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Abstrakt  
Syftet med denna studie är att undersöka begreppet intersektionalitet samt föra en diskussion 

kring användningen av detta begrepp i relation till ämnesplanen i religionskunskap på 

gymansienivå. Studien utgår ifrån tre frågeställningar; Hur ser den historiska utvecklingen för 

begreppet intersektionalitet ut? Hur används begreppet intersektionalitet inom den samtida 

svenska forskningen samt hur kan det intersektionella perspektivet i ämnesplanen tolkas i 

relation till den aktuella forskningen? 

I studien har litteratur sökts och valts ut dels utifrån dess relevans i relation till studiens 

frågeställningar. Litteratursökningen resulterade i 16 olika artiklar och bokkapitel som på 

olika sätt behandlar begreppet intersektionalitet. 

Studien är indelad i tre delar, där varje artikel presenterats separat. Varje del i undersökningen 

avslutas med en jämförande analys vars syfte är att hitta likheter och skillnader i artiklarnas 

framställning av begreppet intersektionalitet och det intersektionella perspektivet. Studien 

avslutas med en diskussion där resultatet från undersökningen sätts i relation till Skolverkets 

framställning av det intersektionella perspektivet i ämnesplanen för religionskunskap på 

gymnasienivå samt dess kommentarmaterial.  

Nyckelord: intersektionalitet, religionsdidaktik, intersektionell pedagogik, identitet. 
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1. Inledning 

I och med skolreformen 2011 och införandet av en ny ämnesplan och kommentarmaterial för 

religionskunskapen hade Skolverket en ambition om att religionsundervisningen på gymnasiet 

skulle präglas av ett intersektionellt perspektiv. I kommentarmaterialet för ämnesplanen i 

religionskunskap kan man läsa att ett intersektionellt perspektiv i religionskunskap innebär 

följande: 

[..] att man i ämnet religionskunskap kan studera människors identiteter på ett mer 

problematiserande och nyanserat sätt. En människas religiösa tillhörighet kan vara bara en av de 

faktorer som bestämmer hennes sätt att förhålla sig till andra människor och till omvärlden i stort. 

Den enskilda människans kön, etnicitet, socioekonomiska status osv. är också av betydelse, vilket 

innebär att det kan finnas såväl likheter som olikheter inom en och samma religions praxis.
1
 

Begreppet intersektionalitet förekommer inte i ämnesplanen för religionskunskap, men 

däremot finns presenterat implicit i ämnets andra mål och i det centrala innehållet i kurs 1 

respektive 2. Det andra målet i religionskunskapens syfte innebär att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla ”kunskaper om människors identitet i relation till religioner och 

livsåskådningar”.
2
 I Religionskunskap 1 kan man läsa i det centrala innehållet att 

undervisningen ska behandla ”individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i 

förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 

historiska och nutida händelser” och i Religionskunskap 2 ska undervisningen visa på 

”religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap 

och syn på jämställdhet”.  

Men vad betyder då begreppet intersektionalitet och hur kan definitionen av begreppet tolkas i 

ett undervisningssyfte? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 Syftet är att undersöka begreppet intersektionalitet samt föra en diskussion kring 

användningen av detta begrepp i relation till ämnesplanen för religionskunskap på 

gymnasienivå. 

Frågeställningar: 

 Hur ser den historiska utvecklingen för begreppet intersektionalitet ut? 

 Hur används begreppet intersektionalitet inom den samtida svenska forskningen? 

 Hur kan det intersektionella perspektivet i ämnesplanen tolkas i relation till den 

aktuella forskningen? 

 

 

 

 

1.2 Metod 

                                                           
1
 Skolverket. Om ämnet Religionskunskap, Lgy11, 3. 

2
 Skolverket. Religionskunskap, Lgy11, 1. 
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I detta examensarbete så kommer litteratur, med fokus på begreppet intersektionalitet och dess 

historiska utveckling, att studeras och analyseras. Även litteratur som visar på hur svensk 

forskning har använt sig av begreppet intersektionalitet kommer att behandlas samt litteratur 

som visar på relationen mellan intersektionalitet och pedagogik. Syftet med litteraturstudien 

är att insamlandet och analysen kring ett flertal studier och rapporter ska kunna dra någon 

form av slutsats kring begreppet intersektionalitet och dess betydelse för att sedan använda 

resultatet för att tolka Skolverkets användning av begreppet i kommentarmaterial till 

styrdokumenten för religionskunskap på gymnasienivå. Den litteratur som jag kommer att 

använda mig av och basera min analys på är i huvudsak vetenskapliga artiklar och rapporter.  

I min undersökning har ett par kriterier ställts på den litteratur som har använts. För det första 

så skulle den litteraturen som blev aktuell för denna undersökning ha ett fokus på begreppet 

intersektionalitet och redogöra för dess betydelse. Detta krav syftar till att synliggöra de olika 

forskarnas syn på begreppet intersektionalitet och vad ett intersektionellt perspektiv innebär. 

Forskarnas syn på begreppet och perspektivets innebörd kommer sedan att relateras till 

Skolverkets förståelse för begreppet och det intersektionella perspektivet. 

Ett annat kriterium som jag har valt att lägga på litteraturen syftar till att lyfta fram en 

diskussion kring begreppet intersektionalitet och dess användbarhet som har förts i 

tidsskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift. I kurser som jag tidigare har läst vid 

ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna så har ett par artiklar i denna debatt behandlats 

och därför har en del av litteratursökningen syftat till att finna resterande artiklar i denna 

debatt. Debatten anses vara av intresse då den visar på den svenska forskningens förståelse för 

begreppet intersektionalitet och dess användning, vars debatt visar på att det råder 

kontroverser kring begreppets användbarhet. 

1.3 Avgränsning 

Begreppet intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp, vilket innebär att det finns en 

begränsad forskning inom ämnet som är tillgängligt. Detta innebär att inga avgränsningar har 

gjort gällande vilket årtal som litteraturen ska ha publicerats. Jag har dels använt mig av 

databasen Summon, detta för att databasen ger en möjlighet att förfina resultatet utifrån olika 

kriterier, som peer review. Jag valde att begränsa mig till litteratur som var peer review, detta 

för att försäkra mig om att litteraturen har en god vetenskaplig grund.  

Jag har även använt mig av SwePub. Denna databas har jag framförallt använt mig av i 

sökandet av svensk forskning kring intersektionalitet, vilket syftar till att besvara min andra 

frågeställning kring hur begreppet har använts inom svensk forskning. Sökningarna har varit 

begränsade till litteratur skriven på engelska samt svenska.  

1.4 Litteratursökning och urval 

Den första litteratursökningen skedde i Summon. Då syftet med denna undersökning är att 

analysera intersektionalitet som ett begrepp, ville jag fokusera på litteratur som behandlar just 

begreppet intersektionalitet och dess utveckling. Första sökningen blev på sökorden 

”intersectionality” och ”concept”. Därefter valde jag att avgränsa mig till litteratur som gick 
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under peer review. Då antalet träffar steg över ett antal som var möjlig att behandla 

avgränsades sökningen ytterligare till ämnesordet ”theory”. Detta för att få fram den litteratur 

som fokuserade på den intersektionella teorin. Utifrån titlarna på de texter som blev resultatet 

av denna sökning så var det fem artiklar som uppfattades som relevanta för studien samt föll 

inom kriteriet för litteratur som fokuserade på en redogörelse för begreppet intersektionalitet. 

Samtliga artiklar behandlar begreppet intersektionalitet och dess teori samt hur den kan 

appliceras på olika typer av analyser.  

Utifrån respektive artiklars abstracts så valdes två artiklar ut att läsas mer utförligt. En av 

artiklarna, ”Thinking the multiple in gender and diversity studies: examining the concept 

of intersectionality” skriven av Alexander Styhre och Ulla Eriksson‐ Zetterquist, 

fokuserade på intersektionalitet som begrepp och författarna argumenterar för hur 

begreppet och dess teori kan innebära att identitet kan betraktas som något som kan 

formas på flera olika dimensioner. Denna artikel valdes ut då dess fokus på identitet är 

relevant för denna studie. Den andra artikeln valdes bort då den i huvudsak bestod av 

referenser till annan forskning som jag istället valde att använda mig av.   

Den andra sökningen gick ut på att hitta texter skrivna av forskaren Kimberlé Williams 

Crenshaw. Detta på grund av att Crenshaw anses vara ledande inom forskningen kring 

intersektionalitet samt beskrivs som att var den första som använde sig av begreppet, så för att 

kunna besvara studien första frågeställning gällande den historiska utvecklingen kring 

begreppet ansågs det därför nödvändigt att finna litteratur som betraktas relevant utifrån ett 

historiskt perspektiv. Valet av att söka på Crenshaw som författare baseras även på att många 

av de texter som behandlar intersektionalitet hänvisar till forskning gjord av Crenshaw. 

Sökorden ”Kimberlé Williams Crenshaw” som författare resulterade i 11 träffar varav 5 

artiklar hade Crenshaw som författare eller medförfattare. Varav dessa valdes två artiklar 

bort, då den ena artikeln inte tillgänglig för full text medan den andra artikeln inte 

behandlade begreppet intersektionalitet och var därför inte relevant.  

De tre återstående artiklarna valdes ut till att läsas mer utförligt. En av dessa artiklar 

valdes bort då den inte bidrog till att belysa den historiska utvecklingen av begreppet 

intersektionalitet. De återstående två artiklarna, ”Mapping the margins: intersectionality, 

identity politics, and violence against women of color” (1991) skriven av Kimberlé Williams 

Crenshaw samt ”Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory” (2013), skriven av 

Devon W. Carbado, mfl, valdes sedan ut till denna studie. Atikeln ”Mapping the margins: 

intersectionality, identity politics, and violence against women of color” är av relevans då den 

visar på analyser och teorier där begreppet intersektionalitet har sitt ursprung medan 

”Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory” behandlar konceptet av begreppet 

samt dess vidare utveckling, vilket är av relevans för studies första frågeställning, Utifrån 

denna litteratursökning valdes även en tredje artikel författad av Kimberlé Williams 

Crenshaw att läsas mer utförligt, ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine” (1989), då den refererades till i 

samtliga artiklar som valdes ut i denna litteratursökning. Efter en utförligare genomläsning 

valdes även denna artikel ut på grund av dess betydelse för begreppets ursprung.  
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För att inkludera svensk litteratur som behandlade begreppet intersektionalitet och det 

intersektionella perspektivet genomfördes även sökningar med sökordet 

”intersektionalitet”. Även denna sökning avgränsades till peer review. Utifrån denna 

sökning valdes två artiklar ut för utförligare läsning. Artikeln ”Intersektionella 

rumsligheter” skriven av Irene Molin, valdes sedan bort då dess användning av det 

intersektionella perspektivet i rumsteorier inte uppfattades som relevant för just denna studie. 

I den andra artikeln, ”Intersektionalitet och historievetenskap” (2010) skriven av Helena 

Tolvhed analyseras begreppets utveckling samt dess möjligheter inom den traditionen för 

historievetenskap. Denna artikel uppfattades som relevant utifrån den andra frågeställningen 

då den visar exempel på hur begreppet intersektionalitet appliceras i den svenska forskningen. 

Den fjärde sökningen jag gjorde i Summon var för att hitta annan litteratur än artiklar med 

syfte att hitta ytterligare svensk forskning kring begreppet intersektionalitet. Sökordet 

”intersektionalitet” användes igen men avgränsades nu till ”tryckta böcker”.  Utifrån dess 

titlar var det två böcker som uppfattades som relevanta för studien och valdes att läsas mer 

utförligare. I boken Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 

(2005) skriven av Paulina De los Reyes och Diana Mulinari diskuterar författarna begreppet 

intersektionalitet och reflekterar kring betydelsen av att använda sig av det intersektionella 

perspektivet i flera olika praktiker. Denna bok valdes först ut till att användas i denna studie, 

men efter att ha läst boken i sin helhet valdes den senare bort då det blev svårt att koppla 

bokens många olika perspektiv till denna studie. 

I den andra boken Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring (2010), 

en analogi med Janne Bromseth och Frida Darj som redaktörer, behandlas undervisning 

utifrån ett normkritiskt perspektiv där begreppet intersektionalitet och den intersektionella 

ansatsen diskuteras. Denna bok uppfattades som relevant utifrån hur intersektionalitet 

analyseras utifrån det pedagogiska perspektivet och valdes därför ut till denna studie. I flera 

avsnitt refererar författarna till forskaren Kevin Kumashiro och hans publicering Troubling 

Education: Queer Activism and Anti-Oppressive. Denna publicering valdes därför också ut till 

denna studie, då den ansågs vara av vikt för att skapa förståelse kring undervisning om 

förtryck och diskriminering. 

Sökningen efter svensk forskning övergick sedan i databasen SwePub. Sökordet 

”intersektionalitet” användes med avgränsningen peer review och gav tre artiklar som 

uppfattades som relevanta för studien. En av artiklarna var ”Religion och 

intersektionalitet” (2005) skriven av Erica Appelros. I artikeln visar Appelros på 

religionens betydelse inom intersektionella analyser och menar att intersektionella 

analyser skulle dra nytta av att använda sig av en religiös dimenson. Denna artikel ansågs 

som relevans i denna studie och valdes ut. 

De två återstående artiklarna visade sig vara skrivna av Nina Lykke, ”Intersektionalitet - ett 

användbart begrepp för genusforskningen” (2003) samt ”Nya perspektiv på intersektionalitet: 

problem och möjligheter” (2005). Dessa artiklar har jag behandlat i en tidigare kurs och 

utgjorde en del av den debatt i Kvinnovetenskaplig tidskrift som jag tidigare nämnt. Då ett av 

mina första krav på litteratur att använda i denna studie var artiklarna i denna debatt valdes 
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dessa två artiklar ut samt resterande artiklar i debatten. Dessa artiklar är ”Intersektionalitet 

som teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets tomma retorik” (2003) av Paulina de los Reyes, 

Irene Molina och Diana Mulinari samt ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp?” (2004) 

skriven av Maria Carbin och Sofie Tornhill.  

Den andra sökningen på SwePub gjordes med avsikt att hitta litteratur som fokuserade på 

intersektionalitet inom pedagogiken. Sökorden ”intersektionell” och ”pedagogik” 

resulterade i artikeln ”Intersektionell genuspedagogik” (2012) av Nina Lykke, som valdes 

ut att läsas i dess helhet. Artikeln syftar på att dels förklara vad intersektionell 

genuspedagogik är samt hur det går att användas i klassrummet. Denna artikel valdes 

sedan ut då den bidrar till att förklara hur det intersektionella perspektivet tolkas utifrån 

ett pedagogiskt perspektiv. 

I samråd med handledaren för denna studie valdes även ytterligare två artiklar ut för att 

användas i denna studie, båda publicerade i boken Diversity and Intersectionality – 

Studies in Religion, Education and Values (2016). Ena artikeln är skriven av Kerstin von 

Brömssen och har titeln ”Is there a Place for Intersectionality in Research on Religious 

and Values Education?”. I artikeln diskuterar von Brömssen kring begreppet 

intersektionalitet och dess betydelse. Sedan redogör von Brömssen för hur religion kan 

ha för betydelse i relation till intersektionalitet samt drar paralleller till 

religionsundervisning.  

Den andra artikeln är skriven av Karin Sporre och har titeln ”Gender in Research on 

Religious Education and Values Formation”. Sporre genomför en litteraturundersökning 

kring ett antal tidskrifter som har publicerat artiklar kring genus. I artikeln förs även en 

diskussion kring artiklarnas användning och uppfattning kring begreppet 

intersektionalitet.  

1.5 Analysmetod 

Den valda litteraturen för denna undersökning kommer att presenteras varje titel för sig, 

där syftet är att visa på textens huvudsakliga förklaring kring begreppet intersektionalitet 

samt det intersektionella teorins användning, både inom internationell forskning samt 

svensk forskning. Resultaten ifrån den enskilda presentationen kommer sedan att 

tillsammans analyseras och jämföras, med syftet att hitta möjliga likheter och olikheter i 

författarnas förståelse av begreppet och dess användning. Den jämförande analysen är 

tänkt att sammanställa litteraturen för respektive avsnitt i undersökningen som senare 

kommer att användas till att diskutera styrdokumenten och kommentarmaterialets  

användning av begreppet intersektionalitet och det intersektionella perspektivet. 

2. Bakgrund 

Även om själva begreppet intersektionalitet inte förekommer i gymnasieskolans 

styrdokument, mer än i kommentarmaterialet för religionskunskap, så är det tydligt att det 

intersektionella perspektivet har fått en större betydelse i och med skolreformen 2011. 

Införandet av det intersektionella perspektivet menar Skolverket är ett område i Lgy11 som 
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man har valt att betona i jämförelse med Gy2000.
3
 Jag har därför valt att göra en jämförelse 

mellan respektive ämnesplan för religionskunskap för att tydliggöra vad det intersektionella 

perspektivet i den nya ämnesplanen innebär hur det skiljer sig från den gamla ämnesplanen.   

2.1 Jämförelse Lgy11 och Lg2000 

I kommentarmaterialet för religionskunskap i den nuvarande läroplanen, Lgy11 kan man läsa 

att det är två områden i den nya ämnesplanen som betonas som nya och jämförs med tidigare 

läroplanen Gy2000. Dels är det de religionsfilosofiska området religion och vetenskap. Det 

andra är området intersektionalitet. Följande går att läsa kring området intersektionalitet: 

[..] intersektionalitet, dvs. frågor om kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Dessa 

frågor kan behandlas, diskuteras och analyseras i relation till såväl religiösa som icke-religiösa 

uppfattningar och övertygelser, och de har klara etiska och existentiella förutsättningar och 

implikationer. Det finns jämfört med Gy 2000 även en tydligare betoning på frågor om hur 

identitet och tillhörighet kan relateras till religioner och livsåskådningar under ömsesidig 

påverkan.
4
 

Intersektionalitet i kommentarmaterialet är kopplat till identitetskategorierna kön, 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Skolverket menar att det är elevernas 

möjlighet att diskutera, analysera och diskutera kring förhållandet mellan dessa 

identitetskategorier och religion samt icke-religiösa åskådningar som är nytt i jämförelse med 

Gy2000. I ämnesplanen för religionskunskap återkommer dessa identitetskategorier igen, när 

det beskrivs att eleverna ska ges möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla 

sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
5
 

I Gy2000 beskrivs det att religionsämnet på gymnasiet ska ge eleverna möjlighet att diskutera 

och reflektera dels kring existentiella och etiska frågor samt ge en fördjupad kunskap och 

ökad förståelse för människor med olika religioner och andra livsåskådningar.  

Att det är människan som står i centrum för religionskunskapens undervisning framställs 

tydligt i Gy2000, vilket följande citat syftar på: 

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det är 

människan och människans situation som skall göras till föremål för studium, och de upplevelser 

och behov av livstolkning som hon har, skall stå i centrum. Övning i reflektion och kritiskt 

tänkande har en framträdande plats i ämnet när det gäller etiska frågor, omvärlds- och 

överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt övergripande värdegrund, samt när 

det gäller hur religion och livsåskådning förhåller sig till kultur och samhälle.
6
 

Att kunna diskutera kring hur religion och livsåskådningar ser på samhällsfrågor, levnadssätt 

och värderingar återkommer även i betygskriterierna i Gy2000. För betyget ”mycket väl 

godkänt” ska bland annat eleven kunna reflektera och visa på likheter och skillnader i olika 

                                                           
3
 Skolverket. Om ämnet religionskunskap, 2. 

4
 Ibid, 2. 

5
 Skolverket. Ämne – Religionskunskap, Lgy11.  

6
 Skolverket. Ämne – Religionskunskap, Gy2000.  
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religioners och livsåskådningar sätt att uttrycka sig samt tillämpa dessa på frågor som bland 

annat rör kvinnosyn och samhällssyn.
7
 

Att diskutera frågor som rör religioner och andra livsåskådningars syn på kvinnor, män, 

fattiga och rika, är alltså inget som är nytt förekommande för Lgy11. Även hur människor 

påverkas av och identifierar sig utifrån religion och livsåskådningar verkar inte heller vara 

någonting som skiljer Lgy11 mot Gy2000, även om det är tydligare framskrivet i den nya 

läroplanen.  

Genom att jämföra dessa två ämnesplaner kan man se att det intersektionella perspektivet som 

Skolverket menar att Lgy11 präglas av, syftas alltså på frågor som rör människors identitet 

utifrån identitetskategorierna kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet samt 

elevernas möjlighet att diskutera, reflektera och analysera detta utifrån religiösa och icke-

religiösa uppfattningar.  

3. Undersökning 

Härefter kommer jag att presentera den undersökande delen i denna studie. Undersökningen 

är uppdelad i tre olika delar där respektive artikel eller annan tryckt källa kommer att 

presenteras.  

3.1 Begreppet intersektionalitet och dess historiska utveckling  

Första delen i denna undersökning kommer att presentera de artiklar som behandlar 

begreppets definition och historiska utveckling. Avsnittet avslutas med en jämförande analys. 

3.1.1 Kimberlé Williams Crenshaw 

Kimberlé Williams Crenshaw beskrivs som den som först introducerade begreppet 

”intersektionalitet” i sin publicering ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 

Politics” (1989), med syftet att belysa svarta kvinnors marginalisering inom 

antidiskrimingeringslagar samt feministisk och antirasistisk politik
8
. I artikeln 

argumenterar Crenshaw för att svarta kvinnor exkluderas i de feministiska teorierna och 

antirasistiska principerna på grund av att de bygger på upplevelser som inte återspeglar 

interaktionen mellan etnicitet och kön. Det är denna interaktion mellan etnicitet och kön 

som svarta kvinnor har erfarenhet av som Crenshaw benämner som intersektionalitet, 

något som Crenshaw menar att man inte kan bortse ifrån när man diskuterar erfarenheter 

av rasism och sexism.
 9

 

Crenshaw menar att diskrimineringslagarna utgår ifrån att alla människor i en utsatt 

identitetskategori behandlas likadant.
10

 På grund av intersektionalitet och misslyckadet 

                                                           
7
 Skolverket. Ämne – Religionskunskap, Gy2000. 

8
 Carbado, Devon W, Crenshaw, Kimberlé Williams, Mays, Vickie M & Tomlinson, Barbara. 

Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory, 303. 
9
 Crenshaw, Kimberly. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, 140. 
10

 Ibid, 150. 
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att inkludera de intersektionella erfarenheter, menar Crenshaw att detta resulterar i att 

diskrimineringslagarna är utformade att antingen appliceras på rasism eller sexism men 

för svarta kvinnor, vars utsatthet är en kombination av båda kategorier, ofta får försvara 

sig själva.
11

 För att inkludera svarta kvinnor krävs det att både den feministiska rörelsen 

och antirasistiska rörelsen ändrar sitt tillvägagångssätt och istället fokuserar på 

människans livssituation, istället för att fokusera på källan till dess utsatthet.
12

 

Två år efter att denna artikel publicerade Crenshaw artikeln ”Mapping the margins: 

intersectionality, identity politics, and violence against women of color” (1991) där Crenshaw 

belyser problematiken kring identitetspolitiken, som hon menar misslyckas med att belysa 

olikheter inom olika identitetsgrupper. Detta i sin tur blir problematiskt när det kommer till 

våld mot kvinnor och kvinnornas erfarenheter kring våld, vilket Crenshaw menar ofta är en 

påföljd av utsatthet inom andra identitetskategorier, så som etnicitet och klass.
13

  

Men genom att kartlägga intersektionerna mellan etnicitet och kön, så menar Crenshaw att det 

utmanar konceptet att dessa två identitetskategorierna är separerade från varandra.
14

 Crenshaw 

påpekar att denna metod även går att applicera på andra kategorier, så som klass, sexuell 

läggning, och ålder.
15

 Även om intersektionalitet i Crenshaws arbete syftar till att belysa 

intergrationen mellan etnicitet och kön i våldet mot kvinnor, så drar Crenshaw slutsatsen att 

det intersektionella perspektivet även är användbar inom områden som rör människors 

flerdimensionella identitet och gruppolitik. Genom att belysa intersektionalitet, skapas en 

bättre förståelse för olikheterna mellan människor i utsatta positioner och skapa en gruppolitik 

som tar hänsyn till de olika erfarenheterna inom och mellan olika grupper.
16

 

3.1.2 Alexander Styhre & Ulla Eriksson-Zetterquist 

I sin artikel ”Thinking the multiple in gender and diversity studies: examining the 

concept of intersectionality” (2009), syftar författarna Alexander Styhre och Ulla 

Eriksson-Zetterquist till att diskutera begreppet intersektionalitet, vilket anses vara ett 

givande perspektiv som innebär att det ömsesidiga beroendet mellan människors 

intersektioner belys. Det intersektionella perspektivet menar artikelförfattarna innebär att 

forskare måste undersöka hur olika identitetskategorier, så som klass, etnicitet, kön och 

sexualitet samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra samt påverkar hur det 

sociala livet är strukturerat. Begreppet intersektionalitet innebär att man tvingas att tänka  

mer mångsidigt, på grund av det faktum att människans identitet  inte är något som kan 

betraktas som singulärt utan något som varierar utifrån olika positioner.
17

 

                                                           
11

 Crenshaw, Kimberly. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, 145. 
12

 Ibid, 166. 
13

 Crenshaw, Kimberly. Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of 
color, 1242. 
14

 Ibid, 1244. 
15

 Ibid, 1245. 
16

 Ibid, 1299. 
17

 Styhre, Alexander & Eriksson‐Zetterquist, Ulla. Thinking the multiple in gender and diversity studies: 
examining the concept of intersectionality, 570. 
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Identitetskategorier så som etnicitet, ras, kön och klass menar författarna är kategorier 

som förespråkats utav en organisation teori som har marginaliserat intersektionerna 

mellan dessa kategorier vilket har kritiserats av feministisk teorier, queer  teorier och 

post-Marxismen.
18

 Det är utifrån denna kritik som författarna menar att begreppet 

intersektionalitet har uppkommit, som ett metakoncept där man framhäver den 

flerdimensionella identiteten.
19

 Det intersektionella perspektivet menar författarna ger en 

lösning på den problematik kring identitetskategorier som organisations teori präglas av. 

Dels visar det intersektionella perspektivet att identitetskategorierna som skapats i 

samhället aldrig är isolerat, utan är oändligt kombinationsbara. För det andra visar det 

intersektionella perspektivet att individer ständigt utsetts för olika typer av förtryck och 

diskriminering som klassificerar individer olika inom identitetskategorierna. Vilket visar 

på de olika maktpositionerna som existerar inom varje kategori.
20

 

Författarna menar att intersektionalitet är ett användbart verktyg när det kommer till att 

analysera mångfald inom olika organisationer samt vilken roll sociala och kulturella 

skillnader spelar inom makt- och kunskapsfördelning. Slutsatsen som författarna drar 

kring intersektionalitet är att begreppet innebär ett välkommande teoretiskt ramverk, som 

innebär en möjlighet att bredda förståelsen för hur man bedömer människors identitet. 

Syftet med perspektivet är att alltid dra slutsatsen att identitet  inte är något isolerat eller 

endimensionellt, utan något som består av flera olika delar och dimensioner som 

påverkas av det organiserade samhället.
21

  

3.1.3 Devon W. Carbado, Kimberlé Williams Crenshaw, mfl. 

I artikeln ”Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory” (2013) så menar 

författarna att det finns få teorier som reflekterar över hur intersektionalitet har fått sin 

spridning, vilket resulterat i att man har missat att se vart intersektionalitet kan appliceras och 

vart det redan finns representerat. Artikeln syftar därför till att belysa hur utvecklingen kring 

intersektionalitet har sett ut och hur den kan komma att appliceras på andra områden.
22

 

Genom att uppmärksamma detta visar man bland annat på att teorin kring intersektionalitet 

inte är färdig, utan alltid befinner sig i en ”work-in-progress”.
23

 Genom att betrakta 

intersektionalitet som en teori som befinner sig i ”work-in-progress”, så strävar man efter att 

hela tiden applicera intersektionalitet i sammanhang där de tidigare har varit outforskat.
24

 

Intersektionalitet har enligt författarna, utvecklas från att ha appliceras på svarta kvinnors 

erfarenheter kring marginalisering, till att kunna belysa andra erfarenheter och maktpositioner 

inom andra identitetskategorier. Intersektionalitet är inte begränsad, utan kan användas och 

används inom flera olika områden.
25

 

                                                           
18

 Styhre & Eriksson‐Zetterquist, 570.  
19

 Ibid, 571. 
20

 Ibid, 572. 
21

 Ibid, 777-578. 
22

 Carbado, Devon W, Crenshaw, Kimberlé Williams, Mays, Vickie M & Tomlinson, Barbara, 303. 
23

 Ibid, 305. 
24

 Ibid, 305. 
25

 Ibid, 307. 
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Intersektionalitet har också sen dess uppkomst även fått en internationell spridning menar 

författarna, bland annat inom feminismen i Europa där det används som ett verktyg till att 

belysa maktsystem inom feminismen. Genom att använda sig av intersektionalitet inom den 

feministiska rörelsen i Europa, så har det bidragit till att skapa förståelse för rörelsens 

mångfald.
26

 Intersektionalitet menar författarna, har alltså utvecklas från en metod att belysa 

intersektionerna i människors identitet, till att bli ett koncept där man analyserar vad det 

intersektionella perspektivet istället kan göra för att skapa förståelse inom ett givet område 

eller ämne.
27

 

3.1.4 Jämförande analys 

I de utvalda fyra artiklarna som behandlar begreppet intersektionalitet kan man se den 

utveckling som begreppet har haft, från att vara ett begrepp som Crenshaw introducerade 

i artikeln ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”
28

 för att 

uppmärksamma den marginalisering som svarta kvinnor utsätts för och hur feminismen 

och antirasistiska rörelser misslyckas med att belysa svarta kvinnors erfarenheter av 

förtryck i rollen som dels svart och dels som kvinnor. Några år senare beskriver 

Crenshaw intersektionalitet som ett analyserande verktyg till för att  uppmärksamma de 

olika maktförhållandena och som går att applicera på andra identitetskategorier än 

etnicitet och kön, utan även på andra faktorer som människans flerdimensionella identitet 

består av.  

Alexander Styhre och Ulla Eriksson-Zetterquist visar på ytterligare ett steg i 

intersektionalitetens utveckling när lyfter fram hur intersektionaliteten utmanar den 

traditionella organisations teorins syn på de identitetskategorier som upprätthålls av 

samhället. Identitetskategorier som i själva verket inte är isolerande och existerar vid 

sidan om varandra utan snarare flyter ihop och existerar på flera olika plan och genom 

intersektionalitet belyser man kategoriernas interaktion med varandra.  

I artikeln ”Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory” visar författarna på 

begreppets nu mångsidiga användningsområden och menar att intersektionaliteten inte bör ses 

som en analys som är färdig när man väl har applicerat det, utan snarare som en teori och ett 

analytiskt verktyg som alltid arbetar och som fortfarande går att applicera på områden som 

tidigare har varit outforskat för intersektionella analysen.  

Det som är gemensamt för de olika författarnas uppfattning om intersektionalitet är dels synen 

på människors identitet. Människors identitet är mer komplex och mångsidig än vad som 

ryms inom samhällets syn på identitetskategorier. Identiteter beskrivs i dessa artiklar som 

flerdimensionella och multipla. Identitet är inte heller oföränderligt, utan skiftar form och 

perspektiv hela tiden. För det andra menar forskarna att intersektionalitet hjälper till att belysa 

de intersektionerna mellan samhällets identitetskategorier och hur dessa står i maktposition 

mellan varandra men även inom varje kategori i sig själv. 

                                                           
26

 Carbado, Devon W, Crenshaw, Kimberlé Williams, Mays, Vickie M & Tomlinson, Barbara, 307-308. 
27

 Ibid, 312. 
28

 Ibid, 303. 
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Även om de olika artiklarna visar på olikheter när det kommer till definitionen av det 

intersektionella begreppet så handlar det inte om att man uppfattat begreppet olika, utan 

snarare att begreppet, teorin och det analytiska verktyget som intersektionalitet är, har från 

dess introduktion genomgått en progression i sin utveckling. Från att ha varit ett sätt att belysa 

svarta kvinnors marginalisering är det nu, nästan 30 år senare, en teori som går att applicera 

på flera områden, flera identitetskategorier för att förstå hur människors identifikation kan se 

ut. 

3.2 Intersektionalitet inom den svenska forskningen 

I denna del av undersökningen presenteras litteratur som exemplifierar hur begreppet 

intersektionalitet tolkas och används inom den svenska forskningen. Avsnittet avslutas med 

en jämförande analys. 

3.2.1 Debatten i Kvinnovetenskaplig tidskrift  

2003 publiceras artikeln ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, 

skriven av Nina Lykke i tidsskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift. Lykke inleder sin artikel 

med att förklara hur hon upplever att svenska feminister börjat uttrycka oro över att begreppet 

”mångfald” har börjat få allt större utrymme i den svenska offentligheten och att detta tagit 

fokus från kvinnofrågor. Å andra sidan upplever Lykke en mängd feminister som istället 

välkomnar mångfaldsbegreppet och välkomnar diskussionen kring kvinnor med olika 

socioekonomiska bakgrunder och att det är av stor vikt att diskutera maktojämlikheter för 

kvinnor i det svenska samhället.
29

 Lykke benämner dessa två läger inom feminismen som 

jämställdhetsfeminism och mångfaldsfeminism, där hon använder boken Maktens (o)lika 

förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. de los Reyes, Molina & 

Mulinari 2003) som ett exempel på mångfaldsfeminism. 

Lykke ser denna splittring inom feminismen som problematisk och det är utifrån detta som 

hon presenterar och argumenterar för begreppet intersektionalitet, ett begrepp som Lykke 

menar syftar till att belysa mångfald utan att bortse ifrån könsmaktordningen. 

Intersektionalitetsbegreppet menar Lykke innebär en förståelse för maktsystemens olika 

dimensioner och att de är sammanlänkade med varandra ”genom en dymanisk intersektion”.
30

 

Lykke exemplifierar detta genom att påpeka att när serbiska soldater våldtog bosniska kvinnor 

under kriget i Jugoslavien så skedde detta inte enbart på grund av kvinnornas kön, utan även 

på grund av kvinnornas nationalitet och etnicitet.
31

 

 Lykke välkomnar intersektionalitetsbegreppet och menar att begreppet förhåller sig till 

människors villkor i ett samhälle präglat av olika identitetskategorier, som tidigare har 

betraktats som stabila och isolerade, men egentligen interagerar med varandra och nu kan ses 

som flytande och ständigt förändrande. Intersektionalitet innebär också en ökad förståelse för 

människors komplexa multipla identiteter och maktasymmetrin mellan dem.
32

 Lykke avslutar 

                                                           
29

 Lykke, Nina. Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, 47. 
30

 a.a, 48. 
31

 a.a, 48. 
32

 Lykke, 52. 
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sin text med att påpeka hur intersektionalitetsbegreppet är användbart för både 

jämställdhetsfeminister och mångfaldsfeminister, då en feministisk intersektionalitetsanalys 

syftar till att inkludera såväl kön som genus, istället för att exkludera något perspektiv framför 

de andra.
33

 

Senare under 2003 publiceras texten ”Intersektionalitet som teoretisk ram vs 

mångfaldsperspektivets tomma retorik” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, skriven av Paulina de 

los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, redaktörerna till boken Maktens (o)lika 

förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige som Lykke menade var ett 

exempel på mångfaldsfeminismen. Artikeln är ett kortare svar till Lykkes text, där författarna 

reagerar på benämningen mångfaldsfeminism som beskrivning av deras arbete med att 

synliggörad den postkoloniala feminismens påverkan på Sverige.
34

  

Liksom Lykke välkomnar författarna begreppet intersektionalitet, men väljer att använda 

intersektionalitet som ett verktyg till att belysa och utmana de olika maktförhållanderna som 

resulterar i ojämställdhet och underordning. Vilket författarna menar är problematiskt i 

förhållandet mellan feminism, etnocentrism och rasism i dagens samhälle och att belysa detta 

som är författarnas fokus.
35

 Då intersektionalitetsbegreppet är något som författarna ställer sig 

positiva till i sin bok, ställer de sig frågande till varför Lykke inte har satt sig in i användandet 

av begreppets användning i Sverige utan väljer att fokusera på begreppets position i USA och 

avslutar sin text med att välkomma Lykke att delta i ”ett redan påbörjat samtal”.
36

 

Debatten kring intersektionalitetsbegreppet i Kvinnovetenskapliga tidskrift fortsätter när 

texten ”Intersektionalitet – ett oanvändbart begrepp?” (2004) publiceras i tidskriften där 

artikelförfattarna Maria Carbin och Sofie Tornhill har ett kritiskt ställningstagande till 

intersektionalitetsbegreppet. Carbin och Tornhill beskriver hur intersektionalitetsbegreppet 

har fått allt större uppmärksamhet i feministiska sammanhang i Sverige som någon form av 

paraplybegrepp där syftet är att belysa kvinnor som något mer än bara ett kön. Medan Lykke 

lyfter fram begreppets relevans vill Carbin och Tornhill ytterligare reflektera över vilket sorts 

problem det intersektionella perspektivet är tänkt att lösa.
37

 

Carbin och Tornhill menar att intersektionalitetsbegreppet inte direkt är kopplat till ett 

specifikt problem eller maktförståelse utan är snarare en analytisk metod som kan användas i 

olika syften. Detta menar författarna ger skenet av intersektionalitet som ”något utav en tom 

markör”.
38

 Utifrån denna uppfattning av begreppet ställer sig Carbin och Tornhill frågande till 

huruvida intersektionalitet kan betraktas som ett teoretiskt ramverk, vilket de andra forskarna i 

debatten menar att begreppet utgör. 

Tornhill och Carbin menar att begreppet intersektionalitet kan ses som en metafor för två 

vägar som korsas och bildar en gemensam väg (”intersection” engelska för vägkorsning). 
                                                           
33
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Detta innebär även att vägarna till en början var åtskilda och att man på så sätt kunde välja 

vilken väg man valde att gå. Detta menar artikelförfattarna innebär att vägarna har bildats 

oberoende av varandra och är oberoende av varandra fram till dess möte.
39

 Detta menar 

Tornhill och Carbin är en missvisande metafor, där vägarna i själva verket är 

identitetskategorier. Dessa identitetskategorier går inte att välja bort eller skilja från varandra, 

vilket artikelförfattarna menar att identitetsbegreppet indikerar.  

Däremot så välkomnar artikelförfattarna begreppet intersektionalitet som ett begrepp att 

belysa och utmana maktstrukturer, som de los Reyes, Molina och Mulinari menar att 

intersektionalitet som verktyg ska användas till.
40

 Att bortse ifrån maktstrukturerm, 

inkludering och exkludering när man använder sig av intersektionalitet som verktyg menar 

Tornhill och Carbin är ett problematiskt sätt att använda intersektionalitetsbegreppet.
41

 

Under 2005 publicerar Nina Lykke texten ”Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och 

möjligheter” där hon bemöter de motsättningar som framkommit i debatten ifrån de andra 

forskarna. Lykke inleder texten med att ställa sig positiv till det engagemang som debatten om 

intersektionalitetsbegreppet har skapat och håller med tidigare artikelförfattare att begreppet 

bör ifrågasättas kritiskt.
42

 

Lykke menar att hon håller med Tornhill och Carbin gällande förståelsen av begreppet 

intersektionalitet. Lykke benämner detta som additiv intersektionalitet, som innebär att 

identitet skapade baserade på genus, ras, etnicitet och sexualitet samt maktordningarna som 

skapar dem analyseras som separata identiteter som ”interagerar men inte intra-agerar”.
43

 

Genom att tillämpa en additiv tillämpning av intersektionalitet, missar man den 

sammanflätningen som identitetskategorierna består av och dess maktordningar och hur dessa 

står under ständig förändring. En annan problematik med intersektionalitetsbegreppet menar 

Lykke är när hierarkier av identitetskategorier görs, där en maktordning får större prioritet och 

en kategori anses som viktigare än de andra. Lykke menar att det finns en risk för en 

konkurrerande intersektionalitet.
44

 

Men intersektionalitetsbegreppet innebär även möjligheter menar Lykke. Under senare delen 

av 1900-talet har former för identitetsbildning förändrats. Hur människor identifierar sig idag, 

menar Lykke skiljer sig mot hur det traditionellt har sett ut och självreflektionen hos 

människor förändrats på individnivå men också gruppnivå. Nya sociala rörelser har uppstått 

och därmed nya sätt att vara politiskt engagerad. För att skapa förståelse för denna 

förändringsprocess ser Lykke intersektionalitet som ett tillämpligt verktyg. Lykke 

understryker att intersektionalitet måste se identitetskategorier som något som individer ”gör” 

och inte något som de ”är” eller ”har”.
45

 Lykke avslutar debatten med att påpeka att hon 
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hoppas på att kunna skapa en ”feministisk, intersektionellt orienterad politik” och hoppas att 

kunna göra detta tillsammans med sina kritiska meddebattörer.
46

 

3.2.2 Helena Tolvhed 

Helena Tolvhed är docent i historia och har i sin text ”Intersektionalitet och 

historievetenskap” (2010) valt att visa på förhållandet mellan intersektionalitet och 

historievetenskap samt vilken relevans de historiska perspektivet ger för att föra forskningen 

om intersektionalitet framåt.
47

 Tolvhed menar att intersektionalitetsbegreppet liknar den redan 

existerande diskussionen inom marxistisk kvinnoforskning, som menar att ”kvinnor aldrig 

enbart är kvinnor”.
48

 Vidare menar Tolvhed att intersektionalitet måste ses som något mer än 

erkännande av olika identiteter, utan också måste belysa maktperspektivet inom identiteterna. 

Det räcker alltså inte att utöka identitetskategorierna med mer kategorier, som sexualitet och 

funktionshinder och analysera hur dessa kategorier positioneras i förhållande till varandra och 

samhället. Istället måste forskare som använder sig av det intersektionella analysverktyget 

sträva efter att belysa tänkandet som håller fast människor i över- och underordning i det 

rådande maktsystemet.
49

  

Inom historiska studier visar man på att identitetskategorierna har genomgått och genomgår 

fortfarande förändringsprocesser. Kategorierna som samhället använder sig av idag har 

historiskt sett definierats annorlunda, rymt flera andra dimensoner eller definierats på sådant 

sätt som glömts bort idag. Ett intersektionellt perspektiv på historievetenskap kan därför 

menar Tolvhed, hjälpa historieforskare förstå de oväntade representationerna, där maktens 

former skiftar fokus, till exempel sexualitet, ålder, etnicitet och klass som har förskjutit 

manlighet och kvinnlighet.
50

 Ett intersektionellt perspektiv på historia innebär att forskarna 

kan analysera normer och utsagor som historikerna stöter på i olika former av textmaterial. 

Intersektionalitet innebär även att en djupare förståelse är möjlig gör hur historiska 

förändringsprocesser har upplevs och hur historiska individers identitetsformering har sett 

ut.
51

 Tolvhed drar slutsatsen att ett intersektionellt perspektiv på historieforskning innebär en 

fördjupad förståelse för sådant som forskare tidigare missat eller saknat förståelse för.
52

 

3.2.3 Erica Appelros 

I sin artikel ”Religion och intersektionalitet” syftar Erica Appelros till att visa hur religion kan 

ingå som en dimension i en intersektionell analys. Tidigare har religionens plats i förhållandet 

till intersektionell analys, om den i huvudtaget har behandlats, fungerat som en av de 

institutionerna där maktordningarna inom genus, klass, ras, etnichitet och sexuell läggning har 

förstärkts. Även om Appelros håller med om detta, menar hon att religion även borde 

betraktas som en självständig grund, då religiösa ideologier i sig har påverkan på människors 

genusidentitet samt innehåller en egen intern maktordning. Appelros menar därför att religion 
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och religiositet i många fall är en viktig dimension när man analyserar utifrån intersektionella 

verktyg och bör därför inte bortses ifrån.
53

  

Att religion inte brukar ses som en naturlig del i en intersektionell analys menar Appelros kan 

bero på att religion till skillnad emot de andra dimensionerna av maktordning, som genus, 

klass, sexualitet och etnicitet, är något som man kan bortse ifrån. Man kan inte bortse ifrån 

hur man gynnas utifrån ens kön, sexuella läggning eller etnicitet på grund av att det är något 

som alla människor har. Alla människor har ett kön, en sexuell läggning och någon form av 

etnicitet. Medan religion däremot ses mer som ett frivilligt element i samhället. Människor 

kan välja att vara religiösa eller inte.  

Trots detta menar Appelros att religion ändå kan ses som fruktbart i kombination med 

intersektionalitetsbegreppet. Appelros första argument är att religion ses som ett historiskt och 

globalt fenomen som är allmänt förekommande. Till och med i sekulariserade samhällen 

växer religiösa rörelser fram. Ett annat argument som Appelros redogör för är att alla 

människor, även de som inte ser sig själva religiösa, konfronteras med religion och religiositet 

i någon form.
54

 Allt från böneutrop och kyrkklockor till abortmotståndare. Appelros menar 

även att i samhällen där religion har en stor prägel, påverkar detta även individers egen 

självuppfattning. Människors identitet, menar Appelros, präglas till viss del av religiösa 

faktorer och inteagerar även med andra identitetskategorier. Till exempel i samhällen där 

särbehandling av könsroller på grund av religiösa skäl blivit normaliserat, kommer detta att 

påverka människor i tidig ålder och deras synsätt, oavsett om de senare kommer att betrakta 

sig själva som religiösa eller inte.
55

 

Appelros föreslår vidare i sin artikel ett neutralt begrepp att använda inom den intersektionella 

analysen med syfte att inte favorisera någon religiös grupp, nämligen religiös proximitet. 

Begreppet, menar Appelros, kan ersätta den formella religionstillhörigheten som 

analysbegrepp. Begreppet går att tillämpa dels på situationer som belyser maktrelationer 

mellan religioner, men även när det enbart är en formell religionstillhörighet som diskuteras.
56

 

3.2.4 Karin Sporre 

Sporre inleder sin artikel ”Gender in Research on Religious Education and Values 

Formation” genom att ställa frågan hur förstås genus i den samtida forskningen om 

religionsundervisning och undervisningen om värderingar. För att svara på den frågan 

genomför Sporre en analys kring fyra tidsskrifter som har publicerat artiklar som 

behandlar genus. Artikeln syftar till att redogöra för hur genusperspektivet används samt 

i vilken utsträckning i forskningen om religionundervisning och undervisning som 

behandlar värderingar.
57

 I sökningen efter litteratur visade det sig dock att det var svårt 
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för Sporre att hitta forskning som fokuserar på genus i religionsundervisning och 

undervisning om värderingar.
58

 

Sporres resultat visar bland annat på att förståelsen för den faktiska betydelsen av genus 

är väldigt varierande.
59

 Intersektionalitet är en av aspekterna som lyfts fram i forskningen 

kring genus och Sporre menar att det finns potential för vidare forskning kring 

intersektionalitet och hur religion, kön, klass, ålder och etnicitet interagerar med 

varandra.
60

 Sporre drar slutsatsen att om man inte lyfter fram hur de olika 

identitetskategorierna interagerar med varandra när man forskar kring utbildning, innebär 

det att förståelsen kring hur identitet skapas och förhåller sig till intersektionerna mellan 

olika identiteter försummas. Detta menar Sporre är en del av de utmaningar som 

forskningen om genus står inför.
61

 

3.2.5 Jämförande analys 

Tesen som presenteras i ”Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory”, att 

intersektionalitet är en teori som går att applicera på flera olika områden är något som syns 

tydligt när man studerar hur intersektionalitetsbegreppet har etablerat sig i den svenska 

forskningen. Det är ett omdiskuterat begrepp inom den feministiska teorin, vilket 

exemplifieras i debatten i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Intersektionalitetsbegreppet innebär 

både möjligheter och infattar problematik som man inte kan bortse ifrån. Men som Nina 

Lykke påpeka, det faktum att intersektionalitetsbegreppet och dess användbarhet har väckt en 

sådan stor debatt visar på att man blivit mer medvetna om den maktstruktur som präglar 

samhällets identitetskategorier. Att fler är villiga att belysa detta och argumentera för 

intersektionalitetsbegreppets användbarhet kan inte ses som något annat än positivt. 

Att intersektionalitet är ett begrepp som är användbart inom flera olika områden i den svenska 

forskningen visar även Helena Tolvhed och Erica Appelros på i sina artiklar. Intersektionalitet 

kanske inte har haft en självklar position inom historievetenskap och religionsvetenskap. Men 

som Tolvhed argumenterar för i sin text innebär ett intersektionellt perspektiv på 

historievetenskapen en ökad förståelse kring hur människors möjlighet till identifikation har 

sett ut och den förändringsprocess som identitetskategorierna har genomgått. Även Appelros 

argument om att religion är ett sån pass stor del av samhället att det inte går att bortse ifrån, 

oavsett om man som person eller ett samhälle ser sig själva som sekulärt. Människors identitet 

påverkas i allra högsta drag av kulturen som den befinner sig i samtidigt som religion och 

kultur inte går att åtskilja.  

Sporre visar även på att intersektionalitet även har en given plats inom genusforskningen. Om 

man inte tar hänsyn till intersektionerna mellan en människan olika identiteter, finns det en 

risk att dessa identiteter försummas. 
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Det största gemensamma draget i de flesta texter som presenterats i detta avsnitt är synen på 

förhållandet mellan intersektionalitet och makt. Precis som artikelförfattarna i debatten om 

intersektionalitetens användbarhet kan man inte bortse ifrån makt, maktsystem och 

maktförhållanden när man vill belysa ojämlikhet med hjälp av intersektionella verktyg. 

Svenska forskare kan ha olika åsikter om intersektionalitetsbegreppets användbarhet, men att 

det är ett användbart begrepp att analysera makt utifrån är nog alla överens om. Samtidigt 

visar den svenska forskningen att begreppet intersektionalitet är användbart på flera olika 

områden och att det finns en stor fördel med att ha ett intersektionellt perspektiv på de olika 

områdena, bland annat innebär det en mer inkluderande och mindre risk för att människors 

olika identiteter försummas.  

3.3 Intersektionell pedagogik 

I den tredje och avslutande delen i studiens undersökning presenteras texter som behandlar 

pedagogik som präglas av ett intersektionellt perspektiv. Delen avslutas med en jämförande 

analys. 

3.3.1 Kevin Kumashiro 

Även om Kumashiro inte använder sig av intersektionalitetsbegreppet i sin pedagogiska 

forskning är hans antiförtryckande pedagogik och perspektiv på inkluderande pedagogik ändå 

till förståelse för hur intersektionalitet kan ha för roll inom undervisning. I Kumashiro bok 

Troubling Education: Queer Activism and Antioppressive Pedagogy (2002) syftar Kumashiro 

att ge insikt om hans forskning om antiförtryckande pedagogik och ge olika exempel på hur 

man som lärare kan utmana olika former av förtryck inom skolan.
62

 

Kumashiro menar att oavsett om man arbetar utifrån ett feministiskt perspektiv, 

queerperspektiv eller mångkulturellt perspektiv, är utbildningsforskare och pedagoger överens 

om att förtryck är ett tillstånd då vissa typer av identiteter i samhället är priviligierade medan 

andra är marginaliserade. Även om pedagoger och skolor har kommit en lång väg i 

hanteringen av de marginaliserade identiteternas förtryck menar Kumashiro att det skulle vara 

av vikt att tillämpa feministiska och queerteoretiska analyser gällande hur förtryck tar sig 

uttryck i praktiken.
63

 

Kumashiro påpekar hur elevers kunskaper om ”de andra” (personer vars identitet inte tillhör 

normen) är antingen ofullständig på grund av exkluderande undervisning, osynlighet eller 

tystnad eller misstolkad på grund av nedvärdering och marginalisering och menar att det är 

pedagogerna och skolans roll att tackla detta genom undervisning som leder till normalisering 

kring ”de andra”, bland annat genom att utmana elevernas syn på normalitet.
64

 

Skolundervisningen måste även, menar Kumashiro, visa på hur vissa grupper i samhället är 

privilegierade och andra grupper marginaliserade och att detta upprätthålls av sociala 

strukturer och ideologier.
65
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Kumshiro reflekterar även kring identitet på ett sådant sätt som skulle kunna benämnas som 

intersektionellt när han påpekar att det blir ett problem när skolan och pedagoger pratar om 

identitet som separata kategorier och exkluderar intersektionerna. Detta innebär att det bara är 

vissa identiteter som uppfattas som viktiga och förståelsen hur det är att leva inom just den 

gruppen.
66

 För att kunna förändra denna traditionella syn på identitet menar Kumashiro att 

feministiska och queerteoretiska analyser och perspektiv behöver sätta prägel på 

undervisningen. 

3.3.2 Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring 

I antologin Normkritisk pedagogik: makt, lärande och straegier för förändring (2010) är det 

framförallt två kapitel som behandlar ett intersektionellt perspektiv på undervisning. I kapitlet 

”Förändringsstrategier och problemförståelser: från utbildning om den Andra till queer 

pedagogik” beskriver Janne Bromseth hur undervisning som behandlar ”de andra” (likt 

Kumshiros benämning) ofta är fokuserad till en enskild lektion eller temavecka i skolan. 

Samtidigt misslyckas, menar Bromseth, lärare att ifrågesätta normerna som råder i samhället. 

Exempel på detta är såkallad ”kvinnohistoria” som tas upp som något enskilt istället för att 

bara inkludera kvinnor i historian eller hur sex- och samlevnadsundervisningen i högstadiet 

normaliserar heterosexualitet medan andra sexuella läggningar inte ges samma utrymme. 

Istället diskuteras homosexuella som en enskild grupp i samhället som eleverna ska ta 

ställning till.
67

 

För att bryta detta mönster förespråkar Bromseth, likt Kumashiro, en undervisning präglat av 

normmedvetenhet och ett queerteoretiskt perspektiv på identitet, kön och sexualitet.
68

 Ett 

queerteoretiskt perspektiv menar Bromseth innebär att identiteter förstås och diskuteras 

utifrån förståelsen att det är en komplex sammansättning som är föränderligt.
69

 

I kapitlet ”En störande, utmanande och obekväm pedagogik. Om queerteoriernas relevans för 

en normbrytande undervisning” fortsätter Renita Sörensdotter att argumentera för en 

pedagogik präglat av ett queerteoretiskt perspektiv samt ett intersektionellt perspektiv.
70

 

Sörensdotter beskriver hur intersektionalitet kan defineras som ”hur olika maktordningar 

samverkar med varandra när inkludering och exkludering skapas”.
71

 Begreppet används, 

menar Sörensdotter, för att visa på de komplexa maktrelationer hos individer och grupper som 

i sin tur skapar olika livsvillkor för olika människor. Intersektionalitet påverkas av de normer 

som råder i samhället, då normerna påverkas av den maktordning som normen och icke-

normen besitter.
72

 

En förutsättning för en queerteoretisk pedagogik präglat av ett intersektionellt perspektiv, 

menar Sörensdotter är att läraren möter eleverna och accepterar att det tar tid att börja tänka 
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normbrytande och intersektionellt. En lärares uppgift blir därför att utgå från den kunskap 

som eleverna redan besitter och därifrån arbeta mot en normkritisk undervisning.
73

 

3.3.3 Intersektionell genuspedagogik  

I sin artikel ”Intersektionell genuspedagogik” (2012) vill artikelförfattaren Nina Lykke 

undersöka hur ett intersektionellt perspektiv kan ha för betydelse för genuspedagogiken och 

de lärandeprocesser som pågår i klassrummet. Själva målet med en intersektionell 

genuspedagogik beskrier Lykke som ett sätt att ”öka medvetenheten om samverkande 

maktförhållanden, exkluderande normer och skillnader i klassrummet”.
74

 

Den intersektionella genuspedagogiken innebär att utifrån en instersektionell förståelse för 

genus fokuserar man på skillnader, makt och ojämlikhet som existerar i klassrummet.
75

 

Istället för att se eleverna i klassrummet som en homogen grupp, krävs det av läraren att 

synliggöra skillnader och arbeta med att motverka normer för att förhindra ett klassrum 

präglat av ojämlikhet och utanförskap.
76

 Ett sätt att tillämpa intersektionell genuspedagogik i 

praktiken är att låta eleverna pröva hur det är att identifiera sig i andra intersektionella 

identiteter som de vanligtvis inte befinner sig i och sedan reflektera över de maktförhållanden, 

normer och ojämlikhet som blir synliga i och med den nya positioneringen.  

Ett exempel på hur man kan använda sig av positionering i praktiken är en övning som Lykke 

kallar transversal dialog.
77 

Detta innebär att eleverna bes att reflektera över sin egen identitet 

utifrån faktorer som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, funktionalitet, ålder och så vidare. 

Reflektionerna skrivs ner och eleverna blir indelade i par där de läser sina texter för varandra 

och uppmanas att ställa frågor. Respektive elev i gruppen ska försöka sätta sig in i den andra 

elevens identitet och skapa förståelse för den andras siutation. Syftet med denna övning är att 

skapa en djupare empirisk förståelse för varandras identifikationer.
78

 Avslutningsvis påpekar 

Lykke att denna typ av transversal dialog inte kan appliceras på alla typer av grupper utan att 

det finns en risk för konflikter. För i slutändan handlar intersektionell genuspedagogik om att 

uppmärksamma maktskillnader, ojämlikhet och normer som exkluderar vissa människor, inte 

att skapa nya normer.
79

 

 

3.3.4 Kerstin von Brömssen  

I sin artikel ”Is there a Place for Intersectionality in Research on Religious and Values 

Education?” visar von Brömssen på hur religion har en betydelse för det intersektionella 

perspektivet samt dess betydelse för utbildning. Begreppet intersektionalitet, menar von 

Brömssen, innebär en förståelse kring det faktum att människor inte kan reduceras ner till 
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en enda identitetskategori.
80

 Det intersektionella perspektivet syftar istället till att belysa 

relationen kring strukturellt förtyck mellan de olika identiteterna samt den sociala 

positionen olika identitet har i förhållande till makt och privilegier.
81

 

Von Brömssen lyfter fram identitet som berör kön, klass, etnicitet och sexuell läggning 

som de mest centrala samt hur de interagerar med varandra och konstruerar människans 

sociala liv. Dessa konstruktioner är instabila, förändras med tiden och förändras utifrån 

olika sociala, politiska och kulturella kontexter. Detta innebär även att de bör studeras 

utifrån de olika kontexterna.
82

 Von Brömssen menar att ofta brukar religion vara en av de 

kategorier som den intersektionella analysen behandlar, vilket von Brömssen anser att 

man bör.
83

 

Vidare menar von Brömssen att det finns lite forskning gjord kring undervisning utifrån 

ett intersektionellt perspektiv.
84

 Von Brömssen utgår därför ifrån sin egna forskning, som 

visar på religionens betydelse för elevernas egna identitetsskapande.
85

 Genom intervjuer 

med elever mellan 13 och 14 år, framkommer det att utifrån elevernas egna perspektiv 

interagerar religion i hög grad med deras syn på kön, etnicitet och sexualitet. Von 

Brömssen argumenterar därför för att ett intersektionellt perspektiv bidrar till att belysa 

intersektionerna mellan de olika identitetskategorier samt sociala orättvisor mellan dem, 

vilket är av vikt för undervisningen.
86

 

Von Brömssen avslutar sin text med att lyfta fram vikten av att lära eleverna om religiös 

mångfald och mångfalden i intersektionerna mellan kön, klass, etnicitet och 

funktionalitet hos människor, så att eleverna skapar en förståelse kring sociala 

kategoriseringar och maktförhållanden i samhället. Detta blir då möjligt genom att 

applicera ett intersektionellt perspektiv inom utbildning och pedagogik.
87

 

3.3.5 Jämförande analys 

Kumashiro, Bromseth och Sörensdotter förespråkar i sina texter en pedagogik som utgår ifrån 

ett queerteoretiskt perspektiv och menar att denna pedagogik i allra högsta grad resulterar i en 

intersektionell undervisning som motverkar förtryck och innebär ett mer inkluderande klimat i 

klassrummet. Även om Lykke i sin text benämner denna pedagogik hon förespråkar som 

intersektionell genuspedagogik, är målet med samtliga perspektiv på pedagogik en 

undervisning vars syfte är att skapa förståelse för människors olika identiteter och de 

maktförhållanden som existerar inom och mellan olika människors identitetsdimensioner. 

Målet är alltså en undervisning som ska motverka normer och ojämlikhet.  
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Von Brömssen lyfter fram vikten av det intersektionella perspektivet i undervisningen och 

vikten av att applicera religion i den intersektionella analysen. Von Brömssen menar att detta 

är av vikt då elever har tankar och använder sig av religion som ett exempel när de analyserar 

kring identitet. 

Flera av författarna påpekar att detta inte är något lätt arbete och att man som lärare måste ta 

hänsyn till elevernas förförståelse. Målet kan alltså inte vara att lära om det eleverna tros sig 

veta om människors identitet, utan snarare utgå från det de redan vet för att sedan sätta detta i 

ett intersektionellt perspektiv, vilket menar författarna ska leda till ökad förståelse och 

tolerans hos eleverna. Att ha ett intersektionellt perspektiv på undervisningen är av stor vikt 

och innebär fördelar för att skapa en ökad förståelse hos elever kring mångfald och identitet. 

Lykke lyfter dock fram en viktig aspekt i sin artikel, det faktum att även om tanken är god att 

alla elever ska få ta del av denna typ av pedagogik, är det viktigt att lärarna har klassens redan 

existerande gruppdynamik i åtanke när denna typ av undervisning genomförs, då risken finns 

att det får motsatt effekt. Tanken om normkritisk pedagogik med en intersektionell prägel är 

god, men det ställer höga krav på läraren. Krav på kunskap som inte är helt självklart att 

läraren besitter.  

4. Diskussion 

I diskussion-delen av denna studie syftar jag till att, med hjälp av resultaten i studiens 

undersökning, i besvara studiens tredje frågeställning; Hur kan det intersektionella 

perspektivet i ämnesplanen tolkas i relation till den aktuella forskningen?  

 

Studien har haft sin utgångspunkt i kommentarsmaterialet och ämnesplanen för ämnet 

religionskunskap på gymnasiet där det intersektionella perspektivet beskrivs som följande: 

Ur ett intersektionellt perspektiv formas människors identiteter på grundval av en rad olika 

faktorer, såsom etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och religion. En människas 

identitet – såsom hon själv uppfattar den eller som den uppfattas av andra – är därför komplex och 

i viss mån föränderlig. Det innebär att man i ämnet religionskunskap kan studera människors 

identiteter på ett mer problematiserande och nyanserat sätt. En människas religiösa tillhörighet kan 

vara bara en av de faktorer som bestämmer hennes sätt att förhålla sig till andra människor och till 

omvärlden i stort. Den enskilda människans kön, etnicitet, socioekonomiska status osv. är också av 

betydelse, vilket innebär att det kan finnas såväl likheter som olikheter inom en och samma 

religions praxis.
88

 

I relation till den forskning om intersektionalitetsbegreppet och det intersektionella som 

presenterats i studiens undersökning kan man dra slutsatsen att Skolverkets tolkning av ett 

intersektionellt perspektiv förvisso innefattar en förståelse av identitet som något komplex och 

föränderligt. Men den viktiga aspekten av intersektionalitet, som alla texter som presenterats i 

denna studie menar måste belysas när man använder sig av ett intersektionellt perspektiv, går 

inte att utläsas ifrån Skolverkets beskrivning av det intersektionella perspektivet, nämligen 

maktförhållanderna som präglar identitetskategoriernas position i samhället, vilket leder till 
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ojämlikhet och marginalisering. Detta är inget som Skolverket tar hänsyn till när de menar att 

den nya läroplanen i religionskunskap präglas av ett intersektionellt perspektiv. Faktum är att 

ingenstans i styrdokumenten för religionskunskap förekommer begreppet 

makt/maktförhållanden/maktsystem över huvud taget, varje sig i kommentarsmaterialet eller 

ämnesplanerna för samtliga kurser. 

Beskrivningen av det intersektionella perspektivet i kommentarsmaterialet fortsätter: 

I undervisningen kan också religioner och livsåskådningar analyseras utifrån någon eller några 

identitetsformande faktorer, exempelvis kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Till 

exempel kan det innebära att man studerar hur en viss religion eller livsåskådning förhåller sig till 

socioekonomiska skillnader, hur religionen eller livsåskådningen kan yttra sig för människor 

beroende på deras socioekonomiska status, och i vilken mån och på vilket sätt religionen eller 

livsåskådningen kan bidra till att antingen legitimera och vidmakthålla eller motverka 

socioekonomiska skillnader.
89

 

I detta avsnitt menar Styrdokumenten att det intersektionella perspektivet innebär att man 

analyserar en eller flera identitetskategorier utifrån hur religion eller livsåskådningar förhåller 

sig till dessa. Att det intersektionella perspektivets syfte, enligt vad forskningen säger, är att 

belysa intersektionerna mellan de olika identitetskategorierna framkommer inte i Skolverkets 

beskrivning av det intersektionella perspektivet.  

Skolverket menar att det intersektionella perspektivet återspeglas implicit i ämnesplanens 

andra mål samt i de centrala innehållet i kurs 1 och 2, vilket jag citerade i min inledande text. 

Jag väljer att lyfta fram dessa citat igen för att nu tolka dessa i relation till undersökningens 

litteratur. Följande går där att läsa i religionens ämnesplan:  

Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. (Mål 2 i ämnets 

syfte) 

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet (Ur Centrala 

innehållet i kurs 1) 

Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och 

syn på jämställdhet (Ur Centrala innehållet i kurs 2)
90

 

I ämnesplanen ligger det ett fokus på människors identitet och människors identitet i relation 

till religion och livsåskådningar. Även identitetskategorierna skrivs fram det centrala 

innehållet i kurs 1. Även här finns det ingen formulering kring maktförhållanden och 

intersektioner mellan kategorierna.  

Det finns inte mycket likheter mellan Skolverkets syn på ett intersektionellt perspektiv i 

styrdokumenten för religionskunskap och vad forskningen säger att ett intersektionellt 

perspektiv innebär. Skolverkets fokusering på identitetskategorier kan snarare ställas i 

förhållande till det som Styhre och Eriksson-Zetterquist beskriver som organisations teori, där 

identitetskategorier förespråkas men intersektionerna mellan dessa misslyckas att belysas.  
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Men innebär detta att Skolverkets förhoppning att tillföra ett intersektionellt perspektiv på 

religionskunskapen är dömt att misslyckats? Tvärtom finns det många möjligheter till en 

religionsundervisning som präglas av ett intersektionellt perspektiv. Som Appleros lyfter fram 

i sin artikel är förhållandet mellan religion och intersektionalitet en fruktbar kombination. 

Precis som Skolverket sätter Appleros det intersektionella perspektivet på religion i 

förhållande till människors identitet och menar att religion och religiositet påverkar mer eller 

mindre alla människors identitetsskapande, Oavsett om man definierar sig som religiös eller 

inte och oavsett om man lever i ett sekulärt samhälle eller i ett samhälle där religion i allra 

högsta grad är en betydande faktor.  

Även von Brömssen redogör för betydelsen av att den intersektionella analysen även bör 

belysa religion. Religion är något som eleverna återkommer till när de diskuterar kring 

identitet och för många elever är religion en central del i deras egna identitet. För att kunna 

skapa en förståelse hos elever för mångfald och hur olika identitetskategorier interagerar med 

varandra är ett införande av ett intersektionellt perspektiv på undervisningen till en stor fördel. 

Det är utifrån denna aspekt som ett intersektionellt perspektiv i allra högsta grad behövs i 

religionsundervisningen på gymnasiet. I en kvalitetsgranskning av religionsundervisningen, 

gjort 2012 av Skolinspektionen, kan man läsa att undervisning gällande människors identitet 

och hur de formas i relation till religion och livsåskådningar har fått mindre utrymme i skolan. 

Samtidigt är det just detta som flest elever efterfrågar när det kommer till undervisningen i 

religonskunskap. Skolinspektionen menar att elever uttrycker en önskan att undervisningen 

mer ska fokusera på hur det är att leva som troende och hur detta påverkar människors 

identitetsskapande.
91

 

Skolinspektionen drar därför slutsatsen att undervisningen i religionskunskap behöver 

utvecklas på ett sätt som mer lägger fokus på religion och livsåskådningars uttryck och hur 

människors identitetsskapande påverkas av detta.
92

 Men för att göra detta på ett sätt som 

inkluderar alla aspekter av identitet måste man ställa kravet att undervisningen ska präglas av 

ett intersektionellt perspektiv, mer än vad som framstår i styrdokumenten. Kanske snarare mer 

likt Kumashiros antiförtryckande pedagogik, som uppmanar pedagoger att uppmärksamma 

intersektionerna mellan identiteterna och inte enbart fokusera på identiteterna som isolerade 

enheter. 

Ett intersektionellt perspektiv på religionsundervisningen innebär inte att inkludera diverse 

identitetskategorier när eleverna studera religion, utan snarare uppmärksamma det faktum att 

en människa identitet består av flera olika dimensioner och olika intersektioner. Dessa 

intersektioner blir tydliga då man studerar människors identitetskapande på ett individuellt 

plan men även i relation till andra människor, institutioner och organisationer. För att ha ett 

intersektionellt perspektiv i religionsundervisningen, borde man kanske, istället för att 

eleverna ska analysera hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund, låta eleverna snarare analysera hur religion förhåller sig till och 
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påverkar människas intersektionella identitet samt hur människors intersektionella identitet 

förhåller sig till och påverkas av religion.  

Som denna studie visar på går det att applicera ett intersektionellt perspektiv på religion. Det 

går även att applicera ett intersektionellt perspektiv på undervisning. Att ha undervisning som 

utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv är till och med något att sträva efter. Det som 

styrdokumenten däremot misslyckas med att visa på är de centrala delar det intersektionella 

perspektivet måste infatta för att över huvud taget betraktas som ett intersektionellt 

perspektiv.  

När formuleringarna kring det intersektionella perspektivet i styrdokumentens 

kommentarsmaterial samt i ämnesplanens mål och centrala innehåll som Skolverket menar 

visar på det intersektionella perspektivet ställs i relation till vad forskningen menar att ett 

intersektionellt perspektiv innebär kan slutsatsen dras att Skolverket fortfarande har en bit att 

gå när det kommer till deras egen förståelse för begreppet intersektionalitet och det 

intersektionella perspektivet.  

4.1 Metoddiskussion 

Metoden i denna studie har varit att söka och granska relevant litteratur utifrån studies syfte 

och frågeställningar. Litteratursökningen har inte haft någon begränsning gällande årtal, vilket 

innebär att ingen litteratur har fallit bort på grund av att årtalet har uppfattats som icke 

relevant för denna studie. Även litteratur både på svenska och engelska har använts, vilket 

innebär att internationell forskning har varit representerat i studien. 

På grund av att många av litteratursökningarna resulterade i ett flertal träffar, har 

avgränsningar till peer-review gjorts samt val av ämnesord så som ”teori”. Detta kan innebära 

att litteratur som kan ha påverkat resultaten i denna studie kan ha fallit bort efter denna 

avgränsning. Men det materialet som valts ut har ändå kunnat besvara såväl syftet som 

studiens frågeställningar. Ett fokus har även varit att hitta litteratur som behandlar begreppet 

intersektionalitet och dess definition. Litteratur som behandlat andra aspekter av 

intersektionalitet och dess tillämpningsområden har därför ansetts som icke relevanta och 

valts bort. 

Mina förkunskaper, förståelse och tidigare erfarenheter om begreppet har påverkat dels mitt 

urval men även tolkning av materialet. Studiens urval av material har påverkats av min syn på 

vilken litteratur som varit relevant för studien. Litteratursökningsprocessen och urvalet har 

varit en svår process. Även bedömningen om den litteratur som använts i denna studie är den 

mest relevanta har varit svår och krävs mycket överväganden. De sökningar som genomförts 

har inneburit ett stort antal träffar och en avgränsning har därför varit nödvändigt, även detta 

har så klart påverkat studiens urval och slutliga material. Avgränsningar och de sökord som 

valts att användas har inneburit att relevant litteratur kan ha fallit bort i sökningsprocessen. Ett 

exempel på detta är boken Diversity and Intersectionality: studies in Religion, Education 

and Values (2016) som inte var en del av träffarna i litteratursökningen, utan istället 

valdes ut efter samråd med studiens handledare. Frågan som kan ställas då är hur vidare 

det kan finnas mer relevant litteratur som fallit bort och om andra infallsvinklar i så fall 
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kunde ha framkommit men som nu fallit bort. Därför hade det varit önskvärt att metoden 

i denna studie kunde ha varit mer strukturerad. Men trots detta har ändå ett accepterande 

urval av texter används och analyserats, som har lett till att studiens frågeställningar har 

besvaras.  

Varje del i studiens undersökning har avslutats med en jämförande analys, där målsättningen 

har varit att hitta skillnader och likheter mellan de olika texternas definition av begreppet 

intersektionalitet och dess användning. Detta har varit svårt, då det visat sig att majoriteten av 

litteraturens författare har hänvisat till Crenshaw och hennes definition av begreppet, vilket i 

sig inte är konstigt då det var i hennes publiceringar som begreppet introducerats. Jämförande 

analysen har istället fokuserats på hur artikelförfattarna har applicerat begreppet 

intersektionalitet på deras egen studie och hur deras slutsats har skiljt sig från varandra. Den 

jämförande analysen präglas av min tolkning av författarnas slutsatser och 

intersektionalitetsbegreppets användning, som i sin tur präglas av min egen förförståelse.  

4.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna litteraturstudie har det framkommit att det saknas forskning kring 

hur det intersektionella perspektivet uppfattas av religionslärarna i skolan och hur den 

appliceras på den praktiska religionsundervisningen som sker i klassrummet med eleverna. 

Frågor som vidare forskning skulle kunna besvara är bland annat: Hur upplever och definierar 

religionslärare intersektionalitetsbegreppet? På vilket sätt applicerar religionslärare det 

intersektionella perspektivet i sin undervisning? Vad är religionslärarnas syn på 

framskrivningen av det intersektionella perspektivet i styrdokumenten? Hur appliceras det 

intersektionella perspektivet i läromedel för religionskunskapen på gymnasienivå?  

5. Sammanfattning 

Denna litteraturstudie syftar till att undersöka begreppet intersektionalitet samt föra en 

diskussion kring användningen av detta begrepp i relation till ämnesplanen för 

religionskunskap på gymnasienivå. Frågeställningarna som studien syftar till att besvara är 

följande; Hur ser den historiska utvecklingen för begreppet intersektionalitet ut? Hur används 

begreppet intersektionalitet inom den samtida svenska forskningen samt hur kan det 

intersektionella perspektivet i ämnesplanen tolkas i relation till den aktuella forskningen? 

I studiens bakgrund görs en jämförelse mellan den nya ämnesplanen för religionskunskapen 

på gymnasienivå och tillhörande kommentarmaterial, Lgy11, med den gamla ämnesplanen för 

religionskunskapen Gy2000. Syftet med jämförelsen är att lyfta fram de aspekter av den 

ämnesplanen som Skolverket menar är nytt i förhållande till den gamla ämnesplanen samt 

tydliggöra det intersektionella perspektivet som Skolverket lyfter fram som en av de två stora 

skillnaderna mellan Gy2000 och Lgy11. 

I studien har infattat att söka efter litteratur i databaserna Summon och SwePub. Sökord som 

används är bland annat intersectionality, concept, intersektionalitet och pedagogik. 

Litteraturen som valts ut bedöms som relevanta utifrån studiens frågeställningar. Sammanlagt 

har 16 artiklar och bokkapitel används som material till denna undersökning. 
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I studiens undersökningsdel är uppdelad i tre delar. Den första delen syftar till att redogöra för 

begreppets historiska utveckling. Andra delen visar på hur begreppet intersektionalitet använts 

i den svenska forskningen och i den sista delen lyfts relationen mellan intersektionalitet och 

pedagogik fram. Varje artikel och kapitel var för sig, där artikelns beskrivning av begreppet 

intersektionalitet presenteras, artikelförfattarens syn på det intersektionella perspektivet och 

hur det intersektionella perspektivet kan appliceras redogörs för. Varje del avslutas med en 

jämförande analys som syftar till att hitta likheter och skillnader mellan artiklarnas 

framställning av intersektionalitet. 

I studiens diskussion ställs resultaten i studiens undersökning i relation till ämnesplanen och 

kommentarmaterialet för religionskunskapen på gymnasienivå. Det som framkommer i denna 

jämförelse är att Skolverkets syn på det intersektionella perspektivet på många sätt inte 

stämmer överens med forskningens syn på det intersektionella perspektivet. Även om 

Skolverket gör ett försök att tillämpa ett intersektionellt perspektiv genom att belysa olika 

identitetskategorier och menar att identitet är något komplex missar Skolverket att lyfta fram 

intersektionerna mellan de olika identitetskategorierna samt maktförhållandena mellan dem, 

vilket enligt forskarna är det mest centrala inom det intersektionella perspektivet. 
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