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Kulturanalytiska aspekter på genus, etnicitet 
och utbildning i mångfaldsperspektiv 

Beatriz Lindqvist 

…valuing diversity in the classroom challenges us not only to consider 
our students, but to reflect as well on our own priorities as teachers – 
and on our knowledge about the many cultures represented in our 
classes and the degree of comfort we have with these cultures. Aware 
that there are dimensions of difference with which we are not yet knowl-
edgeable or comfortable, we have committed ourselves – as individuals 
and as colleagues – to continue to confront our uncertainties. 
Esther Kingston-Mann & Tim Sieber, Achieving Against the Odds, 2001 s. 4. 

 
I såväl forskning och samhällsdebatt har ofta framhållits att mångfald det 
facto möjliggör en mer nyansrik, komplex och djupare förståelse av männi-
skan och hennes värld. 1 Detta är en grundläggande tanke bakom det mång-
faldsuppdrag som lärarutbildningen i Sverige gavs när den reformerades år 
2001. Begrepp som etnicitet, kön och klass i socialt och historiskt perspektiv 
skulle genomsyra hela utbildningen, vilket på sikt förväntades ge relevanta 
insikter och färdigheter för att utföra det förnyade och förändrade lärar-
uppdraget. Nya lärare skulle lära sig vara flexibla, beredda på att lära om 
och lära nytt för att i sin tur lära eleverna att göra detsamma.2  

Men går det att integrera mångfald som ett interkulturellt perspektiv på 
lärande utan att granska hur genus, etnicitet, klass och andra former av 
kategorisering konstituerar, intervenerar och transformerar varandra i de 
undervisningssammanhang som vi själva ingår i? 

Kingston-Manns och Sieber menar att maktutövande och skapande av 
ojämlikhet också pågår i lärsituationer där dessa förväntas upphöra. Det 

                                                 
1 Jag vill tacka docent Annick Sjögren som har inspirerat och under flera år uppmuntrat 
denna undersökning. 
2 Carlson, Marie & Rabo, Annika 2008, s. 23-24. 
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gäller inte minst mötet mellan högkvalificerade forskare inom olika disci-
pliner som blir universitetslärare för mycket socialt, språkligt, religiöst och 
etniskt sammansatta studentgrupper. Paradoxen är slående: samtidigt som 
universitet och högskolor odlar universella anspråk på bildning, humanism 
och demokrati, präglas fortfarande en stor del av kunskapsproduktionen 
och undervisningen av kunskaper och erfarenheter starkt begränsade till 
vita, västerländska normer.3 

Vilka eftergifter skulle en ökad mångfald innebära för kraven på veten-
skaplighet som ställs på högre utbildning? Och skulle inkluderingen av 
andra erfarenheter och andra referensramar med nödvändighet leda till en 
sänkning av den akademiska standarden?  

De senaste årens skärpta debatter och uttalanden om skolans och utbild-
ningens allmänna kris, studenternas bristande kunskaper, den låga kvalite-
ten på undervisningen har varit ett incitament för reflexioner över de på-
stådda sambanden mellan bristande förmedling av centrala kunskaper och 
de ungas svårigheter att uppfylla utbildningens mål.  

Men vad är studieframgång och hur ska den mätas? Är det studenternas 
individuella prestationer eller djupet i studenternas gemensamma förståelse 
som ska avgöra svaret?  

Mina intervjuer och observationer inom Södertörns högskolas lärarut-
bildning pekar på att det finns flera anledningar att ifrågasätta att högre 
individuell prestation med nödvändighet ska tolkas som tecken på lyckade 
studier.  

Svenska universitet är på många sätt vita, västerländska tanke- och erfa-
renhetsrum med strukturer som förutsätter att de som avviker från normen 
tonar ner sina olikheter och tar till sig den dominerande kulturens normer.4 
När denna underliggande norm tas för given skapas samtidigt ”osynliga 
barriärer” för många unga människor som växer upp i moderna svenska 
förorter.5 Studenter som motsvarar normen får automatiskt självbekräftelse 
och upplever en gynnsam studiemiljö. Studenter som på olika sätt skiljer sig 
eller utmanar normen får i stället kämpa hårt för att få erkännande. Men 

                                                 
3 Essed, Philomena 1991, s.101-113.  
4 Det finns omfattande forskning på svensk botten som från olika discipliners horisont 
granskar kulturrasism och stereotypa föreställningar om invandrare och kultur i nutida 
forskning och politisk debatt. Se: Mattsson 2001, Mulinari & Neergaard 2004, de los 
Reyes 2007, Lundström 2007. Flera av dessa forskare påpekar vikten av teoretiska och 
diskursanalytiska studier av relationen mellan normerande svenskhet och vithet och 
diskuterar hur ett kritiskt vithetsperspektiv kan användas i ett svenskt sammanhang. 
5 jfr Eilard 2008, Essed 1991, Göransson 2005, Rubinstein-Reich & Tallberg-Broman 
2000, Sawyer & Kamali 2006. 
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samma ungdomar försöker övervinna dessa hinder på olika sätt och en del 
av dem lyckas prestera goda studieresultat. Unga kvinnor och män med 
olika språkliga, religiösa och etniska bakgrunder tar klivet in akademiska 
utbildningar som både möjliggör och begränsar vissa tankar, erfarenheter 
och värderingar på bekostnad av andra.  

Syftet med denna artikel är att granska hur framgångsrika lärarstudenter 
med minoritetsbakgrund gör bruk av kunskap och mening om genus och 
etnicitet i relation till sina vägar genom utbildningen. Den som utbildar sig 
till läraryrket och har med barns lärande och medborgerliga bildning att 
göra blir en aktiv agent i skapandet av framtidens samhälle. Därför är det 
särskilt angeläget att lärarstudenter har med sig en förmåga till kritisk för-
ståelse av de processer och maktrelationer som på olika sätt influerar bety-
delser av genus och etnicitet i relation till studieframgång.  

Denna artikel söker utmana både empiriskt och teoretiskt dagens domi-
nerande föreställningar om att en genomgripande anpassning till majorite-
tens kultur är en förutsättning för studieframgång. Jag ska granska dessa 
frågor i relation till lärarstudenter med bakgrund i Mellanöstern och upp-
växt i Stockholms södra förorter. Skolor där de gått som barn uppvisar fal-
lande siffror när det gäller antal elever med godkända betyg i årskurs 9.6  

Metod 
Varje läsår intervjuar jag ett antal studenter på Södertörns högskola med 
tanke på ett framtida forskningsprojekt om interkulturellt lärande och aka-
demisk bildning. Studenterna har olika etniska bakgrunder men givet den 
betydande andelen av ungdomar med bakgrund i Mellanöstern i Söder-
törnkommunerna har jag lagt särskilt möda på att dokumentera dessa och 
etniskt svenska studenter från samma region. De båda bakgrunderna finns 
också representerade bland de högsta och de lägsta betygen, vilket kan vara 
värdefullt för att dra slutsatser om vad som gynnar respektive spärrar stu-

                                                 
6 Ungdomar som går i skolor där ytterst få elever har svensk bakgrund har sämre skolre-
sultat än de som går i andra skolor. Detta samband gäller oavsett föräldrarnas utbild-
ningsnivå och ställning på arbetsmarknaden. resultat – På väg mot ett samlat system för 
uppföljning och analys vid 16 statliga myndigheter Integrationsverkets rapportserie 
2007:05 och SCB, Demografiska rapporter 2007:2, Barn, boendesegregation och skolre-
sultat. Det framgår både av forskning och av lärares erfarenhet att det finns skillnader 
mellan den genomsnittliga eleven med svenska som modersmål och den genomsnittliga 
grundskoleeleven med annat modersmål än svenska vad gäller språkliga färdigheter, 
förmåga att tillgodogöra sig undervisningen och att uppnå kunskapsmålen. Skolverket, 
Enheten för utbildningsstatistik, 2006-12-06.  



 
 
B E A T R I Z  L I N D Q V I S T  

 118 

denters vägar genom utbildningssystemet. Denna artikel bygger på observa-
tioner och intervjuer med lärarstudenter med både syriansk kristen bak-
grund och arabisk muslimsk bakgrund. I fokus står 6 unga kvinnor och 5 
unga män som har lyckats uppnå höga betyg på samtliga kurser. Jag kom i 
kontakt med studenterna när de läste en delkurs som jag har ansvarat för. 
Samtliga har invandrade föräldrar men är själva födda och uppväxta i föror-
ter till Stockholm. Observationerna genomfördes systematiskt för att an-
teckna yttranden och handlingar i undervisningssituationer och under ras-
ter. Intervjuerna, som genomfördes ett halvår senare, tar upp några trådar 
från observationerna för fördjupning. Intervjuerna har varit tematiskt upp-
lagda och kretsar kring uppväxt, utbildning och framtida yrkesliv. I anknyt-
ning till dessa teman ombads studenterna berätta om sina förebilder, indi-
viduella och kollektiva identifikationer samt hur utbildningen påverkar 
deras självuppfattningar. Ytterligare en viktig källa till kunskap har varit 
deras registrerade studieresultat, vilket möjliggör jämförelser mellan hög-
skolans krav och studenternas uppfattningar om sina prestationer. Mina 
slutsatser gör inte anspråk på att gälla för studenter med minoritetsbak-
grund i allmänhet utan speglar främst den specifika grupp studenter som 
intervjuats på Södertörns högskola.7 

Samtliga elva studenter i min undersökning hade goda betyg i grund- 
och gymnasieskola. De har också fått godkända betyg på sina högskolestu-
dier hittills. Förutom studier har alla beskrivit sina familjer och sin fritid i 
uppskattande ordalag. De verkar trivas på högskolan och känner flera andra 
studenter som läser andra ämnen och program på Södertörn. I fokus för 
min studie står således en grupp studenter som sällan uppmärksammas i 
forskningen, nämligen duktiga, framgångsrika studenter med minoritets-
bakgrund. Genom att skifta perspektiv från de misslyckade till de duktiga 
hoppas jag kunna dra några teoretiska slutsatser som kan revidera tillväga-
gångssättet på vilket vi producerar kunskaper om etnicitet i dagens Sverige, 
det vill säga av föreställningar om tillhörighet till en viss folkgrupp har för 
sociala innebörder. Vidare vill jag också närmare granska hur deras strate-
gier för lyckade studier präglas av genus, det vill säga av föreställningar om 
kön och könsskillnader.  

Eftersom jag har varit lärare till de undersökta studenterna har jag under 
analysen varit vaksam på att kritiskt tänka över min förståelse av vad olika 
ord och situationer kan tänkas ha för kulturella innebörder. En strategi för 
                                                 
7 Södertörns högskola har mångvetenskap och mångkulturalitet som centrala profiler. 
Högskolan har också sedan den grundades 1996 aktivt arbetat för att motverka social 
och etnisk snedrekrytering till den högre utbildningen.  
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att förhålla mig till skillnaden mellan att som lärare förstå och att som fors-
kare tolka har varit att hålla isär genus och etnicitet som empiriska variabler 
och genus och etnicitet som analytiska kategorier. Kvinna, man, syrian, 
muslim, svensk används slentrianmässigt när studenterna talar om sig själva 
och varandra. Min analys visar att varje students identifikationer kan vara 
motstridiga och långt ifrån givna. För att förklara skillnader mellan studen-
ternas olika vägar till framgångsrika högskolestudier kommer diskussionen 
att kretsa kring hur etnicitet och genus gestaltas, reproduceras och 
omskapas unga minoritetskvinnors och mäns berättelser om sina studenter-
farenheter. 

Dominerande bilder  
En vanlig och dominerande förklaring till varför många barn och ungdomar 
med minoritetsbakgrund slås ut ur utbildningssystemet är att de har svårt 
att fungera i ett individualistiskt samhälle. Utgångspunkten är att dessa 
unga och deras familjer inte har de kulturellt formade dispositioner som 
behövs för att orientera sig i ett modernt samhälle där flexibilitet, föränder-
lighet och ständig kompetensutveckling är kardinaldygder. Det är alltså 
brister i deras bakgrund som omöjliggör framgångsrika studier.8 

Ju större de kulturella och språkliga skillnaderna mellan familjens hem-
land och det svenska samhället antas vara, desto större svårigheter kommer 
de unga att möta för att passa in i klassrummet.  

Omfattande forskningsinsatser under de senaste åren visar att skolan 
själv består av diskriminerande praktiker som marginaliserar elever med 
annan etnisk bakgrund och skapar djupa sociala orättvisor.9 Dessa studier 
bidrar till synliggörandet av hur till synes demokratiska arbetsmetoder och 
synsätt kan resultera i odemokratiska uteslutningar. Den kritiska udden 
riktas mot samhällsinstitutionernas diskurser om ”de andra” och deras 
hantering av etnisk mångfald. Det är emellertid inte lika ofta som elevers 
upplevelser, tankevärldar och erfarenheter av utbildning står i centrum för 
forskningen.10 

                                                 
8 Se bl.a. utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering Sawyer, Lena 
& Kamali, Masoud (red.) 2006 ”Inledning”. Rasifierad profilering och utbildning av 
rasifierade ungdomar med minoritetsbakgrund. SOU 2006:40. Hhttp://www.regeringen.-
se/content/1/c6/06/17/98/1fb66fa9.pdfH 2006-04-21 12:48 
9 Andersson 2003, Gruber 2008, Runfors 2003. 
10 Det gör däremot Andersson 2003, Jonsson 2007, Högberg 2009 i sina respektive dok-
torsavhandlingar. 
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Ansatsen här är att visa att studenter med minoritetsbakgrund kan möta 
marginaliserande praktiker och föreställningar på ytterst varierande sätt. 
Vanligtvis är det de underkända eleverna/studenterna som sätts under lupp. 
Det formella utbildningssystemet bidrar till kulturell stigmatisering och 
etnisk utsortering, men den kan också vara en möjlig väg in i det svenska 
majoritetssamhället. Jag närmar mig mitt empiriska fält med avsikten att 
belysa hur en grupp duktiga lärarstudenter med bakgrund i Mellanöstern 
performativt gör genus och etnicitet i språkliga och sociala praktiker. Upp-
reppningar av ord och kategoriseringar av genus och etnicitet i intervjuerna 
uppfattas inte som som är en gång för alla givet, utan som en aspekt av en 
relation i specifika vardagliga undervisningssituationer.11 En implikation av 
detta är att sätt att vara kvinnlig eller manlig student med minoritetsbak-
grund förhandlas fram, upprätthålls eller utmanas genom språkliga prakti-
ker, handlingar och kroppsliga uttryck som bidrar till att både överskrida och 
reproducera vissa normer och ideal kopplade till genus, klass och etnicitet. 

Detta har flera konsekvenser. Dels betyder det att ingen form av social 
identifikation och tillhörighet kan betraktas som enhetlig och oproblema-
tisk.12 Dels att marginalisering inte bara antas produceras uppifrån och ner, 
från majoritetens överordnade ställning. Den produceras troligen också 
genom minoriteternas vardagliga tänkande och handlande, underifrån och i 
sidled. Man kan alltså också förvänta sig att det pågår kraftmätningar mel-
lan studenter av olika slag som också alstrar skillnader och ojämlikhet och 
som kan bidra till utanförskap.13  

Eftersom mitt eget synsätt inspireras av poststrukturalistisk teori betrak-
tar jag alla former av identiteter som effekter av vissa sociala praktiker som 
skapar illusionen av enhetlighet, koherens och kontinuitet. Därmed följer 
uppfattningen om att identiteter måste förstås som oavslutade, ständigt 
pågående sociala förhandlingar i samspel eller i konflikt med andra indivi-
der och grupper genom språk och konkreta handlingar. Tankegångarna 
ligger i linje med Raewyn (tidigare Robert) Connells resonemang kring hur 
multipla femininiteter och maskuliniteter görs och hur deras inbördes för-
hållanden bidrar till att maktrelationer skapas inom utbildningsinstitutio-
ner och i förhållande till samhällets övergripande genusordning. Här be-
                                                 
11 Med performativt avses här att språkliga och sociala praktiker betraktas som konstitu-
erande av genus- och etniska identifikationer. Jfr Jonsson 2007, Martinsson & Reimers 
2008. 
12 Begreppet intersektionalitet ger analytiska ramar för att undersöka hur makt konstitu-
eras i korsdraget mellan olika socialt skapade skillnader som artikuleras och förändras i 
skilda rumsliga och historiska sammanhang.  
13 Lindqvist 2002. 
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traktar jag seminarieundervisningen också som agent och arena i görandet 
av femininiteter och maskuliniteter. Tanken är att det hela tiden sker för-
skjutningar som avsiktligt eller omedvetet producerar instabilitet och för-
änderlighet men att detta ibland är svårt att få syn på eftersom kollektiva 
processer ofta är trögrörliga. Där det sker förskjutningar öppnas inte sällan 
sprickor för alternativa erfarenheter och tolkningsmöjligheter, ett slags 
frizoner där dessa individer tillsammans lär sig att plocka isär bilder som 
förtrycker dem och skapa alternativa sjävförståelser.14 En diskursanalytisk 
ansats möjliggör ett perspektivskifte från individens intentioner till indivi-
ders och gruppers positionering i ett nätverk av inbördes maktrelationer.  

De unga kvinnorna i min studie är väl medvetna om de stereotypa bilder 
som svenska medier ständigt sprider om dem. Ingen av dem tycker dock att 
de möter rasistisk diskriminering i sin utbildning. De tyckte tvärtom att de 
blev välbemötta och kände sig trygga på högskolan. 

Rasistiska fördomar haglar dock utanför campus i Flemingsberg: på ga-
tan, på arbetsförmedlingen och i bostadsmarknaden. De är således medvet-
na om att många svenskar betraktar dem som okunniga offer för hederskul-
turer, att de har stora brister i svenska språket, att de förväntas vara sämre 
rustade för kvalificerade arbeten. I undervisningen var det meningen att 
studenter skulle bilda mindre arbetsgrupper på fyra till sex personer och att 
dessa skulle spegla mångfalden bland kursdeltagarna. Trots ihärdiga försök 
att splittra helt homogena arbetsgrupper av kvinnliga studenter med bak-
grund i Mellanöstern, återuppstod dessa grupperingar. Informella kamrat-
grupper tillmäts även av Connell stor betydelse vid skapande av identiteter, 
sociala relationer, normer och värderingar och andra genusskapande prak-
tiker.15  

Medan delkursen som jag ansvarat för pågick bekymrade jag mig för de 
kvinnliga studenternas ovilja att ”blanda sig” med andra studenter vid 
gruppindelningar. Jag befarade att deras benägenhet att sluta sig i etniskt 
baserade gemenskaper skulle utgöra ett hinder för goda studieresultat. 
Manliga studenter med samma minoritetsbakgrund verkade däremot nöjda 
med sina tilldelade kamrater och tycktes närmast undvika varandra vid 
gruppindelningar. Mycket talar för att de genom aktivt idrottsutövande har 
anammat tanken om att de som individer själva är ansvariga för sin fram-

                                                 
14 Farahani, 2007. 
15 Connell skriver att: ”The peer groups, not individuals, are the bearers of gender defini-
tions” (1996d, s. 220). Lahelma & Öhrn, 2003 s. 39-51 och Evaldsson 2007 lyfter också 
fram denna kollektiva dimension på svensk botten och visar att flickors position i skolan 
ofta är kopplad till deras informella kvinnliga nätverk. 
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gång. ”Det är upp till mig”, konstaterade de i gruppdiskussioner och tog 
stöd i allmänna påståenden om den enskildes ansvar och valfrihet. På mot-
svarande sätt försökte de i intervjuerna att profilera sig som unika personer 
i förhållande till sina etniska tillhörigheter och hävdade sin individuella 
särart.  

Gemenskap för framgång 
Elisabet Öhrn hävdar att, mot bakgrund av de senaste årens förändringar i 
skolans arbetsmetoder, undervisningsformer, kamratrelationer och språk-
bruk, det behövs mer ingående analyser av skolans betydelse för formandet 
av kön.16 Hur görs kvinnligheter och maskuliniteter i förskola, skola och 
högskola när undervisningen på alla nivåer blir allt mer individualiserad 
och målstyrd? Har dessa övergripande förändringar lett till att både elevpo-
sitioner och genuskonstruktioner förändrats eller satts i fråga? Det finns 
studier som tyder på att könssegregerade grupper inom en skolklass luckas 
upp när elever arbetar under mer individuella former jämfört med mer 
lärarstyrd undervisning.17 Andra invänder emot detta och framför då argu-
ment för att individualisering, ökad valfrihet och ökade inslag av ”eget arbe-
te” i skolan/högskolan kan påskynda utslagningsprocesser och befästa skill-
nader mellan olika typer av elever. Barns och ungdomars olika förutsätt-
ningar att hantera de höga krav på ansvarstagande, självstyrning och flexibi-
litet som åläggs individen i undervisningen kan bidra till att olika ele-
ver/studenter söker sig till kamrater av det egna könet och med samma 
bakgrund. I längden kan detta bli ett hinder för samarbete mellan individer 
med olika erfarenheter, olika kön, olika språkliga och etniska bakgrunder.18 

Det kan alltså finnas flera olika skäl till att studenter söker sig till andra 
med samma bakgrund. De fem intervjuade kvinnliga studenterna var myck-
et verbala och deltog gärna i diskussioner. De var angelägna att berätta om 
sina planer på att i ett framtida yrkesliv som lärare uppmuntra sina elever 
med minoritetsbakgrund att satsa på den långa utbildningsvägen. De såg sig 
som viktiga framtida förebilder och hoppades kunna förändra villkoren för 
barnen i förortsskolorna. ”Jag tror att många (barn) vill så mycket med sina 

                                                 
16 Öhrn, 2002. 
17 Karlsson, 2003. 
18 ”Ansvar”, ”flexibilitet” och ”valfrihet”, påstås i retoriken om den nya skolan leda till 
både positiv kreativitet och inkludering av många elever. Dovemark, 2004 hävdar att 
dessa, i själva verket, försvårar situationen, särskilt för elever med invandrarbakgrund 
och elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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liv, men de vet inte hur man tar sig dit”, förklarade Salima som beskriver sig 
själv som någon som ”samtidigt deltar i många olika världar”. Hon vet vad 
det vill säga att vara dotter till en lågavlönad muslimsk spärrvakt. Hon vet 
också hur det är att vara student på akademisk nivå och hur vägen dit, kan-
tad av fördomar ser ut. När jag frågade henne varför hon vill bli lärare sva-
rade hon:  

Du vet, sättet på vilket andra ser på dig som arab och muslim…vare sig 
du vill eller inte så drabbas du av det. Folk ser på dig och tror att du är 
någon städare eller nåt… Ingen tror att du är lärare. Invandrare tror inte 
det heller. Det tror jag bara kan ändras när de ser att man kan vara in-
vandrartjej och duktig, en bra förebild. 

Salima umgås med flera andra unga muslimska kvinnor som deltar i lärar-
utbildningen. Hon menar att gemenskapen skapar lugn och ger inspiration. 
Där behöver hon inte ursäkta sig för sitt ursprung. Tvärtom kan hon känna 
sig stolt och stark i ett gäng där alla tillsammans är på väg mot något nytt. 
Hon menar att just möjligheten att tala om obehagliga händelser och osä-
kerhet ger henne styrka då hon inser att ”allting hänger inte bara på mig”. 
På samma sätt understryker hon att lärarutbildningen har stärkt hennes 
medvetenhet om villkoren för den egna etniska gruppen, inte minst när hon 
genomför sin praktik i en skola med många arabisktalande barn. Syrianska 
Sibel gör en liknande reflektion och driver diskussionen vidare: 

Jag har alltid förstått att man som invandrare står lägre men det har lik-
som inte varit så jobbigt för egen del. Jag har växt upp bland syrianer och 
skött mig så det har gått bra. Jag menar…jag har inte riktigt insett tidiga-
re de behov som finns i min grupp. Barnen behöver se att människor 
som de är smarta och kan plugga. Det är duktiga barn som inte har 
samma resurser. När jag ser dem i klassrummet ser jag vilka behov av 
stöd och att bli sedda som barnen har… de behöver vuxna som förstår. 

Varken Salima eller Sibel försöker bortförklara eventuella svårigheter i stu-
dierna med hänvisning till sin kulturella bakgrund. De har båda fått jobba 
hårt för att få goda skolbetyg och har tidigare utgått från att det var själv-
klart att lägga ner mycket arbete med sina läxor. Det var främst i samband 
med sina praktiker i förortsskolor med barn med liknande bakgrunder som 
de blev riktigt medvetna om de privilegier som med självklarhet tillkommer 
elever med majoritetsbakgrund. Deras respektive familjer har uppmanat 
dem att strunta i majoritetens fördomar och satsa på studier. Utanför den 
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egna förorten har de försiktigt tonat ner eventuella olikheter. Under sin tid 
på högskolan har de dock börjat tänka positivt kring sin etniska och religiö-
sa tillhörighet. I denna process har samvaron och samtalen med andra 
kvinnliga studenter med samma bakgrund synliggjort vikten av social ge-
menskap för att klara utbildningens, familjens och samhällets många och 
ibland motsägelsefulla krav. Eller som Nour uttryckte det: ”Du vet, det be-
tyder någonting att ha riktiga samtal med någon som är som man själv.”  
Hon förklarade vidare att kompisrelationerna är mycket viktiga eftersom 
kvinnliga studenterna sinsemellan har mycket varierande bakgrunder. Till-
sammans är de med om att överskrida många gränser som kan te sig svåra 
att forcera för föräldragenerationen. Det gäller inte minst den nära vänska-
pen mellan kristna syrianer och arabisktalande muslimer.  

De delar ett gemensamt intresse av att bli framgångsrika yrkeskvinnor 
utan att behöva göra avkall på sin etniska tillhörighet. De vägrar inordna sig 
i kategorier som bygger på principerna både-och eller antingen-eller och 
som dikteras av andra:  

Jag är så mycket mer än svensk eller syrian eller en blandning. Jag tror 
att just det att vi förstår varandra från insidan gör att man känner sig 
starkare. Det är skönt att slippa förklara sig. Vi vet med varandra hur det 
är. Jag menar, man kan inte förklara för andra hur det är men man kan 
hjälpa dem att själva komma till insikt. När jag träffar barnen och de ser 
att jag finns, att jag sliter lika hårt som dem gör och att jag kommer att 
bli lärare… Det gör hela skillnaden, tror jag. 

De kvinnliga studenterna framhåller att det inte går att förstå deras erfaren-
heter av högskolestudier enbart som ett individuellt fenomen. Vägen dit har 
kantats av olika svårigheter som hänger samman med samhällets segrege-
rande mekanismer. Men de understryker samtidigt att det är viktigt att 
invandrade familjer och förortsbor i allmänhet börjar se högskolestudier 
som en självklar rättighet för deras barn. Utsagorna i intervjuerna och 
gruppdiskussionerna tyder på att de kvinnliga studenterna betraktar sina 
möjligheter till utbildning och social mobilitet som en kollektiv angelägen-
het. Fördomar mot invandrade förortsbor och deras barn finns och bärs 
upp kollektivt. Därmed kan de inte bemötas som enskild individ. Genom att 
stärka samhörigheten med jämnåriga med samma bakgrund och samma 
ambitioner, blir det möjligt att upprätthålla en stark självkänsla även i lägen 
där man känner sig ifrågasatt. 

Tillsammans skapar dessa unga kvinnor ett vi som ett slags frizon där 
familjens och samhällets motstridiga förväntningar och krav tillfälligtvis 
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sätts på undantag till förmån för avspända meningsutbyten. I gruppen blir 
det möjligt bekräfta varandra både intellektuellt och känslomässigt och 
oavsett om man är kristen eller muslim tillåts var och en kombinera erfa-
renheter från olika livssfärer. Gruppen innebär dock inte att de måste avstå 
från sin individualitet. Tvärtom upplever enskilda kvinnliga studenter att 
det är tack vare gemenskapen med andra som deras unika personlighet får 
spelrum.  

”Jag ska visa dom!” 
I likhet med kvinnorna upplever de intervjuade manliga studenterna att det 
finns starkt negativa stereotyper om dem och deras familjer. De drabbas 
också särskilt av att män med deras bakgrund i svensk media framställs som 
bakåtsträvande, fanatiskt religiösa, våldsbenägna och kvinnofientliga. In-
vandrade män från Mellanöstern tillskrivs en särskilt hedersrelaterad patri-
arkal kultur, vilket skapar föreställningar om att deras exkludering och 
diskriminering i det svenska samhället och dess arbetsmarknad kan förkla-
ras med hänvisning till deras ”främmande kultur”.19 

De manliga studenterna berättar om ilska och vanmakt inför dessa fient-
liga bilder som omvandlar dem till samhällsproblem. I likhet med de kvinn-
liga studenterna är de starkt motiverade att bli goda förebilder och bidra till 
en bättre framtid för barn med samma bakgrund. Ambitionerna att föränd-
ra, påverka, hjälpa är omfattande. Det gäller inte bara önskan att förmedla 
kunskaper, uppmuntra talanger och ge framtidshopp. De förklarar ofta sina 
förhoppningar i mer terapeutiska termer och menar att det är mycket ange-
läget för dem att få bedriva drogprevention, förhindra brottsliga tendenser 
och hjälpa barnen att hantera krockar med föräldrar och samhället.  

Till skillnad från kvinnorna talar de manliga studenterna om sig själva i 
mycket individuella termer. De utgår från ett jag som på egen hand arbetar 
hårt för att lyckas. Deras berättelser utgår från tanken att man måste göra 
saker och ting själv utan att bli beroende av andra. När de talar om förebil-
der som inspirerat dem nämner de ofta någon idrottsledare som varit sträng 
men rättvis, som uppmuntrat men som också ställt krav. Medan de kvinnli-
ga studenterna framhävde stolta självbilder, visade de manliga studenterna 
en mer ambivalent hållning till kamrater med samma bakgrund. Intervjuer-
na ger snarare intrycket av att de försöker inta distans till sin etniska bak-

                                                 
19 Jfr Matthis 2005, Öhlander 2005. 
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grund för att ensamma göra motstånd mot stereotyper och fördomar. Fau-
ad slog snabbt ifrån sig:  

Det finns såna bilder och många är säkert ganska traditionella och så 
där. Men jag är inte sån! Jag är precis som vilken vanlig kille som helst. 
Det är faktiskt orättvist att jag buntas ihop med andra! 

Genom att framhålla sina personliga meriter och sin egenart som individer 
gjorde de unga männen försök att separera från en påtvingad kollektivise-
ring och inta en plats som vanliga, självständiga unga män. Med tanke på 
idealiseringen av individualism, formella meriter och självständighet i det 
svenska samhället, kan de manliga studenternas berättelser betraktas som 
som narrativa strategier som möjliggör fullvärdig delaktighet i samhället. 
Mohammed förklarade att man inte kan bli någonting annat än ”invandrare” 
om man uppträder kollektivt. Han menade att han vill bli sedd som en egen 
individ som skiljer sig från andra irakier. Syrianske Deniz höll med och tillade: 

Ingen annan än jag själv kan fixa min framtid. Det är upp till mig att visa 
vad jag går för. Jag får ingenting gratis. Jag får slita för mina betyg. Jag 
lärde mig disciplin och hårt arbete när jag spelade fotboll. Det har jag 
nytta av idag. 

Framhävandet av individualiteten handlade dock inte bara om att undvika 
kollektiv stereotypisering. Det finns också inslag av revansch i utsagorna, 
vilket tyder på att de enskilda manliga studenterna upplever att de håller på 
att lyckas mot alla odds, som ensamma riddare som slåss mot en fientlig, 
oförstående värld. Ali försäkrar: 

Jag ska visa dom! Jag vill att de ska se att det går bra för mig. Det har jag 
jobbat för och ingen ska tro att jag får någonting gratis. Folk som inte 
känner mig tänker: Ali, muslim, lever säkert på bidrag, fundamentalist, 
kvinnoförtryckare… När de träffar mig ska de få sig en tankeställare. 
Deras fördomar stämmer inte in på mig! 

Ali har medvetet sökt sig till arbetsgrupper med etniska svenskar och upp-
fattas som trevlig och duktig av kamraterna. I intervjun förklarar han att 
samarbetet fungerar bra och att alla är vänliga. Däremot har dessa kontakter 
inte fördjupats på fritiden utanför högskolan. 

Det känns ensamt ibland, men å andra sidan tror jag att det är bättre så 
här. Om vi kanske skulle umgås mycket privat skulle vissa konflikter 
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uppstå. Det är lättare att vara överens när man håller sig till studierna 
och inte blir för personlig. 

Alis och de andra manliga studenternas strategi har dock sitt pris i känslor 
av isolering och ensamhet. Relationerna med kurskamrater stannar vid 
studiesamarbete utan att fördjupas till privat vänskap. Gamla vänner från 
skoltiden och bostadsområdet där de växte upp förväntas inte dela samma 
studiemotivation och framtidsplaner, vilket leder till att banden till dem 
också försvagas. Mohammed uttryckte en stark längtan efter att bli klar med 
utbildningen, få ett lärarjobb, köpa en lägenhet, köpa en bil, ha ett vanligt 
bra liv. Han är medveten om att andra ungdomar med hans bakgrund har 
samma intentioner men anser att det vore ett misstag att bilda ett gäng med 
dem:  

Det går inte att komma i en stor klunga med andra invandrare. Då blir 
man inte sedd för den man är. Man bedöms kollektivt och får dåligt ryk-
te. Jag vill bli sedd som en egen individ. Det är nånting som jag vill för-
medla till mina elever i framtiden också. Det är bra för dem att lära av 
mina egna livserfarenheter. Man kan påverka sitt liv om man verkligen 
vill. Det bestämmer individen själv! 

Liksom Mohammed såg de övriga intervjuade manliga studenterna stora 
möjligheter att slå sig fram i utbildningssystemet om de lyckades uppträda 
som självständiga individer och därmed undvika kollektiv kategorisering på 
etniska grunder. En logisk konsekvens av detta förhållningssätt kan vara att 
både framgångar och misslyckanden betraktas i strikt personliga termer. 
Intervjumaterialet visar emellertid att det också finns motsägelser i manliga 
studenternas starka betoning av individens avgörande betydelse. De inser 
att alla individer inte har samma förutsättningar och resurser. I utbildnings-
systemet är det inte bara den enskilde som bedöms, utan också de sociala, 
kulturella och ekonomiska villkor som format denne. Deniz resonerar: 

Man kommer till skolor i svenska villaområden och det är helt annor-
lunda än där man själv gick som barn. Det är mer ordning och arbetsro. 
Föräldrarna är med på ett annat sätt. De har andra resurser att hjälpa 
sina barn med läxorna. Skillnaden är stor! 

Det är inte rättvist att man bedöms efter samma måttstock när man har 
så olika villkor. Det är inte schyst mot barn som har så mycket att kämpa 
mot. 



 
 
B E A T R I Z  L I N D Q V I S T  

 128 

Liksom de övriga intervjuade manliga studenterna såg Deniz sin egen ut-
bildningsväg som resultat av sina egna prestationer, sin egen talang och sitt 
eget hårda arbete. De unga männen framställde sig i regel som strävsamma 
individer som, till skillnad från övriga personer med samma bakgrund, är 
målmedvetna och beredda att ta  de chanser som dyker upp. Deras förklar-
ingar anknöt till prestationskraven inom idrottslivet, vilket tycktes laddas 
med konnotationer av maskulinitet och duglighet. Trots att de flesta inter-
vjuade spelade fotboll, lyftes inte gemenskap och samarbete med andra som 
en viktig källa till självförtroende. Det var den egna förmågan att prestera, 
bli sedd och få beröm som stod i centrum för deras berättelser. 

Avslutande kommentarer 
Min studie visar att stark identifikation med den egna minoritetsbakgrun-
den inte behöver betraktas som ett hinder för framgångsrika akademiska 
studier. Den dagliga samvaron med andra duktiga kvinnliga studenter från 
den egna gruppen bidrar till självreflektionen och undanröjer känslor av 
osäkerhet, missförstånd och täpper till möjliga kunskapsluckor. I intervju-
erna ges många exempel på att gruppen genererar positiva självbilder som 
utmanar allmänhetens nedvärderande fördomar. Högpresterande manliga 
studenter med samma etniska tillhörigheter upplevde i stället sina fram-
gångar som individuella triumfer mot marginaliseringens villkor. Erfaren-
heter från barndomens idrottsträning sporrade dem att jobba hårt, vara 
tävlingsinriktade samt ingav dem känslan av att allt var avhängigt deras 
individuella prestationer. Trots att studierna gick bra gav de unga männen 
också uttryck för social isolering och ensamhet när de inte hade starka vän-
skapsband att luta sig mot. Den egna etniska bakgrunden framstår i berät-
telserna som en belastning som måste tonas ner för att undkomma kollektiv 
kategorisering.20 

Medan de kvinnliga studenterna utmanade stereotyperna utifrån kollek-
tiv stolthet och gemenskap, försökte de manliga studenterna i stället att 
undkomma stereotyperna genom individuell duglighet och avskildhet. Min 
studie visar således att vägen till framgångsrika studier kan se ut på olika 
sätt. Det gick bra för samtliga intervjuade men det är alldeles uppenbart att 
manliga studenterna betalar ett högt pris för sin utpräglade individualism. 

                                                 
20 Camilla Hällgren (2005) och Meta Cederberg (2006) visar att liknande språkliga, socia-
la och rumsliga strategier brukas av s.k. skolelever med invandrarbakgrund och höga 
betyg, som aktivt söker undvika det stigma som följer med identifikationen ”invand-
rarelev”.  
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Till skillnad från de kvinnliga studenterna som aldrig haft ett organiserat 
fritidsliv hade manliga studenterna varit mycket aktiva inom idrotten under 
uppväxten.21 Erfarenheterna från träningen gav anvisningar om hur indivi-
duell duglighet visas upp. Berättelserna kretsar också mycket kring hur de 
själva har fått slå sig fram på egen hand genom konkurrens med andra. De 
kvinnliga studenterna däremot verkade inte se varandra som medtävlare 
utan delade snarare varandras glädje och stöttade varandra vid motgångar.  

Denna grupp av duktiga lärarstudenter med minoritetsbakgrund är ett 
viktigt exempel på behovet av vardagsnära studier av hur genus och etnici-
tet görs i korsdraget mellan olika socialt skapade skillnader som artikuleras 
och förhandlas fram på olika sätt i skilda kontexter.  

Min studie visar att de intervjuade ungdomarna inte kan reduceras till 
passiva offer för strukturell ojämlikhet. De är födda och uppväxta i ett sam-
hälle, som trots sin deklarerade förändringsvilja, utsätter dem för bostads-
segregatin diskriminering på arbetsmarknaden. Men de förhåller sig aktivt 
till sina villkor på olika sätt. De manliga studenterna gavs onekligen fler 
möjligheter till aktiv fritid under uppväxtåren. De fick också, genom idrot-
tande, lära sig vissa kompetenser som tillsammans med maskulinitet värde-
ras högt i samhället: individualism, tävlingsanda och disciplin. Emellertid 
räcker inte de privilegier som dessa egenskaper medför till att skydda dem  
från känslor av ensamhet, osäkerhet och vanmakt i vissa situationer. Deras 
känslor kan tolkas som en avspegling av strukturellla motsättningar i da-
gens svenska samhälle som å ena sidan hävdar vikten av valfrihet och starka 
individualitetsideal och å den andra inte kommer tillrätta med ojämlikhet 
och diskriminering. Studenterna gör genus och etnicitet i relation till andra 
närvarande och/eller föreställda studentpositioner i undervisningen.22 Posi-
tionering sker i samspel mellan kontext och individer och kan ses som både 
en aktiv och en passiv handling genom vilken en individ, liksom en grupp, 
kan både positionera sig själv och positioneras av andra. Det innebär att en 

                                                 
21 Betänkandet ”Föreningsfostran och tävlingsfostran” (SOU 2008:59) poängterar att det 
återstår mycket arbete innan föreningsidrotten uppnår målet om ”idrott åt alla”. Att 
idrotten är tillgänglig för alla antas vara en grundförutsättning för att alla individer i 
samhället får samma möjlighet till en god hälsa. Generellt gäller dock att flickor idrottar i 
lägre utsträckning än pojkar och att utrikesfödda flickor har ett anmärkningsvärt lågt 
deltagande inom föreningsidrotten. Mats Trondman och Cecilia Dovborn 2006 menar 
att dessa skillnader minskar dock när spontanindrotten utanför föreningslivet tas med i 
beräkningen, något som inte tas med i SCB-statistiken. 
22 Etnologen René León Rosales (2010) diskuterar ingående positionering som elev bland 
pojkar i en multietnisk skola och ger detaljrika etnografiska beskrivningar av hur denna 
process kan gestaltas i klassrummmet. 
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och samma person eller grupp kan skifta position under en och samma 
situation beroende på vilka diskurser som aktualiseras.  

Men som exemplen här visar, finns det vissa begränsningar i den ”dis-
kursiva flexibiliteten” eftersom alla positioner inte är lika tillgängliga för 
alla. Ingen tycks vara helt fri att röra sig hur som helst mellan olika etnici-
tets- och genuspositioner. Möjligheterna är begränsade inte minst på grund 
av kroppens materialitet, institutionell praktik, ekonomiska krafter ochfa-
miljerelationer.23  

Högre utbildning som välkomnar den mångfald av bakgrunder och erfa-
renheter som kännetecknar unga vuxna i dagens Sverige är arenor där både 
reproduktion av kulturella normer och överskridande av dessa äger rum 
sida vid sida. De intervjuade kvinnliga studenterna kunde skickligt manöv-
rera undan fördomar och negativa stereotyper genom att understryka sin 
etniska tillhörighet och tillsammans skapa positiva självbilder som stolta 
och duktiga minoritetskvinnor. Deras positiva självbilder skapades genom 
ömsesidigt stöd och beundran samt genom tät gemenskap. De sökte till-
sammans alternativa definitioner av kön och etnicitet som varken hänvisade 
till föräldragenerationen eller till majoritetskulturen. Deras inspiration och 
styrka kom från relationer i sidled med andra unga kvinnor med samma 
etniska bakgrund som bedriver akademiska studier. De intervjuade manliga 
studenterna å andra sidan, visade annorlunda inställningar. De som hade 
mycket starka identifikationer med den egna etniska gruppen hade i stort 
sett mer negativa självbilder än de kvinnliga studenterna. Några manliga 
studenter vägrade definiera sig genom samhörighet med andra. De hävdade 
i stället sin individualitet och att man måste skilja mellan dem och deras 
etniska bakgrund. Det var framför allt dessa som hade idrottsledare som 
sporrade dem till individualism, tävlingsanda och tuff maskulinitet. Till det 
yttre kan det verka som om männen har bättre utsikter att uppnå sina stu-
diemål än kvinnorna. De bekänner sig till ideal som anknyter till majorite-
tens måttstock för framgång och karriär. Emellertid, visar det sig att en 
oreserverad omfamning av majoritetens ideal sker på bekostnad av själv-
känsla och gemenskap.  

                                                 
23 Jag förstår institutionell praktik i linje med Gruber 2008 s.29: Det som sker i undervis-
ningen kan inte ”reduceras till en lokalt avgränsad praktik och dess aktörer. Utgångs-
punkten är att skolan (och andra utbildningsinstitutioner, min anm.) återspeglar och 
iscensätter samhällets väv av relationer och att dessa tar sig specifika uttryck i relation till 
den institutionella kontexten”. 
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