter och konventionen om avskaffandet av alla former 

av rasdiskriminering 1948 respektive 1965 (Regeringen, FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter, s 3 & 39).  

Begreppet ras har i Sverige dock strukits som diskrimineringsgrund helt och hållet, både i 

lagstiftning såväl som i styrdokument likt skolformernas läroplaner. Trots att skolans 

värdegrund och uppdrag inte nämner något om att motverka och bekämpa diskriminering och 

kränkande behandling utifrån ras ligger det i dess uppdrag att aktivt bekämpa rasism, och det 

går därför att dra slutsatsen och i förlängning förutsätta att skolans verksamhet skall vara en 

anti-rasistisk sådan.  

I diskrimineringslagen finns begreppet ras inte med (Diskrimineringslagen). Begreppet togs 

bort ur svensk lagstiftning 2009 (Afrofobirapporten 2014; s 35) I regeringsformen står att ”det 
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allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 

eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person” (Riksdagen;  

Regeringsformen paragraf 2). Etnicitet blir den grund som hatbrott, diskriminering och 

trakasserier lagförs på.   

 

3.3. Kritiken mot den svenska lagstiftningens uppdatering  

Att ras korrigerats bort från den svenska lagstiftningen, till skillnad från i FN:s konventioner 

om mänskliga rättigheter, har lett till skilda åsikter och stött på kritik. FN har riktat kritik mot 

den svenska staten för att inte använda sig av begreppet ras, varken i diskrimineringslag eller 

regeringsform. Detta anses medföra svårigheter för att ’bedöma och behandla anmälningar om 

rasdiskriminering’ (SVT, 2017). Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) 

rekommenderar Sverige att förbättra insamlandet av data för att bättre kunna mäta 

rasdiskriminering. Vidare konstaterar ECRI med beklagande att svenska myndigheter motsatt 

sig att samla in sådana data för att kunna mäta rasdiskriminering (ECRI, s 45-46).  

Afrosvenskarnas Riksförbund, ASR, lyfter fram behovet av begreppet för att kunna mäta 

jämlikhetsdata, och statistiskt kunna kontrollera hets mot folkgrupp och hatbrott samt 

motverka dessa, för att utjämna sociala skillnader mellan minoritets- och majoritetsgrupper i 

Sverige (Dagens Arena, 2014). Riksförbundet förberedde inför valen 2014 även en agenda 

med 15 krav på politiska åtgärder mot afrofobi, där #2 var jämlikhetsdata; att Sverige skulle 

ålägga sig att ”ta fram samhällsstatistik differentierad på etniska grupper” för att kunna 

undersöka effekterna av rasism och motverka dem (Afrosvenska Agendan 2014; bilaga 1). 

Samtliga kritiker menar att det utan jämlikhetsdata finns en uppenbar risk att metoderna för 

att förhindra och motverka diskriminering och hatbrott mot vissa minoritetsgrupper blir 

tandlösa. Rasism riskerar helt enkelt att gå myndigheter förbi när enbart begreppet begreppet 

etnicitet används som mätinstrument. Genom att koppla strukturella fenomen som rasism och 

diskriminering till icke-föränderliga saker, dvs. kroppens fysiska attribut, blir 

diskrimineringslagen mer tillämpningsbar.   

Begreppet ras är med andra ord föga okänt eller omtvistat i Sverige, trots att det numera inte 

finns med i myndigheters utövande av lagar och styrdokument. Det är snarare ett tabubelagt 

ord (Konde, 2017: s 26). Trots att rasism är förekommande i Sverige går det att bortse från att 
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ras finns, och förhålla sig färgblind till de fenomen som så tydligt begränsar människors 

likvärdighet. Detta skapar svårigheter i språket att sätta fingret på vad det egentligen är som 

händer när rasism sker, och varför (Afrofobi-rapporten 2014; s 57). Är det verkligen rasism 

att bli nekad och/ eller negerad; utsatt på grund av den egna kroppens fysiska attribut? I 

enlighet med skolans värdegrund och uppdrag syftar lärarens roll till att utbilda och fostra 

medborgare, samt motverka diskriminering. Innebär uteslutandet av begreppet svårigheter för 

lärare att tillämpa och praktisera skolans anti-rasistiska och anti-diskriminerande uppdrag? 

Hur tänker verksamma lärare kring begrepp som ras, rasifiering och vithet; hur reflekteras 

begreppens innebörd av lärare? Ses begreppen som hjälpsamma eller stjälpsamma för att 

förstå innebörden av diskriminering och särbehandling på etnisk grund?  

4. Syfte/frågeställningar  

 

Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares föreställningar och förståelse av sociala 

konstruktioner såsom ras, etnicitet samt vithet i relation till lärarrollen. Detta för att undersöka 

vilka rådande diskurser gymnasielärare använder sig av kring begreppen ras och vithet och 

vilken inverkan dessa har på lärarrollen och dess uppdrag. Detta syfte ger följande 

frågeställningar:  

- Vad är gymnasielärares förståelse av och attityder till begreppen ras och vithet och 

hur förstås normer kring begreppen?  

- Hur resonerar gymnasielärare kring hur begreppen ras och vithet relaterar och hänger 

ihop med deras yrkesroller som utövare och främjare av jämlikhet och likabehandling 

samt att verka för anti-rasism i gymnasieskolan?  

5. Centrala begrepp  
 

4.1. Etnicitet är det begrepp som i svensk lagstiftning fungerar som ett slags  

paraplydefinition för den grund vari människor inte får bli diskriminerade, trakasserade samt 

utsatta för rasism. Begreppet kan förstås ur flera olika aspekter men förstås här främst ur ett 
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konstruktivistiskt perspektiv1; alltså något som definierar en grupp från andra och att det 

specifikt särskiljande skapas genom historiska processer och sociala relationer med andra. 

Skiljelinjer finns för hur etnicitet skall förstås – som något givet och konstant eller 

föränderligt och relationellt (Nationalencyklopedin). I det här arbetet definieras begreppet 

som det sistnämnda, och är alltså inte inneboende kulturella egenskaper specifika för olika 

folkgrupper. Nationalencyklopedin betonar även den egna gruppens självidentifikation som 

av vikt för begreppet – gruppen själv, inte någon ur en annan grupp, avgör vad som utgör 

fundament i identiteten (ibid).   

  

4.2. Ras2 förstås i det här arbetet inte som biologiska egenskaper som skiljer människor åt 

beroende på t ex. varifrån de kommer och hur de ser ut, utan är kvarlevande sociala 

konstruktioner från den vetenskap som hävdade att rasbiologiska skillnader fanns. 

Användandet av begreppet ras sker för att påtala och synliggöra de inkluderingar och 

exkluderingar som sker beroende på människors fysiska, och under- och överordnar 

människor (Hübinette et al, 2012; s 13-15). Ras är det som bl.a. ligger till grund för att 

människor utsätter och blir utsatta för rasism och diskriminering.   

  

4.3. Vithet är ett centralt och vanligt förekommande begrepp i det här arbetet, och 

förståelsen av begreppet är grundläggande för arbetets struktur och läsning. Vithet förstås här 

som en premierad entitet i ett normsystem där ljus hy premieras medan mörk hy inte gör det. 

Denna norm kallas för vithetsnorm. Vithetsnormen, där vithet placeras högst upp i en 

hierarkisk ordning, påverkar människors sätt att tänka om sig själva och andra (Hübinette et 

al, 2012; s 16). Det ger fördelar och privilegier, och är utöver kroppens faktiska hudfärg något 

som kan avläsas socialt, ekonomiskt och juridiskt. Därmed kan vithet liknas vid mer än enbart 

hudfärg och utseende, och snarare som en samhällelig struktur som innebär över- och 

underordning för vissa människor och grupper, och därmed påverkar levnadsförhållanden likt 

t ex. genus och kön (Nationella Sekretariatet för Genusforskning). Vithet som begrepp blir 

relevant för att förklara hur rasism sker – personer som identifierar sig som etniskt svenska, 

                                                 
1 Nationalencyklopedin menar att etnicitet utöver det konstruktivistiska perspektivet även kan förstås som 

specifika essenser eller kvalitéer; primordialism, samt som politisk-ekonomiska intressen från vissa 

(elit)grupper; instrumentalism (Nationalencyklopedin).  
2 Begreppet ras är till skillnad från vithet inte med i Nationella Sekretariatet för Genusforsknings ordlista 

(Nationella Sekretariatet för Genusforskning), är enligt Nationalencyklopedin meningslöst att dela in människan 

efter och förstås i den kontexten som en biologisk term (Nationalencyklopedin), men definieras av Oxford 

Dictionaries som både biologiska skillnader mellan människor; utseende, hudfärg, etc., och etniska skillnader; 

kultur, språk, historia etc. (Oxford Dictionaries).    
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dvs. t ex. har sin kulturella och språkliga hemvist i ’det svenska’, kan fortfarande bli utsatta 

för rasism om kroppen gör mindre vithet än majoritetssvenskens.   

  

4.4. Rasifiering är de processer genom vilka människor tillskrivs egenskaper och 

karaktärsdrag, och på så sätt buntas ihop med en grupp. Detta kan t ex. ske på basis av deras 

utseende, var i världen de kommer ifrån eller har ursprung från. Genom att inkludera och 

exkludera vissa människor och grupper skapas ett ”vi” och ett ”dom”. Differentieringen av 

individer och grupper reproduceras och utgör grunder till segregering och diskriminering 

jämte t ex. klass enligt Hübinette et al (ibid; s 22-23). Rasifieringsprocesserna legitimerar att 

göra skillnad som i sig får negativa konsekvenser på hur människors livsmöjligheter. I flera 

kontexter och sammanhang, samt i det här självständiga arbetet, innebär 

rasifieringsprocessen att göras till icke-vit. Därmed underordnas den icke-vita i ett 

normsystem som premierar vithet, likt det sätt maskulinitet och femininitet över- och 

underordnas i en könsmaktsordning.   

  

6. Teoretiska perspektiv  
 

I Vithetens Hegemoni3 går Ahmed närmare in på vad vithet är och innebär (Ahmed, 2011). I 

kapitlet Vithetens fenomenologi redogörs för och reflekteras över vad vithet är och utgör. 

Vithet förstås av Ahmed som en erfarenhetskategori baserat på – hur människor möter och 

positioneras till varandra samt de rum som de befinner sig i. Vithet är inte en ’av naturen’ 

given erfarenhetskategori, men utgör ändå en kategori som gör anspråk på att ha universell 

erfarenhet (ibid; s 126). Därmed ges erfarenhetskategorin vithet tolkningsföreträde och en 

hegemonisk position varifrån världen ses och förstås utifrån. Ahmed förstår i sina texter inte 

vithet som ett faktum; det är inte en fastlåst entitet. Däremot kan det förstås som en relation 

med sig själv och omvärlden, ”en pågående och oavslutad historia, som orienterar kroppar i 

speciella riktningar och påverkar vilket utrymme de ’tar upp’” (ibid; s 126). Det är en socialt 

konstruerad kategori, som påverkar hur världen, människor och rum4 uppfattas.   

                                                 
3 Boken är i själva verket en sammanslagning av flertalet av Ahmeds texter, översatta till svenska och 

publicerade i en och samma bok. Boken är endast utkommen på svenska, dock med förord till den skrivet av 

Ahmed (ibid; s 9).   
4 Rum bör här förstås som Nationalencyklopedins definition av sociala rum, dvs. ”inom geografin det område 

som en social grupps medlemmar uppfattar att de lever i” (Nationalencyklopedin, 2019).   
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Ahmeds fenomenologisering av vithet blir relevant att använda som teoretiskt ramverk då hon 

tar avstamp i att vithet i sig är en konsekvens av rasifieringsprocesser, och därmed avgör hur 

och vad kroppar kan och ska göra. Därmed är ras något som finns och är uppenbart, dock ur 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv än ett rasbiologiskt (ibid; s 126). Desto vitare en kropp 

förstås kan den orientera sig igenom rum och till människor som befinner sig i dem. Genom 

det fenomenologiska förhållningssättet blir vitheten till en levd erfarenhet. De kroppar som 

rasifieras som icke-vita stöter på hinder när de orienterar sig genom rum. Kroppens levda 

erfarenhet skiljer sig åt och avgör vår verklighetsuppfattning beroende på vilka privilegier 

kroppen tilldelats och orienteras utefter. Som konsekvens orienterar sig kroppar olika 

beroende på hur de rasifieras; detta ger dem olika startpunkter i rummet. Normativa 

antaganden görs beroende på hur kropparna orienteras i rummet. Det är från startpunkterna vi 

kan säga ’jag kan bara utgå från mig själv’ (Ahmed, 2011: s 127), eftersom att olika kroppar 

sitter på historiska kontexter och förflutna vilket för med sig annorlunda  

verklighetsuppfattningar, gränser och möjligheter. Olika kroppar är villkorade olika. ”Vad 

som är nåbart bestäms just av orienteringar vi redan gjort. /…/ orienteringar handlar om 

riktlinjer vi följer, som gör att vissa saker men inte andra är inom räckhåll.” (Ahmed, 2011: s 

129).  

  

Ahmed lyfter fram den historiska kontexten som avgörande för hur kroppen (och de sociala 

kategorier som den innehar) uppfattas. Den historiska kontexten använder kroppen som 

föremål att befästa sociala kategorier, och blir därför genom den historiska tyngden givna 

(Ahmed, 2011: s 131). Vithet blir ett sätt att erhålla privilegiet i att innebära hegemoni – den 

historiska kontexten, eller arvet, möjliggör orientering för vissa kroppar, och undslipper för 

vissa kroppar att uppmärksammas och överhuvudtaget ses som rasifierade. Helt enkelt 

universal och osynlig medan andra kroppar (och sociala kategorier) uppmärksammas för att 

de bryter mot normens mönster och förväntningar. Ett tillägg på vad vithet är sammanfattas 

av  

Habel: ”en uppsättnings sedan länge etablerade förhållningssätt hos den vita person som inte 

behöver känna av hudfärgsbaserad och kulturmärkt rasism – och som ofta in heller ser den, 

trots att den vid närmare påseende är lika konkret som alla andra dimensioner av 

maktojämlikhet” (Hübinette et al, 2012; s 48).   
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Om en orienterar sig mot vithet blir vissa saker enklare att nå (Ahmed, 2011: s 132). En viss 

typ av orientering innebär att vissa startpunkter, beteenden och verkligheter premieras med 

resultat att människor inordnar sig därefter. Vithet gynnar att röra sig genom världen. Men  

Ahmed menar att rum också kan bli vita; de antar samma ”kvalitéer som sådana kroppar blivit 

givna” (Ahmed, 2011: s 134). Hur vi orienterar oss i olika slags rum beror också det på den 

historiska kontexten. Och de kroppar som inte i lika hög utsträckning kan orientera sig mot 

vithet, eller överhuvudtaget inte kan det, finner sig inte lika hemma i världen (Ahmed, 2011: s 

138). Vissa rum förutsätter vissas existens, och förnekar andra den.  

  

Utifrån Ahmeds vithetshegemoni – ett konstaterande att vissa kroppar premieras och att de 

också kan göra vissa rum vita – vad händer om det teoretiska perspektivet appliceras på 

skolväsendet? Närmare bestämt, vad händer om Ahmeds teoretiska perspektiv appliceras på 

gymnasielärares erfarenheter och förståelse av just ras, rasifiering och vithet? Lärarkåren 

sitter ju redan på multipla maktpositioner i relation till deras elever, som betygssättande, som 

utbildade och utbildande (de avgör helt enkelt vad kunskap är), som vuxna. Som utövare av 

skolans värdegrund och uppdrag, är de skyldiga att leverera skolans anti-rasistiska 

målsättning. Finns det olika sätt att förstå uppdraget beroende på vilka orienteringar lärare 

har, och därmed navigerar sig genom sin omvärld olika?  

7. Forskningsläge  

7.1. Tidigare forskning  

 

Kritiska ras- och vithetsstudier tar avstamp i en gemensam utgångspunkt och förståelse att ras 

och vithet är något som görs, som går att likna vid en process som ständigt sker (Hübinette et 

al, 2012; s 15). Likt patriarkal maskulinitet och heteronormativitet finns en normativ blick 

som nollställer vissa praktiker, och i fråga om det kritiska studiet av ras och vithet är det den 

vita blicken som undersöks. Flera forskningsfält har bidragit till kritiska ras- och 

vithetsstudier; gemensamt har de att de undersöker hur rasistiska världsbilder återverkas i 

samtiden (ibid; s 51).  

  

Forskningsfältet som behandlar kritisk ras- och vithetsforskning är ett stort sådant. I det här 

arbetet har dels forskning kring hur vithet konstrueras som normativt utgångsläge och därmed 
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konstituerar färgblinda praktiker använts; dels forskning om hur historiska kontexter är 

närvarande och påverkar identitetsskapande.   

7.2. Alla behandlas samma men inte lika  

Flintoffs och Dowlings har i sin studie av hur norska och brittiska lärare i idrott och hälsa 

förstår ras och rasism undersökt på vilket sätt vithet korrelerar med utvecklingen av 

antirasism i lärarprofessionen. Då de medverkande i deras studie är lärare i idrott och hälsa 

och undervisar skolelever eller lärarstudenter (i idrott och hälsa) blir sport centralt för att 

förstå görandet av vithet och rasifieringprocesser i utbildningen. De pedagogiska 

tillvägagångssätten lärarna använder sig har gemensamt att de är genomgående färgblinda, 

dvs. ras synliggörs inte av lärarna. Istället försöker de i största möjliga mån att inte göra 

skillnad på elevernas ras och/eller etnicitet, men i lärarnas diskurser finns trots det tankar om 

essentialism och kultur kopplade till just dessa entiteter (Flintoff & Dowling, 2017; s 1).   

I studien har ett likvärdigt antal lärare från Norge och Storbritannien deltagit, som enligt  

Flintoff och Dowling identifierar sig själva som ”vita norrmän” eller ”vita britter” Många av 

de deltagande lärarna hade begränsad erfarenhet av att arbeta med rasifierade ”andra” i sina 

professioner, antingen som lärare eller lärarstudenter (ibid; s 2 & 4). Källmaterialet bestod av 

djupgående gruppintervjuer om tre timmar. Forskarna sammanfattade sina egna upplevelser 

av hur ras och etnicitet görs och skapas, vilka skrevs ned och utgjorde grunden till de 

diskussioner som utgjorde källmaterialet. Utifrån dem kunde lärarna resonera och fylla på 

med deras egna erfarenheter och upplevelser. En narrativ analys genomfördes på det 

insamlade materialet, som sedan kodades och analyserades efter vilka diskursiva praktiker 

lärarna använde sig av. Ett antagande i studien är att diskurser är performativa, dvs. de 

(åter)skapar det som talas om. Diskurserna handlar inte om tingen utan är tingen i sig själva.  

(ibid; s 4).   

Trots Norges och Storbritanniens olikheter vad gäller invandring och utbildning har de två 

länderna gemensamma punkter vilket möjliggör en studie av sådant här slag. Länderna har i 

efterkrigstid å ena sidan lutat sig mot idéer om mångfald, anti-rasism och jämlikhet i 

utformandet av deras nationella politik, å andra sidan har tendenser till motvillighet till 

mångfald uppkommit med främlingsfientlighet och rasism i dess ställe (ibid; s 2). Detta 

dikotoma förhållande representeras å ena sidan av att rasifieringsprocesser ignoreras och inte 

talas om överhuvudtaget eller så lyfts de fram som avvikande den vita norm som finns och 
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negeras därefter. Konsekvenserna blir att invandring och förändrade demografiska mönster 

(där människor med annan ras och etnicitet än vit och norsk/brittisk) inte talas om, men om 

det talas om lyfts fram i negativa diskurser. Rasifieringsprocesserna blir således 

underordnande (ibid; s 3), och bidrar till ett andrefierande där fokus läggs på det som skiljer 

sig från den vithet som utmärker sig som norm.  

Utifrån detta argumenteras för att med kritisk blick granska vitheten och vilka privilegier de 

utgör. Vithet förstås här som en mängd praktiker och normsystem som är avgörande för 

maktrelationer (ibid; s 3). Istället för att låta fokus ligga på vad som avviker och därmed 

underordnas flyttas blicken till vad som inkluderas, förblir osynligt i sin universalitet och 

därmed skapar en hegemonisk maktposition. Genom att förstå vithet som en slags rasifierad 

diskursiv praktik kan de kulturella praktiker som skapar ojämlika maktpositioner också 

förstås (ibid; s 3). Vithet som position skapas först i relation till andra rasifierade identiteter, 

som alla har gemensamt att de är icke-vita. Därmed är det en föränderlig, icke-fixerad entitet 

(ibid, s 4).   

Studien lyfter fram ett flertal mönster som uppstod i kodningen av materialet. Det första är de 

deltagande lärarnas (åter)skapande av vithet med hjälp av t ex. deras styrdokument och 

betygskriterier. Lärarna följer sina riktlinjer vari det förväntas av dem att motverka 

diskriminering, om än dock passivt snarare än att aktivt ta med detta i undervisningen. Vidare 

blir vithet något som görs och uttrycks i samband med sport, som är tätt förenat med ämnet 

idrott och hälsa. Rasifieringsprocesserna och andrefierandet av elever sker genom att göra 

vissa delar av undervisning till något essentiellt för vissa typer av elever. Vita norska elever 

förväntas t ex. vara naturliga begåvningar på skidåkning och svarta elever på friidrott (ibid; s 

5). Ett andra är den färgblindhet som genomsyrar lärarnas diskursiva praktiker. Idrott och 

hälsa som skolämne lyfts fram som ett fördelaktigt sådant då det fokuserar på fysisk 

prestation som alla kan göra. Dock finner studien att det är vissa, specifika prestationer och 

kroppar som premieras och belönas. Vithet utgör en universell mall i lärarnas undervisning; 

erfarenheter, prestationer etc. Det är ”de andra” snarare än lärarnas vitnormativa pedagogiska 

praktiker som upplevs problematiskt i undervisningen (ibid; s 7). Trots goda intentioner om 

färgblindhet från lärarnas sida är det bristen på att uppmärksamma olikheter som i slutändan 

drabbar de elever som inte kan passera som vita. Slutligen osynliggör lärarnas diskurser ras. 

Det är andra som får utgöra ras, och blir därför rasifierade, medan lärarna själva förblir vita 

och utan ras. Rasism, och även sexism, är inte händelser som utgör en större helhet av 

normsystem som placerar olika människor på olika platser i en hierarki utan individuella 
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händelser som olyckligtvis äger rum (ibid; s 9-10). Individualiserandet av rasism snarare än 

att känna igen det som genomgående och i lärarnas styrdokument möjliggör förnekande av 

privilegier till följd av sin vithet (ibid; s 10).   

 

7.3. Sociala strukturer i skolan och deras historiska kontexter   

Konde har i sitt examensarbete undersökt hur genus, klass och ras i skolmiljö samverkar och 

påverkar dess elevers förståelse av sig själva (Konde, 2017; s 3). Studien är byggd på 

observationer gjorda under tre månader på gymnasiet, som tog plats främst i skolkafeterian. 

Även semistrukturerade intervjuer gjordes med elever och viss personal på skolan. Även 

dessa tog plats i skolans kafeteria, genom att elever vid olika tidpunkter och i olika 

grupperingar hade informella samtal med Konde (ibid; 16). Genom att kritiskt granska hur de 

intersektionella positioner som eleverna intar på skolan förstås de sociala relationer och 

därmed verkligheter som finns och skapar mening för eleverna (ibid; s 13). Vidare undersöker 

Konde hur termerna svensk och invandrare, samt varianter av dem, operationaliserar 

identiteter till vit och icke-vit (ibid; s 13).   

I det teoretiska resonemanget läggs fokus på vad kontext kan innebära. Med Ahmeds teorier5 

om fenomenologi och kontextualisering lyfts att historiska kontexter kan färga av sig på 

kroppar, bära med sig de historiska arv som de tillskrivits och därmed påverkar hur kropparna 

i fråga bemöts och värderas idag, oavsett var de befinner sig (ibid; s 22). Med kolonialismen 

som historisk kontext kan rasifierandet av kroppar; inordnandet av dikotoma 

motsatsförhållanden mellan vit/svart förklaras och bättre motverkas. Kroppar ses och 

behandlas efter vilket historiskt bagage de förknippas med (ibid; s 22). För att förstå samtida 

problem och verkligheter krävs en förståelse av dess historiska motsvarigheter. Detta får som 

innebörd att de sociala konstruktioner vi blir tilldelade, i form av identiteter, i högsta grad är 

påverkade av sin historiska kontext och därmed avgör hur vi blir uppfattade och bemötta i 

nutid. Olika kroppar bär på olika (och multipla) identiteter, och ges därmed olika (och 

multipla) tillträden och bemötanden av världen/ kontexten den rör sig genom. Genom att 

förstå Sveriges historiska kontext till ovan givna relationella kategorier kan förståelse nås för 

hur diskriminering och rasism praktiseras, förstås och vidmakthålls (ibid; s 22).   

                                                 
5 Konde hänvisar här från Ahmeds Queer Phenomenology; Orientations, Objects, Others.   
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I och med Sveriges koloniala arv har därmed (men även utan det) Sverige en roll i 

utformandet och etablerandet av rasbiologi som vetenskap (ibid; s 23-24). Trots att det i 

Sverige är tabu att använda sig av begreppet ras för att tala om människor (ibid; s 26), finns 

normativa strukturer som inverkar på människor i Sverige idag (ibid; 27). De strukturella 

ojämlikheter som medförs osynliggörs av en svensk färgblindhet för just ras, och försvårar 

ytterligare för människor som blir utsatta för rasism, diskriminering etc. att adressera 

problemen (ibid; s 30).    

Den undersökta skolan är som social institution är kraftigt påverkad av intersektionella 

positioner och maktrelationer anslutna till dem (ibid; s 84). De historiska kontexter som 

konstituerar identiteter utgör fundament för vilka eleverna på skolan orienterar sig igenom. 

De påverkar i hög grad elevernas sociala rörelsemönster, och verkar nästan. Den rasifierade 

dimensionen och erfarenheten finns i och segregerar skolans värld.  

8. Material och metod   
 

8.1. Den kvalitativa forskningsintervjun och det semi-strukturerade upplägget   

Underlaget för den här studien är kvalitativa forskningsintervjuer med lärare verksamma i 

gymnasieskolan. Kvale & Brinkmann förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun ämnar 

utforska hur den levda verkligheten upplevs från det subjektiva perspektivet (Kvale & 

Brinkmann, 2014; 17). Forskningsintervjun är ett professionellt samtal mellan två parter, där 

åsikter kan utbytas och föras ut i det öppna (ibid; 18). Kunskap är således det som händer i 

interaktionen mellan parterna; mellan den som intervjuar (forskaren) och den som blir 

intervjuad (informanten). Intervjun ska dock inte misstas för ett jämlikt samtal mellan de två 

parterna; det är forskaren som introducerar ämnet för informanten och är därmed styrande i 

situationen. Forskaren förser informanten med intervjufrågor och granskar kritiskt de svar 

som kommer. På så sätt kan forskaren komma åt de vinklar som informanten tolkar 

verkligheten ifrån (ibid; 19).    

En av anledningarna till varför kvalitativa metoder är ett populärt tillvägagångssätt för att nå 

kunskap och få vetenskaplig förståelse för problem inom samhällsvetenskapliga discipliner är 

den kvalitativa inställningen (ibid; 28). Den kvalitativa inställningen erbjuder en specifik 

hållning till att skaffa sig kunskap, genom att undersöka den omgivande världen. De processer 
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och fenomen som undersöks av forskaren bör beskrivas innan de görs till teori; förstådda 

innan de förklaras. Inställningen har sitt fokus på kulturella och vardagliga ‘varje 

dag’praktiker av performativitet - oavsett om det som undersöks är subjektivt tänkande, 

lärande, vetande och/eller görande (ibid; 28). Den kvalitativa inställningen gör intervjun till 

en metodologisk ansats av vikt eftersom att den ger tillgång till lärares vardag och därmed 

verklighet. I det här fallet undersöker intervjun hur lärare tänker kring och tolkar meningen av 

ras och vithet och vad detta innebär i deras dagliga professionella praxis, och är därmed av 

relevans. Att få förståelse för hur lärare, i deras yrkesroller skapar mening rörande termerna 

har också en fenomenologisk dimension. Studien undersöker lärares tankar och tolkningar om 

dem själva, och vilar på antagandet om att den (relevanta) verkligheten är den som definieras 

av dem som omfattas av studien. Enligt Kvale & Brinkmann (ibid; 44), är det här generellt 

sett definitionen över fenomenologi inom kvalitativ forskning. Att förhålla sig till 

forskningsfrågor med betoning på hur något förstås och görs snarare än vad och varför det 

görs, är utgångspunkter i den här uppsatsen.    

 

Då studien ämnar undersöka lärares egna förståelse, krävs en ingång till deras egna levda 

verklighet. Att undersöka hur vissa saker upplevs i lärarens ‘riktiga’ och levda värld kan ses 

som ett sätt göra vetenskap baserat på ett fenomenologisk tillvägagångssätt (ibid; 46). Den 

kvalitativa forskningsintervjun, och den diskursiva analysen av den, uppmärksammar 

forskaren om olika sätt att tala om saker och skeenden, och som därmed konstruerar 

människors uppfattningar. Olika diskurser kan ses som olika sätt att definiera och olika 

förmågor till att definiera (ibid; 197). Då intervjun är semi-strukturerad liknar upplägget det 

som används i fokusgruppsintervjuer. Kvale & Brinkmann menar att denna kännetecknas av 

att intervjuaren introducerar diskussionsämnet och är ute efter meningsutbytet, och de 

synpunkter som kommer upp till ytan under intervjun (ibid; 191). Trots att intervjuerna i den 

här studien är individuella krävs det av intervjuaren att skapa en atmosfär som är tillräckligt 

öppen för meningsutbyte. Intervjustudiens ambition har varit att göra detta genom att 

informera de deltagande om vad som skall diskuteras under intervjun, men öppna upp för 

möjliga tolkningar med öppet sinne.     

8.2. Urval och validitet  

Åtta lärare från fyra gymnasieskolor har deltagit i intervjustudien som utgjort källmaterialet 

för det här självständiga arbetet. Två av skolorna är kommunala gymnasieskolor, resterande 

två är fristående gymnasium. Lärarna på de två kommunala skolorna samt en av de fristående 
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skolorna blev kontaktade via mail. Två lärare vardera från de kommunala skolorna 

medverkade, och ytterligare en på den första fristående skolan. På den andra fristående skolan 

kontaktades en lärare privat, och ytterligare två lärare på samma skola medverkade 

(sammanlagt tre) på intervju. Utöver förfrågan att delta fick lärarna ett informationsblad om 

det självständiga arbetet; dess syfte och huvudsakliga problemområde, en bakgrund till 

problemområdet samt källor. Alla lärare har fått samma information oavsett om de kontaktats 

per mail eller privat. Ingen skillnad har gjorts över vilka ämnen lärarna undervisar och/eller är 

behöriga i.   

Utgångspunkten har varit att få flera lärare från olika skolor i Stockholm att medverka i 

intervjustudien, för att få en spridning i källmaterialet vad gäller geografiskt läge 

(innerstad/ytterstad), programinriktningar (högskoleförberedande/ yrkesförberedande) och 

kommunalt styrda gymnasieskolor eller friskolor. På grund av tidsbrist, som framför allt 

påverkat gymnasielärarnas möjlighet att medverka, har vissa begränsningar i urvalet 

uppkommit och därmed blivit ett första problem i arbetet, som delvis förhindrat de 

ursprungliga utgångspunkterna. Dessa har snarare åsidosatts för att överhuvudtaget kunna 

genomföra studien och således det självständiga arbetet. Ett andra problem gällande urvalet är 

deltagarnas eget intresse till att medverka, vilket även det påverkar underlaget för analys av 

intervjuerna. Det är möjligt att de lärare som ställt upp redan varit tillräckligt insatta i ämnets 

frågor och sett intervjun som ett sätt att fördjupa sina egna kunskaper och perspektiv. Det 

finns därmed chans att de redan samtyckt till de teoretiska antaganden som det här 

självständiga arbetet har, och sannolikheten att de medverkande lärarna motsatt sig intervjuns 

ämne och syfte är därmed mindre. Det självständiga arbetets analys och resultat hade 

sannolikt blivit annorlunda om lärare med andra förkunskaper intervjuats, dock hade dessa 

möjligtvis inte ställt upp för att medverka i intervjustudien. Ett tredje problem utgörs av det 

informationsblad de medverkande lärarna fått ta del av innan respektive intervjuer; dels via 

mail för at; dels innan inspelningen av intervjuerna börjat. Detta för att de medverkande 

skulle få möjlighet till tillförlitlig information om det givna problemområdet. Sannolikt har 

informationsbladet påverkat deras förförståelse av arbetets problemområde, vilket i sin tur 

färgat av sig på redogörelserna som utgör källmaterialet. Informationen delades ut till de 

medverkande lärarna för att erbjuda förståelse för arbetets problemområde och syfte. 

Informationens källor hänvisades till i löpande text samt listades, för att ge de medverkande 

en chans att kontrollera dem ifall de anade onåd. Det finns dock risk att den här sortens 

förfarande i insamlandet av material gjorde relationen mellan de medverkande och 
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intervjuaren (jag) obalanserad, eftersom att intervjuaren tillhandahåller informationen och 

därmed förutbestäms vilka svar som varit ”rätta”.   

 

8.3. Genomförande   

De åtta lärarna som deltog fick veta att de skulle spelas in vid medverkande i förväg6, och 

godkände detta. Intervjuerna genomfördes på lärarnas egna skolor, för att bäst kunna passa 

deras schema och tid. Under varje intervju fick den deltagande läraren återigen läsa igenom 

informationsbladet7 de tidigare fått skickat till sin mail, för att åter sätta sig in i ämnet. Efter 

att de läst klart började inspelningen. I de intervjuer som lärare nämnde sig själva och/ eller 

kollegor, elever och t ex. andra saker vid namn som möjliggjorde igenkänning har dessa 

ändrats och därmed anonymiserats i transkriberingen. Varje lärare har fått en kopia på 

transkriberingen för att kunna korrekturläsa och godkänna, och dialog har förts med dem om 

hur anonymisering bäst kan ske.    

I utformandet av intervjufrågor har fokus legat på hur de medverkande lärarna förstår 

begreppen ras och vithet; hur de tänker kring dem och att använda dem i sin lärarroll. Vidare 

har fokus legat på om begreppen aktualiseras i yrkespraktiken, vad det i så fall innebär och får 

för konsekvenser för den enskilde lärarens verklighet i yrket. Utifrån begreppen ras och vithet 

har flera fenomen med anslutning till diskrimineringslagen och läroplanen diskuterats –  

(vardags)rasism, diskriminering, historiska kontexter, svenskhet m.m. Med 

informationsbladet som utgångspunkt och därmed en inblick i vad som förstås som problem i 

det självständiga arbetet har de medverkande lärarna kunnat ta ställning, värdera och 

omvärdera deras egna ställningstaganden och utgångspunkter samt berätta om den verklighet 

de och deras elever möter och lever i. Intervjumallen8 följdes inte till punkt och pricka, utan 

frångicks när relevanta teman och ämnen kom upp antingen av lärarna själva eller när frågan 

redan besvarats utan att den hunnits ställas. I samtliga intervjuer har lärarna innan de börjat 

svara på frågor fått berätta om deras tankar, frågor och reaktioner på informationsbladen, 

vilket varit utgångspunkten för att senare svara på frågorna.  

                                                 
6 Se bilaga 10 för förfrågan till att delta i intervju.  
7 Se bilaga 11 för informationsblad till intervju.  
8 Se bilaga 12 för intervjuguide.  



  19  

8.4. Diskursanalysen som metodologiskt ramverk   

Den kritiska diskursanalysen är inte en samlad metodologisk ansats, och inte heller en 

bestämd vetenskaplig teori (Wodak, 2002: s 7). Tvärtom har den kritiska diskursanalysen 

använts inom och av flera discipliner, men kan sägas vara grundläggande för att granska 

strukturella makt(o)förhållanden som är baserade på kön, genus, rasism etc (ibid; s 6). Då det 

inte finns ett samlat tillvägagångssätt för hur metoden skall användas lyfter Wodak fram att 

kritik bör ske mot det enskilda forskningsresultatet, snarare än mot metoden i sig eftersom 

den så starkt kan skilja sig åt (ibid; s 7). Den kritiska diskursanalysen fokuserar på själva 

språket i relation till makt; hur makt genom och med hjälp av språket konstrueras (ibid; s 6). 

Språket är en social slags praktik; språket formar situationer, institutioner och händelser som i 

sin tur formar språket tillbaka (ibid; s 8). I denna växelverkan mellan den diskursiva och 

materiella verkligheten finns den makt som den kritiska diskursanalysen undersöker. Språket 

erhåller på egen hand ingen egentlig makt förrän makthavare använder det mot den/de som 

saknar makt. Detta anser Wodak kunna förklara varför kritisk diskursanalys ofta fokuserar på 

den marginaliserade i maktförhållanden- och relationer, genom att analysera språket hos den 

med makt. Det kritiska i analysmetoden kan definieras som en distans till källmaterialet (dvs. 

data) och att se en mellan det och kontexten som det befinner sig i (ibid; s 9).   

 Enligt Van Dyjk är kritisk diskursanalys en analys av hur social makt uppförs, reproduceras, 

legitimeras och motarbetas genom text och tal i social och politisk praktik. Med hjälp av den 

kan även missbruket av makt analyseras. Makt i sociala problem och politiska kontexter kan 

förstås genom att analysera social interaktion och sociala strukturer (Van Dyjk, 2015; s 466). 

Genom de diskursiva praktikerna kan makt synliggöras. Talet påverkar tanken, praktiken och 

tillvägagångssättet och därmed hur makt fördelas.   

Ur de här avseendena blir den kritiska diskursanalysen en effektfull metod (samt teori) att 

använda sig av för att analysera det källmaterial som samlats in i intervjustudien. Genom att 

komma åt hur gymnasielärarna förstår språket, kring deras roll i att uppfylla skolans 

värdegrund och uppdrag, kan en maktanalys genomföras. Utöver det undersöks även den 

faktiska verklighet och som gymnasielärarna verkar i och förhåller sig till. Den kritiska 

diskursanalysen används från att källmaterialet insamlats och börjat kodas. I kodningen 

synliggörs de förståelser, attityder och idéer lärarna använder sig av gällande uppsatsens 

ämne. Genom att koda efter förekommande mönster kan de påvisa makt i en social kontext.  
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8.5. Bearbetning av data   

Efter att intervjuerna transkriberats och korrigerats i samförstånd med de deltagande lärarna 

har källmaterialet strukturerats, och inordnats efter koder. Under transkriberingen har 

intervjuerna genomlyssnats flertalet gånger, vilket gjort det enklare att påminna sig om 

likheter och skillnader i samtalen med sammanlagt åtta lärare. Likheter har kunnat urskiljas 

och dessa har legat till grund för den kodning som gjorts. Kodningen ledde fram till att fyra 

olika teman kunde urskiljas, var på den kritiskt diskursiva analysen sedan gjorts. Det första 

temat behandlar förståelsen av begreppet ras, det andra förståelsen av begreppet vithet. Dessa 

teman blev naturliga i kodningen av materialet då en av frågeställningarna centreras kring 

begreppen och lärarnas förståelse av dem. Flera av de medverkande lärarna förstod begreppen 

ras och vithet liknande vilket gav ytterligare skäl att strukturera analysen av källmaterialet på 

så sätt. Att förståelsen av begreppen ändå skiljer sig åt har gett utgångspunkter som varit av 

vikt för analysen. Det tredje temat, begreppets mång- och svårtydighet, tar därför upp de 

problem som medföljer av att begreppen ras och vithet kan tolkas och förstås på flera olika 

sätt. Slutligen behandlar det sista temat, dilemman i den yrkesverksamma verkligheten, den 

komplexa verklighet lärarna rör sig ibland. Här tas den verklighet av rasism och 

diskriminering upp många av deras elever möter och berättar om; och hur lärarna i sin tur 

navigerar genom detta kopplat till skolans värdegrund och uppdrag.   

 

8.6. Etiska aspekter   

Samtliga medverkande har informerats om intervjustudiens syfte och ämnet för det 

självständiga arbetet. De har även informerats om att intervjun spelas in för att senare 

transkriberas och därmed anonymiseras. Det finns även risk för att eventuellt känslig 

information om de medverkande lärarna kan identifieras, och därmed äventyra de etiska 

principerna som ligger till grund för det här självständiga arbetet. Ett mål har varit att ha en 

hög transparens för de medverkande lärarna för att motverka detta samt hålla dem 

välinformerade under arbetets gång. Detta har gjorts genom att från första kontakten med 

lärarna informera om intervjustudien och det självständiga arbetet, skicka ut ett 

informationsblad om arbetets ämne samt skicka tillbaka transkriberingarna till lärarna för att 

kommenteras och slutligen godkännas. Arbetet följer de etiska överväganden och riktlinjer 

som Vetenskapsrådet publicerat (Vetenskapsrådet, 2017).   
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9. Resultat  
 

De genomförda intervjuerna med gymnasielärare utgör källmaterialet. Ur dessa kunde fyra 

teman urskiljas, som ämnar besvara frågeställningarna. Det första temat tar upp de 

diskussioner kring begreppet ras som rört sig in på hur det uppfattas; vilka reaktioner det får 

och vilka historiska kontexter lärarna placerar in det i. Det andra temat tar upp komplexiteten 

i begreppet ras och användandet av det; hur det kan förstås men även missförstås; hur detta i 

sin tur påverkar de eventuella situationer och sammanhang där det kan och skulle kunna 

användas. Det tredje temat behandlar förståelsen av begreppet vithet; hur lärarna sätter in det i 

sin vardagliga yrkespraxis och förstår det. Slutligen tar det fjärde temat tar upp de dilemman 

och problem som tillkommer läraryrket; erfarenheter och upplevelser av rasism och 

diskriminering (av främst elever men också lärare); hur lärarna reflekterar kring dessa och 

utmaningarna med att tillämpa skolans jämlika värdegrund och uppdrag.   

Under kodningen av källmaterialet har fler teman än de ovan nämnda kunnat urskiljas. Dock 

har de fyra temana som redan nämnts placerat sig som de tydligast framkommande, och 

därmed har sorteringen av materialet skett utefter dem. Följden av detta har blivit att lärarnas 

redogörelser stundtals skiljer sig åt mer eller mindre, precis som att de stundtals liknar 

varandra. Utgångspunkten har trots detta varit att ge tydliga och överskådliga exempel i 

arbetets analyserande delar. Detta har i den mån det varit möjligt återgetts i analysen av 

källmaterialet.  

9.1. Förståelsen av begreppet ras  

Begreppet ras förknippas av lärarna med rasbiologi och uppdelandet av människor i 

biologiska raser för att vidare kunna över- och underordna. Begreppet är bekant, och 

förknippas mest med en historisk kontext. Det symboliserar t ex. kolonialism och nazism, och 

ses som ett sätt att legalisera brott mot mänskligheten och vissa gruppers övergrepp mot andra 

genom att begreppsliggöra biologiska skillnader. Konnotationer begreppet för med sig är t ex.  

nazism och kolonialism. Sveriges egna rasbiologiska institut nämns, och får på ett sätt 

symbolisera de mer långtgående konsekvenserna som kategoriserandet av människor 

inneburit historiskt. Just Sveriges rasbiologiska arv och historia, med de eugeniska instituten, 

kan tänkas spela roll i hur begreppet ras uppfattas och därför vill undvikas. Att svenska 

institutioner delvis la grunden för att vetenskapligt legitimera nazisternas ideologi om arisk 

överlägsenhet kontra icke-arisk (judisk, romsk etc.) underlägsenhet förklarar oviljan att ta 
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begreppet i mun. Med den förklaringen får begreppet en annan innebörd på svenska än på 

engelska.  

Helena: /…/ ras, i och med att jag är historielärare också, så tänker jag ju mycket på ras utifrån 

nazismen och den, eh, kategoriseringen av (paus) ras på nåt sätt. /…/ jag tänker inte så mycket på 

hudfärg, eh, utan jag tänker snarare, det första som ploppar upp, det är liksom, Hitler och nazismens 

rasbiologi. /…/ vårat egna förflutna och våran, vårat eget institut i Uppsala och deras forskning på ras, 

eller liksom deras, dom var ju världsledande på rasbiologi /…/ Och definitionen är på nåt sätt, att man 

delar in människor i olika kategorier, det finns bättre och sämre raser, det finns högre stående och lägre 

stående. (Bilaga 2. Intervju 1; s 1)  

  
Ulrika: mm. Ja för mig har det bara ganska unkna konnotationer. Jag tänker mest på kolonialism och 

benämningar av andra människor som nånting annat. Eh, sortering av människor tänker jag mycket på. 

Behovet av att kategorisera människor hela tiden. /…/ Näej, för mig är ras ett litet rött skynke. Jag 

tycker att, för mig ska det inte finnas. Det borde inte finnas. (Bilaga 4. Intervju 3; s 4)  

  

Då ingen skillnad på lärarnas ämnesområden gjordes i intervjustudien är det möjligt att de till 

viss del har olika förförståelse och tolkningar av begreppet, utifrån hur de undervisar om just 

historisk kontext och nutida skeenden. Att begreppet innebär att kategorisera och dela in i 

dikotoma förhållanden står i fokus snarare än de fysiska skillnaderna mellan människor. Här 

blir begreppet något värdeladdat; det vittnar om de världsuppfattningar som ledde fram till t 

ex. Förintelsen och som är inslag i både historie- och samhällskunskapsundervisning, och 

därmed utgör lärarens undervisningsområden. De historiska händelser och deras konsekvenser 

ges stor plats när begreppets innebörd tas i åtagande. Tyngden i begreppets historiska arv 

finns, men tillåts inte ta plats i form av att begreppet i nutid skulle kunna vara användbart. Det 

skulle kunna vara en brist på insikt om att identiteter påverkas av deras historiska arv, och att 

den samtida verkligheten därmed ter sig olika för olika kroppar.   

  
Maria: Alltså, hundar, katter, hästar, människor och så inom dom, den rasen så finns det olikheter. /…/ 

Vi ser inte alla likadana ut, /.../ vi kommer från olika delar av världen, och det ser annorlunda ut med 

klimat och så vidare, liksom. Så där finns det en variation inom den mänskliga rasen. Sen så rasbiologin 

och det det är ju liksom eh människans, den mänskliga rasens sätt att försöka på nåt sätt (paus) på ett 

sätt så här att förstå /…/ den första rasbiologin var att försöka förstå, som vi alltid försöker. Eh, vad det 

är för skillnad på människor och människor exempelvis. /…/ sen la eh, vissa, i varje fall, inom 

krimonologiska kretsar, om man säger så, eh, sen vart ju det ras som utvecklades till rasistiskt. (Bilaga  
3. Intervju 2; s 1-2)  

  

Att dela in människor i raser förstås i citatet ovan som ett försök till att ursprungligen försöka 

förstå hur världen ligger till. Per automatik blir därmed andrefieringen, dvs. görandet av olika 

raser och distanserandet från ett (europeiskt, vitt) ”vi” blir något som från början inte 

inneburit negering trots särskiljandet av människor. Även om begreppets historiska kontexter 

tas med i åtanke är det från början inte ett begrepp kopplat till mänskliga övergrepp. Här 

frångås förkastandet av begreppet, och med det även dess historiska kontext. Rasbiologin som 
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ett världsomfattande försök att förstå sig på hur världen är beskaffad, men gjordes enbart från 

ett håll – det som historiskt sett haft mest makt och privilegier.   

  
Maria: ja, det här rasbiologiska, det blir liksom jättekonstigt då [användandet av begreppet ras]. För då 
är det verkligen att vi pratar om olika raser /…/ Men sure, sen är det ju det att vi har NMR och alla dom 

som menar på att vi är olika raser, men. Ah. Men att tillåta ras, då, begreppet ras, då blir det som att 

tillåta att det faktiskt finns olika raser.  
 (Bilaga 3. Intervju 2; s 7)  

  
Ulrika: Sen förstår jag att man måste prata om det /…/ och kring det, men jag tycker att ehm. Som sagt 

var att gå tillbaka till att använda det för att det skulle vara enkelt tycker jag är lite tråkigt. Det skulle 

jag inte vilja göra. Jag skulle inte vilja ha samma situation som i USA där man håller på med att kryssa i 

på ett papper vad man är för ras. /…/ Det låter ju hemskt. (Bilaga 4. Intervju 3; s 4)  

  

  

Begreppet ras är så starkt förknippas med rasbiologi och särskiljandet av människor med 

negativa konsekvenser. Ras blir något som inte finns, och därför går det inte att applicera 

begreppet på människan utifrån en utgångspunkt i demokratiska värderingar. Att använda sig 

av begreppet blir att frigöra sig från dess historiska kontexter och därmed förlora viktig 

kunskap som det svenska skolväsendet (bland andra) grundar sig på. Att inte använda sig av 

begreppet blir i praktiken att tänka och göra likvärdigt, oavsett hur någon ser ut eller var de 

kommer ifrån. Det finns inte Förnekandet av ras görs med intentioner om att bestrida de idéer 

och tankeströmningar som onekligen ledde till fruktansvärda saker. En färgblind logik, dvs. 

att inte se någon skillnad alls, är lika med avståndstagande av sådana idéer.   

  

Ulrika: Eh, samtidigt så finns det ju inte flera människoraser. Så att för mig är det ju. Alltså ras finns 

inte för mig i människorvärlden /…/ Eh, alls, det existerar inte för mig. Jag kan ju förstå problematiken, 

men då får man ju hitta ett annat begrepp helt enkelt. (Bilaga 4. Intervju 3; s 3)  

  
Johan: Och att min förståelse så är människan en och samma ras. Alla, ja jag tycker att alla människor 

är en och samma ras. Och jag håller inte med FN:s kritik. (Bilaga 9. Intervju 8; s 3)  

  

Även hos läraren som inte känner sig särskilt bevandrad i de ämnen som diskuteras under 

intervjun blir ras till något som inte finns. Läraren får grepp om begreppet och 

problemområdets bakgrund genom informationsbladet som läses vid intervjuns början. Idén 

om att ras är något socialt konstruerat, en faktor som förändras i takt med tidens gång, är 

godtagbart. Att däremot använda begreppet likställs dock med dess historiska kontext, och 

avfärdas därför.   

  

Jesper: jag är ju lärare i svenska och filosofi, så att jag har liksom inte den här ingången. Men sen är jag 

ju även lärare i svenska som andraspråk och då har vi ju läst kring (paus) eh, jamen det här som du var 

inne på i texten, om sociala konstruktioner. /…/ [förståelsen av begreppet ras]. ja det är väl då (paus) 

om man tänker sig då att människor utifrån hudfärg då, tänker jag. Tillskrivs vissa egenskaper. /…/ att 

det är så som eh, begreppet har använts historiskt sett. /…/ jag har aldrig använt begreppet själv- /…/ så 
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att det, det är, det känns så främmande att använda det begreppet /…/ man hör ingen som använder det 

heller. /…/ och jag har inte uppfattat att det är nåt som elever använder, heller. (Bilaga 5. Intervju 4; s 

12)  

  

  

Dock har begreppet en annorlunda konnotation. Visserligen förnekas att ras som biologisk 

skillnad mellan människor skulle existera, men förstås samtidigt som något mer än en 

historisk kvarleva. I citatet nedan blir ras något som visserligen kan förnekas (som biologisk 

skillnad och social konstruktion), men likväl påverka ens uppfattning om världen och de som 

finns i den. Den historiska kontexten färgar av sig på den nutida verklighetsuppfattningen.   

  

Isak: /…/ Om vi tar det om förståelse.. Okej, men om vi tar begreppet ras, ehm (paus) jo men att det är 

ju ett.. En social konstruktion, själva begreppet i sig. Både i, när det används som en förståelse i, av sin 

omvärld. Om man förstår världen utifrån ras så har man ju en viss förståelse av både maktrelationer 

som finns men också om /…/ om maktrelationer finns, men också om dom man skulle vilja se, liksom, 

påverkas ju av hur man ser ras. Men det är om man tror att ras överhuvudtaget finns då. /…/ och även 

om man inte tror att det finns så påverkar det ju också ens förståelse av sin omvärld. /…/ men liksom att 

det kan forma ens tänkande utan att man nödvändigtvis tror på det uttalat. (Bilaga 7. Intervju 6; s 1)  

  

Begreppet ras förstås av majoriteten av lärarna som synonymt med rasbiologi; ett upprättande 

av skillnader som i praktiken innebär karaktärsdrag och essentiella kvalitéer; och därmed 

legitimerandet av särskiljande praktiker. Genom att tydligt markera mot idéerna begreppet för 

med sig kan de demokratiska värderingar skolan grundar sig på förmedlas. Ras finns inte, och 

de historiska kontexter som manifesteras i kvarvarande sociala konstruktioner synliggörs inte. 

Appliceras Ahmeds teori om vithetens hegemoniska intagande kan detta ses som en tydlig 

markering mot rasbiologiska idéer. Genom att inte göra någon skillnad alls men samtidigt 

utgå från en färgblind orientering döljs de föreställningar som överordnar och normaliserar 

vithet.   

  

9.2. Förståelsen av begreppet vithet  

 

Begreppet vithet är ett som alla de medverkande lärarna kan visualisera och sätta in i en 

vardaglig kontext. Begreppet sätter ord på specifika skeenden, och förklarar fenomen och 

processer som är förekommande. Vithet adresserar problematiska fenomen, t ex. rasism och 

diskriminering, som lärarrollen har i uppdrag att motarbeta. Elevernas berättelser vittnar om 

erfarenheter och upplevelser av detta. I egenskap av att vara icke-vita kategoriseras och 

underordnas dessa elever, vilket begränsar deras möjligheter till likvärdiga chanser. Dessa 

processer och fenomen behöver lärarna hantera, och ser där sambandet mellan vithet och 

privilegier. Ett sätt att förklara faktiska och vardagliga händelser och situationer blir att se 
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detta som ett system av normativa strukturer – det sker för att de inte är vita, till skillnad från 

att det inte sker för att jag/vi är vita. Samtidigt förblir vithet något som inte reflekteras över, 

just för att det utgör den normativa utgångspunkten. Det är i situationerna där det krävs som 

blicken läggs på vad som utgör det normativa som vithet upptäcks.   

  

Helena: Nä jag tänker nog (paus) allt utom Afrika och Asien. Men jag måste säga att jag har inte tänkt 

så mycket på vithet. När jag tänker efter. /…/ Kanske det, att det är det som är normen i det landet vi 

bor i. (Bilaga 2. Intervju 1; s 8)   

  
Jesper: /…/ om man är i den då majoriteten då, som jag är som har ganska ljus hy, det kanske inte är nåt 

man reflekterar över. Jag kanske inte ens märker det, jag är liksom så inbäddad i /…/ vithet, jag märker 

inte såna eventuella diskrimineringar. (Bilaga 5. Intervju 4; s 9)   

  

  

Att inte rasifiera, eller undvika att göra det, är att förbli färgblind. I den bemärkelsen går 

normativa strukturer obemärkt förbi och påverkar i sig inte någons privilegier att röra sig 

obehindrat genom de rum kroppen orienterar sig genom. Med färgblindhetens logik 

ifrågasätts dock inte normer som ändå bildar grund för olikgörande. Att rasifiera utan att 

skapa dikotoma motsatsförhållanden vari människor blir indelade i (t ex. elever och kollegor) 

innebär per automatik att under- och överordna. I det här avseendet finns likheter med Flintoff 

& Dowling, där normativa föreställningar finns men inte uttalas, och därmed inte synliggörs.  

Inte förrän den privilegierade, som ju sitter på det hegemoniska tolkningsföreträdet, möter den 

Andre kan den reflektera och tänka om sin maktkonstituerande position. Den får syn på sig 

själv genom den Andre.  

  

Helena: /…/ nån tjej berättade att när hon jobbade i hemtjänsten att en gammal pensionär bara vägrade 

att ta emot hennes hjälp. För att hon liksom inte var blond och blåögd. Och den tjejen var inte speciellt 

mörk. Absolut inte, hon kanske kom från Sydamerika. Nämen du vet, hon kanske hade mörkbrunt och 

hår och bruna ögon. (Bilaga 2. Intervju 1; s 10)  

  

Vithet kan utifrån dess historiska kontext förstås som att i praktiken vara en av ”oss”, att ingå 

i en gemenskap som garanterar tillit och förtroende. Det blir tydligt i citatet ovan där läraren 

återger en episod där en elev blivit bemött rasistiskt på sitt jobb och på grund av det inte 

kunnat utföra det. Citatet exemplifierar hur snäv den normativa utgångspunktens gräns i så 

fall är för ”vi” och ”dom”. Citatet är ett från när läraren förklarade på vilka sätt som begreppet 

vithet skulle kunna vara relevant. Att ha ett begrepp till hands som placerar de erfarenheter 

som drabbar elever och utger fenomenen för att vara det de är - strukturella förtryck. Det 

fokuserar på fenomenet (rasism i vardagen, bl.a. i arbetet) och vad som möjliggör det, snarare 

än på vad hos personen ifråga som är avvikande.   
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Maria: /…/ vita tillhör ju den privilegierade gruppen då /…/ i världen. /…/ Det är ganska tydligt /…/ 

Eller alternativt att man får se sig själv som avvikande då, när man åker utomlands nånstans faktiskt 

(Bilaga 3. Intervju 2; s 8)   

  
Rosa: Att där kan man prata om vithet. Så som man pratar om /…/ heterosexualitet. Alltså att det blir en 

slags maktrelation. Då kan man också prata om vithet /…/ (Bilaga 6. Intervju 5; s 9)   

  

Begreppet ger mening eftersom det förklarar hur strukturella maktskillnader upprätthålls. Det 

är ”ganska tydligt” att vita till hör den privilegierade gruppen. Det är den som sätts i fokus, 

vilket får ett annat utfall än att se rasism och diskriminering som isolerade och individuella 

händelser placerade utanför sin kontext. Vitheten utgör kontexten vari social ojämlik sker. Att 

rasism och diskriminering sker och i sin tur påverkar skolväsendet som lärarna verkar i är inte 

något som är obekant för de medverkande lärarna. Att syna ett normativt system nedifrån och 

upp istället för uppifrån och ned, och alltså se hur vithet som grund möjliggör orättvisa 

praktiker, erbjuder ett sätt att adressera de medföljande problemen och reflektera över den 

egna lärarrollen.   

  

Ulrika: /…/ för att hon blir insorterad i nåt annat etniskt fack för att hon är mörkhyad. Vilket blir 

jättekonstigt, adopterade personer specifikt hamnar ju i nån sorts limbo där för att människor läser ju av 

etniskt ursprung efter hudfärg. (Bilaga 4. Intervju 3; s 11)   

  

Begreppet vithet förklarar på ett annat sätt de rasifieringsprocesser som särskiljer människor 

åt än begreppet ras. Det förstnämnda begreppet är inte på samma sätt som det andra historiskt 

baktungt och förknippat med rasbiologi och mänskliga övergrepp. Begreppet vithet ger dock 

uttryck för historiska kontexter även det. Det verkar sätta fingret på de sociala konstruktioner 

som lyfter upp vithet till överordning i en raslig hierarki, och är ett begreppssliggörande av 

hur normativa system fungerar, likt t ex. heteronormativitet. I citatet ovan blir vithet det 

koncept som skapar ”svenskhet”; den svenska etniska identiteten är lika med vit. Adoptanten 

rasifieras på grund av sin icke-vita hud. Det är inte den avvikande etniciteten som förnekar 

tillträde in i en svensk gemenskap (adoptanten växer upp med en svensk, kulturell hemvist), 

utan den avvikande kroppen. Begreppet vithet lyfter upp de skeenden som inte förmås 

förklaras genom begreppet etnicitet. Det är samtidigt en slags paraply-term som positionerar 

människor i två allt för stora grupper. Användandet av begreppet skapar två motsatta 

kategorier, vit och icke-vit, men ekvivalens inom respektive kategori finns inte.   

  

Isak: Det är komplicerat hur man ska relatera till det, dels på grund av etnifiering men dels av 

rasifiering. Just på grund av den skillnaden det finns mellan etnicitet och ras./…/ det är trubbigt helt 

enkelt, för att den inte distingerar mellan dom som är högre upp i en raspyramid eller dom som är högre 

upp i en etnicitetspyramid och liksom, att dom två interagerar ju med varandra i att skapa en 

raspyramid. (Bilaga 7. Intervju 6; s 5)  
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I citatet ovan väger två slags andrefierande in; dels den beroende på etnicitet och dels den 

beroende på ras. Båda bidrar till vithet, och förstås som en raspyramid i vilken en blir 

placerad i hierarkisk ordning. Begreppet vithet förklarar enbart hur kroppar orienteras i rum 

och andrefieras, men inte varför eller på vilka olika sätt. Där etnifiering t ex. underordnar 

judar, romer eller samer underordnas t ex. afrikaner eller asiater genom rasifiering. Trots att 

begreppet vithet sätter ord på vissa fenomen och normsystem behövs de andra begreppen 

(etnicitet och ras) för att med tillräcklig räckvidd tala om och adressera rasism och 

diskriminering.  

  

Begreppet vithet förstås av lärarna som ett rimligt sätt att tala om normativa tankesystem som 

strukturerar den faktiska verkligheten ojämlikt. Med hjälp av begreppet kan specifika 

fenomen, som är bekanta och förekommer i en yrkesrelaterad kontext, förklaras på ett 

strukturellt plan. Det synliggör normer och föreställningar utan att för den sakens skull väga 

in essentiella faktorer. Begreppet blir därför lättare att använda och ligger närmre till hands 

för de medverkande lärarna än begreppet ras. För att ge ett kvalitativt djup i analyserande av 

maktstrukturer behövs det dock användas parallellt med andra begrepp, eftersom vithet i sig 

inte är en tillräcklig modell. Det kan förklara rasifieringsprocesser, men väger tyngre när t ex. 

begreppet etnicitet kompletterar. Således synliggör det färgblinda praktiker som utgår ifrån 

vithet som norm, men undersöker inte närmre vad som utgör rasifiering och etnifiering och 

vad skillnaden mellan dem är.   

9.3. Rasbegreppets svår- och mångtydighet  

 

För att definiera de skillnader som ligger till grund för t ex. rasism och diskriminering blir ras 

otillräckligt, i två av lärarnas tycke. Just för att begreppet ras är förknippad med sin historiska 

kontext blir det ett ”förfärligt begrepp”. Samtidigt finns en öppenhet för att begreppets 

innebörd kan differera beroende på vem som använder sig av det, och att det saknar en 

gemensam tolkningsram.    

  

Helena: Nämen jag tänker /…/ att begreppen är svåra. /…/ frågar du en vit, medelålders kvinna som jag 

är får du ett svar. Frågar du en tjej som är 17 år som kommer från Eritrea så finns det säkert ett annat 

svar /…/ även om det finns en definition så känns den ändå väldigt tolkningsbar tycker jag. /…/ jag 

tycker ju att det är bättre att använda ordet etnisk tillhörighet. Jag tycker att ras klingar på ett. Alltså jag 

tycker det är ett förfärligt begrepp. Alltså, jag har ju precis sagt att jag tycker att man ska använda det i 

historia och det tycker jag. Men jag tycker att man, som jag sa innan, att man ska fan bort med det nu. 

(Bilaga 2. Intervju 1; s 7)  

  
Maria: /…/ många pratar i länder. /…/ och då blir det ju etnisk bakgrund. Men då blir det återigen inte 

ras. Utan ras är ju så vitt begrepp liksom, alltså stort. /…/ nä ras blir ju, om man ska ta det, ras blir ju 

mycket hårdare. Om vi säger att vi är från olika raser det är ganska, alltså det är ju extremt starkt. Det 
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markerar, jag menar etnicitet är ju bara ett indikat för att vi kommer från olika kulturella bakgrunder, ja 

kanske att vi har.. /…/ Det är knepigt det där också, för du har en etnicitet, du har en kulturell etnicitet 

och sen kan du ju också ha en etnisk etnicitet och då. Då blir du ju bedömd många gånger för hur du ser 

ut. (Bilaga 3. Intervju 2; s 5)   

 

Begreppet ras är något hårt, återigen för att det kopplas till dess historiska konnotationer. 

Istället används begreppet etnicitet/ etnisk bakgrund för att adressera särskiljande. Begreppet 

är dock lika svårtolkat, och adresserar något mer än olika (relationella) kulturella bakgrunder. 

Etnicitet används i citatet ovan snarare synonymt med ras, då det görs skillnad kulturell och 

etnisk etnicitet. Lika mycket som begreppet etnicitet kan förklara en specifik kulturell hemvist 

kan det även förklara ett specifikt utseende, och får därmed känneteckna något essentiellt. De 

två begreppen förklarar i princip samma sak, men etnicitet blir ett mer accepterat sätt att 

särskilja, med grund i kulturella praktiker snarare än biologiska.   

  

Ulrika: /…/ och där pratade vi väldigt mycket, eller jag pratade mycket med klassen om att man 

använder begreppet ras annorlunda i USA. Frågan är om/…/ om race och ras har lite olika 

konnotationer ungefär som eh love you och älskar dig - är ju inte samma riktigt. Älskar dig är ganska 

tungt, love you kan man ju säga till nån man gillar på jobbet nästan. Men frågan är hur dom [forskarna 

inom området]. tänker kring begreppet race, har det samma innebörd som begreppet ras? har jag inte 

riktigt förstått. (Bilaga 4. Intervju 3; s 4)  

  

Beroende på om det är svenska eller engelska förstås begreppet olika. Begreppets innebörd är 

inte klarlagt i svensk bemärkelse, och verkar därför få en tyngre och svårare användning. I 

citatet nedan förstås etnicitet som något som subjektet tilldelar sig själv, och blir därför ett 

begrepp som även det är svårdefinierat.   

  

Ulrika: [etnicitet] är ett väldigt svårt begrepp /…/ Det är ingen annan som ska tala om att “du är inte 

svensk, du är same, du är inte svensk”. /…/ det måste vara upp till en själv. Därför att etniskt ursprung 

är så luddigt. Vad är det för nånting, vi pratar jättemycket om dubbelidentiteter, alltså nationaliteter. 

/…/ Så vi, vi pratar ganska mycket om att begreppet är luddigt och att det är svårdefinierat och att det vi 

kommer fram till gång på gång är ju att, att det är ingen annan egentligen som kan bestämma. För då 

sitter nån och indelar igen, i grupper. (Bilaga 4. Intervju 3; s 7)  

  

Etnicitet upplevs mer lättanvänt. Det pekar inte ut, och låser inte fast i oföränderliga 

stereotyper. Etniskt ursprung förstås som något relationellt och föränderligt. Det är något 

performativt, som (åter)skapas vid olika platser och tillfällen till skillnad från ras som sitter 

fast i kroppen och huden. Det går att träda in och träda ut ur etnicitet på ett annat sätt, och helt 

enkelt själv välja när det passar en själv att tillhöra eller avvika. Att uppmärksamma 

särskiljande praktiker innebär följaktligen att hänvisa till kultur och härkomst, inte till att 

kroppars fysiska attribut tillskrivs egenskaper. Bakvänt kategoriseras de särskiljande praktiker 

till följd av fysiska attribut till kultur, då ras inte är ett alternativ för att adressera fenomenet. 
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Uteslutandet av ras blir en färgblindhetens praktik men likställer samtidigt etnicitet med 

fysiska attribut.   

  

Jesper: /…/ [ras] blir kopplat till en viss historisk epok. Men om man pratar om eh, etnicitet och etniskt 

ursprung så är det som ett mer objektivt begrepp, som man kan använda i ett mer nutida diskurs på nåt 

sätt. Utan att det blandas med en massa.. Värderingar. /…/ Och det är ju inte relevant heller, då är det ju 

etnicitet ett vidare begrepp. Och kan fyllas med ett helt annat innehåll, liksom. (Bilaga 5. Intervju 4; s 6)   

  
Johan: förlåt, här kan vi ju inte prata om ras, för här har vi ju ett bra begrepp liksom. Om vi pratar om 

ras, så låter det ju konstigt. I Sverige kan vi inte göra det. Inte just nu i alla fall. /…/ Jag kan prata om 

kultur, om folkgrupper, ja kanske - jag har inte pratat om etnicitet nångång, men jag skulle kunna tänka 

mig att göra det. Men ras, nej, inte. Jag vill inte uttrycka mig så, så luddigt. Jag vill, ja, uttrycka mig så 

precist som det går. (Bilaga 9. Intervju 8; s 4-5)  

  

För en av lärarna blir begreppet; mång- och svårtydigheten i det ett lektionsmoment. Läraren 

lyfter fram begreppets historiska konnotationer och dess nutida definition, och jämför de två 

begreppen med varandra i sin undervisning. Det finns utrymme för att diskutera vad 

begreppet kan innebära i en socialkonstruktivistisk kontext. Jämte begreppet etnicitet 

använder sig läraren ”på prov” av begreppet ras för att diskutera förstå och analysera fenomen 

som rasism och diskriminering och även för att jämföra dem åt.   

Ivar: om forskarna säger att rasism finns inte, vad tror ni att dom menar då? Men dom säger också – 

rasism finns. Och båda har rätt. /…/ Till slut klurar dom ju ut att ”/…/ det finns ingen seriös forskare 

som hävdar att man kan utifrån hudfärg t ex. säga att nån är smartare än nån annan” Så på så sätt finns 

inte rasism, medans en retorisk forskare säger ju att eftersom man kan använda det i retoriken så 

övertygas folk och påverkar dom. (Bilaga 8. Intervju 7; s 4)   

Ivar: Jag har inget bra svar just nu, på om jag tycker att det är värt att skilja på dom här två och så har 

jag gjort fel. Det är inte det, jag har inget bra svar just nu, jag är för dåligt insatt i det. (Bilaga 8. Intervju 

7; s 5) Rosa: /…/ vissa elever är lite såhär.. Jamen dom kan vara lite känsliga att ”ras, vad menar du?”, 

alltså att dom kan missuppfatta, att man pratar om raser som att befästa nånting. Och då måste man 

verkligen hela tiden vara supertydlig vad man menar med maktordningar. (Bilaga 6. Intervju 5; s 6)   

  

Begreppet ras använt tillsammans med etnicitet adresserar samtidigt upplevelser och 

erfarenheter. Just i att ras synliggör något fast, dvs. erfarenheten av den egna kroppen, till 

skillnad från det relationella etnicitet förklarar det som faktiskt upplevs som rasism och 

diskriminering. Begreppet förklarar i den bemärkelsen något som en färgblind praktik ses 

förbi, eftersom att ras ju inte finns. Av begreppet etnicitet förklaras erfarenheten som en 

baserad på en specifik kultur, men kodar ändå efter kroppens orientering.   

  

Isak: /…/ när vi snackar om ras och etnicitet.. så är det tydligt att vissa pratar om det som ett slags 

förment objektivt och andra pratar om det utifrån ett jag-perspektiv. När dom pratar om rasism. Och det 

är ju för att vissa upplever rasism, helt enkelt. /…/ Och det är väldigt tydligt då, hur ens upplevelse av 

att vara den andra påverkar hur man använder sig av verktyg som handlar om hur man blir den andre. 

(Bilaga 7. Intervju 6; s 3)  
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Begreppet ras är svårt att definiera, och kan tolkas på flera olika sätt. Diskussionerna kring 

begreppet ras visar på att den tydlighet och stringens som hade krävts för att kunna använda 

det i t ex. undervisning och mer allmänt i vardagen saknas. Det finns förvisso vissa 

gemensamma punkter i förståelsen av begreppet, men då i en historisk kontext för att belysa 

folkmord och brott mot mänskligheten (som exemplifieras i analysen av det första temat).  

Begreppet ras som social konstruktion har inte alls samma gemensamma förståelse, och skulle 

föra stor risk med sig att missförstås och/eller peka ut antingen lärare eller deras elever.   

Kritiken som förts fram av bl.a. ECRI mot Sverige för att begreppet ras tagits bort ur 

diskrimineringslagen får här mothugg. Möjligtvis har den svenska statens roll i utformandet 

av rasbiologiska praktiker inte tagits i tillräcklig åtanke när kritiken formats. I en svensk 

historisk kontext, där rasifiering fått grymma konsekvenser nationellt såväl som 

internationellt, - hur ska diskrimineringslagen i så fall appliceras i och med att begreppet 

faktiskt inte har en enhetlig ram för förståelse? Skolväsendet som för det svenska samhällets 

funktion är väsentlig och lärarna som verkar inom det skulle av arbetets intervjustudie att 

döma ha svårigheter att använda sig av begreppet på ett annat sätt än för att över- och 

underordna människor. I den mån detta faktiskt skulle vara fallet skulle det ske motvilligt.   

På samma gång förutsätter användandet av begreppet vithet för att förstå strukturella 

ojämlikheter, kopplade till historisk kontext, mer eller mindre användandet av begreppet ras. 

Begreppet etnicitet visar sig i intervjuerna också det vara mång- och svårtolkat, och skulle med 

hjälp av flera begrepp faktiskt kunna tillämpa diskrimineringslagen och skolans värdegrund 

och uppdrag.   

  

9.4. Dilemman i den yrkesverksamma verkligheten  

 

Lärarnas redogörelser under intervjuerna vittnar om stundtals svåra och komplexa situationer 

och sammanhang. Dessa går inte att förringa utan måste hanteras, samtidigt som dessa 

händelser och situationer är sådana som sätter lärarrollens uppdrag att leva upp till skolans 

värdegrund och uppdrag på prov. Att göra något annat än vad de för skolväsendet reglerande 

styrdokument förordar är oförhandlingsbart, vilket i sin tur gör lärarrollen och dess 

ansvarsområden såväl svårbalanserad som intressant. Olika yrkesrelaterade problem och 
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dilemman lyfts fram, eftersom olika lärare har olika yrkesmässiga verkligheter. I dem syns 

olika problem, lösningar på dem samt prioriteringar. Deras redogörelser beskriver hur 

komplex den yrkesverksamma verkligheten är; svårigheterna som medföljer lärarrollen; 

utmaningarna med att göra skolan en plats för elever där rasism och diskriminering synliggörs 

och motverkas; helt enkelt att leverera värdegrund såväl som ämnesstoff i undervisningen. Att 

bli bedömd, eller att läsas, ifrån andra parametrar än eleverna själva misstänkliggör ibland 

lärarna. Då krävs av dem att de förstår elevernas positioner ur ett maktperspektiv, och kan 

gräva djupare för att möta dem. De historiska kontexterna behöver tas med i beräkning för att 

fördjupa de meningsfulla relationerna som skapar tillit mellan elev och lärare.    

  
Ulrika: /…/ jag får jobba mycket om hur vi ska bemöta rasismen som dom möter. /…/ hur dom eh, 

tänker kring sig själva. Många av mina elever har lyft frågan om självförakt /…/ såna utgångspunkter 

snarare, alltså vad gör det här begreppet, vad gör andras syn på det här begreppet med mig som elev /.../ 

som person, med mig som somalisk student i slöja på väg till skolan. /…/ Det är snarare hur bemöter 

man människorna som beter sig mot människor. (Bilaga 4. Intervju 3; s 5)  

  

Att som elev bemötas av rasism och fördomar kopplade till ens hud, hår, tro etc. är inte 

obekant. Av det skälet blir de strategier som motverkar underordnandet av elever och 

påverkar dem negativt, av stor vikt. Kampen blir primärt att lyfta upp eleven/ eleverna från att 

internalisera strukturellt förtryck, och sekundärt att markera och sätta ned foten mot 

strukturellt förtryck9. Skolan blir till en trygg plats när och för att rasism, trakasserier och 

fördomar kan adresseras och synliggöras – och klart tas ställning emot. På så sätt lyfts de 

historiska kontexterna upp utan att förstärkas. Medvetenheten om att rummen orienterar 

kroppar olika, och att de historiska kontexterna bidrar till kroppars olikgörande, bidrar till 

förståelse. Startpunkterna närmar sig varandra. Lärares positioner till sina elever har en 

ofrånkomlig maktaspekt; det är läraren som avgör vad kunskap är och om eleven tillgodogjort 

sig av den. Men genom att närma sig elevens startpunkter kan läraren möjliggöra ytterligare 

lärande. Kunskap som tas för givet kan skärskådas. Således blir medvetandet av att vi i hög 

grad påverkas och begränsas av normativa föreställningar gällande ras och vithet ett steg i rätt 

riktning för motverkandet av samma faktum. Det sker inte genom färgblinda praktiker, utan 

genom att se de skillnader som finns och ifrågasätta hur de praktiseras obehindrat.  

   

Helena: jag vet ju inte hur det är. Jag vet inte hur det är att vara svart, kvinna och vara muslim. /…/ Det 

är klart som fan att dom blir bemötta med jättemycket fördomar. Och då är det lätt för mig att sitta på 

mina höga hästar och liksom, säga att det finns omvänd rasism eller, jamen du vet så här. Men å andra 

sidan har jag ju blivit kränkt /…/ på grund av att jag är kvinna. (Bilaga 2. Intervju 1; s 5)   

  

                                                 
9 Dock skall tilläggas att läraren i fråga, Ulrika, undervisat och konfronterat nynazister under sin lärargärning, 

och där kanske agerat i omvänd ordning.   
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Skolans uppdrag är att förankra sina elever i den värdegrund den vilar på – och grunden i ett 

demokratiskt samhälle är att alla människor har ett och samma värde oavsett vem den är. Att 

framhäva skillnader som om de vore naturligt givna är inte ett sätt att göra detta, eftersom att 

de befäster tankar om essentiella kvalitéter hos olika folkgrupper. Att istället beakta de 

maktrelationer som finns (och därmed skillnader) blir ett sätt att förankra värdegrunden hos 

eleverna. Att visa hur olika vi är befäster skillnader. Att istället visa hur lika vi är trots våra 

olikheter blir ett sätt att skärskåda ojämlika maktförhållanden. Häri finns en skillnad.     

Maria: För att man försöker ju att inte peka ut och skapa motsättningar. Snarare hur lika vi är, det är 

samma med religion eller vad som helst när jag undervisar det, att nu. Jag framhäver ju inte olikheterna, 

utan försöker ju hitta. Kolla vad egentligen i grunden lika vi är /…/ (Bilaga 3. Intervju 2; s 10)   

  

En av lärarna lyfter det faktum att diskrimineringslagen, och således skolväsendets 

styrdokument, inte gör skillnad på mot vem diskriminering riktas mot och av vem den riktas. I 

praktiken får detta som följd att beteendet, den faktiska diskriminerande handlingen, fördöms 

medan strukturen som ligger bakom den glöms. I det avseendet blir normativa system för hur 

maktstrukturer upprätthålls och påverkar institutioner som skolväsendet oväsentligt. 

Diskrimineringslagen säger med andra ord ingenting om privilegier som kommer av makt; 

inte heller något om att makt ger tolkningsföreträde och under- och överordnar människor 

beroende på hur de identifieras och identifierar sig själva. Detta ger ett intressant tillskott för 

hur begreppet vithet kan användas – kanske är det i nuläget föga troligt att det går att använda 

på grund av hur det kritiskt granskar de människor premieras på grund av makt snarare än 

människor som saknar makt? Social makt, eller det som konstituerar socialt makthavande, är i 

fokus med begreppet vithet. Detta perspektiv centrerar den som annars kan passera genom 

rummet utan problem, och undersöker varför.   

  

Isak: /…/ diskrimineringslagen utgår ju från att det är lika fel när en utsatt grupp exkluderas som när en 

den härskande gruppen exkluderas. Och vithet anlägger ju ett maktperspektiv på det. Så problemet där 

är ju snarare att om vi ska ha vithet då måste vi också ha med mansnorm. Och då måste vi också liksom, 

då måste vi, då blir det konstigt om vi inte har det maktperspektivet på alla dom. (Bilaga 7. Intervju 6; s 

6)  

  

Avslutningsvis bör tilläggas att det i intervjuerna, som allt som oftast var samtalande och 

givande diskussioner, framgick att de medverkande var dedikerade yrkesprofessionella 

medvetna om utmaningarna i sina lärarroller. Att med öppenhet kunna diskutera och utforska 

de erfarenheter som ligger dolda framför en på grund av ens maktrelaterade privilegier kräver 

lika delar ödmjukhet och vilja att utvecklas för att kunna tackla de svårigheter som rasism, 

diskriminering och fördomar medför. Viljan att medverka i intervjustudien; diskutera ett givet 

problemområde och resonera kring det vittnar dels om en trygghet i sitt ledarskap som lärare 
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och dels om en vilja att omförhandla förståelsen för hur normativa strukturer uppstår och 

utförs. Den kritiska diskursanalysen av det insamlade materialet vittnar om att begrepp har 

lika många tolkningar som det finns lärare, och att den svenska skolans värdegrund och 

uppdrag eftersträvas på olika sätt. Dock finns det alltid skäl att hitta nya sätt att se givna 

maktstrukturer på, för att detta i sin tur ger bredare förståelse för hur makt kan fördelas 

jämlikt.   

 

9.5. Sammanfattning och avslutande diskussion  

Syftet med arbetet var att undersöka lärares förståelse av och attityder kring begreppen ras och 

vithet, samt hur de kopplade dessa till att i egenskap av att vara lärare sträva efter att införliva 

skolans värdegrund och uppdrag. Det givna problemområdet var den konflikt som finns 

mellan att begreppet ras å ena sidan helt och hållet tagits bort ur svensk lagstiftning, och 

därmed inte går att hänvisa till för att i svensk kontext praktisera anti-rasism och å andra sidan 

att kritiken mot borttagandet av begreppet osynliggör hur rasism drabbar vissa grupper i 

Sverige, och mer eller mindre blundar för den levda verkligheten för vissa. Därmed saknar 

svensk lagstiftning incitament för att praktisera anti-rasism.   

Intervjustudien med lärarna visar på hur komplex yrkespraktiken blir för lärare, oavsett om 

begreppet används eller inte. Att rasism förekommer och innebär diskriminerande praktiker i 

den svenska skolan förnekas inte av lärarna, men att användandet av vissa språkliga begrepp 

skulle motverka just det framstår inte som helt självklart. Att begreppet ras är svårtolkat och 

innebär olika för olika personer kan tala både för att en juridisk definition skulle kunna hjälpa, 

men även att den skulle stjälpa i och med att begreppet då skulle innebära och tillämpas olika 

beroende på person. Begreppet vithet tolkas till skillnad från ras mer enhetligt, det sätter 

fingret på vanligt förekommande fenomen och blir därmed användbart. Här blir Ahmeds 

teorier om vithet som det konstant premierade som tillåts ta plats i rum ett faktum som 

stämmer. Oavsett i vilken mån lärarna reflekterar över detta instämmer de i att fenomenet som 

vithet utgör, och de rasifieringsprocesser som kommer med, finns.   

Sammanfattningsvis visar intervjustudien att det i Sverige blir svårt att tala om rasism som ett 

strukturellt fenomen snarare än som isolerade händelser som drabbar den enskilde individen. 

Andra strukturer som t ex. klass, patriarkatet och heteronormativitet sätter den makthavande 

gruppen i fokus och granskar kritiskt hur den upprätthåller och förblir i hegemonisk position. 

Olikt dessa blir vithet svårt att tala om då det förutsätter att vi rasiala processer påverkar våra 
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kroppars orienteringar, och att ras trots att de är sociala konstruktioner är starkt 

sammanflätade med de historiska kontexter som skapade dem. Vår samtid är historiskt 

baktung, vilket inte kommer förändras förrän historiens samtida inverkan tas itu med och 

erkänns. Den färgblinda logiken vari skillnadsskapande bestämt tillrättavisas så pass att 

skillnad ändå görs behöver brytas ned. En majoritet av de medverkande lärarna var negativt 

inställda till att använda sig av begreppet ras för att göra detta, vilket kan ses som ett tecken 

för hur de inte reflekterat över vissa maktens privilegier. Ett positivt tecken som 

intervjustudien pekade på var att alla lärare, med eller utan begreppet ras, ställer sig positiva 

och rentav mycket villiga till att bryta med sådana privilegier för att skapa ett tryggt och 

jämlikt skolväsende där alla elever kan orientera sig igenom.   
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