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Abstract 

 

This essay is written with a background of interest in diversity in Swedish schools. One 

purpose of the study was to highlight teachers’ positions on the matter of diversity to better 

understand the term in their working life. The purpose was also to begin to outline the 

discourse on diversity that the teachers expressed verbally. A study of the Swedish school 

agency, Skolverket, was carried out to describe their representations of the term. Semi-

structured qualitative interviews with four teachers were carried out to gather reflections and 

attitudes. The teachers worked at various secondary level schools with students aged 13-16. 

Empiric evidence was supported with sociocultural theory, postcolonial theory and 

dissertations from Swedish researchers. Discourse theory served as a basis for analysis. 

Polarizing views on the term diversity was presented as a result. The Swedish school agency 

emphasized its importance, while not adequately defining the word. Some interviewed 

teachers showed conflicting views on the word and were generally unsure about the 

definition. The essay lead to a number of conclusions, including a focus on the ethnic part of 

diversity and negative responses from the teachers. Several signs of the discourse on diversity 

were outlined. 
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Inledning 
Jag har länge intresserat mig för frågor runt mångfald inom bildämnet. Eftersom jag uppfattar 

bild som ett ämne där det finns möjlighet att behandla och gestalta en så stor bredd av frågor, 

känslor, samhällsproblem och teman, finns där en nästan oändlig rymd. Under det paraplyet 

finns det, enligt mig, utmärkta möjligheter att ta in influenser och inslag från aktuella debatter, 

samhällsproblem och vår globaliserade värld. Temat mångfald ligger mig alltså varmt om 

hjärtat.  

Under vårterminen 2015 var jag på ett utbytesprojekt i Namibia, där jag tog del av två kurser 

på University of Namibia (UNAM). Jag fick se, på allra närmsta håll, det ofattbart rika 

kulturarv som fanns i Namibia och även andra delar av Afrika. Under textilkursen som jag 

läste, fick jag uppleva och praktiskt testa ett tiotal olika sätt att dekorera textilier. Med enkla 

metoder, grundläggande material och lång historia av skapande finns där en djup brunn av 

kunskap att hämta från. Vi diskuterade även postkoloniala perspektiv, som är särskilt relevant 

för att förstå olika traditioners uppkomst. Under min tid på UNAM blev jag inspirerad och 

började reflektera över hur den mångfaldsmässiga situationen ser ut i svenska bildklassrum. 

Varför hade jag aldrig kommit i kontakt med några icke-europeiska tekniker förut? Varför 

hade jag inte ens under mina praktikperioder mött mer än det svenska, heteronormativa och 

lokala? 

Detta var vägen fram till det jag ville arbeta med. Mitt intresse för mångfald var organiskt, 

och hade växt fram under en längre tid, men vad är mångfald egentligen? Det finns ingen klar 

definition av mångfald annat än den för matematik. Skolverket samt intressegruppen 

www.mångfald.com menar emellertid att följande faktorer ryms i begreppet: geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder och även intressen och erfarenheter (Skolverket, 2013:34, mångfald.org).  

 

Problemområde 
Det återstod dock att fundera över vad, mer specifikt, som jag skulle skriva min uppsats om. 

Trots att mångfald som tema passade bra som tema, återstod det att precisera och bestämma 

vad som skulle undersökas.  

När jag sedan i början av detta uppsatsskrivande försökte formulera för mig och min 

handledare vad min forskningsidé var, visade sig mina svårig heter att fokusera idén. Jag ville 

undersöka strukturerna. Inte vad lärarna lärde ut, utan varför och under vilka förutsättningar. 

Det visade sig svårt att på något sätt höja blicken, att bortse från specifika individer och deras 

terminsplaneringar. I samtal med olika personer i min närhet, samt på institutionen för 

estetiska ämnen, kom jag över diskursanalys som teori och metod. Med diskursanalys som 

metod skulle undersökaren sätta på sig sina bästa läsglasögon. Här handlar synsättet inte om 

att se, utan att läsa och analysera. Företeelserna eller människorna undersöks inte, det är 

texterna och orden som utgör språket som står i fokus (Bergström & Boréus, 2012). Detta ger 

möjligheter till att förstå individernas handlande och motiverande, genom att ställa det i 
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förhållande till hur diskursen kan beskrivas och hur den möjligtvis kan ha en påverkan. 

Således är detta en uppsats som mer specifikt belyser lärares diskursiva skildringar - och 

upplevelser - av begreppet mångfald. 

Eftersom denna uppsats i forskningssammanhang är mycket begränsad i omfång, försöker jag 

närma mig diskursen, snarare än att förklara den i sin helhet. I teorier där diskurser omnämns 

är makt och kunskap två centrala begrepp, och en utökad förklaring av dessa begrepp går att 

hitta på sida 20. Här stannar jag dock vid att beskriva makt som den osynliga påverkan som 

en diskurs kan ha; makten tillhör och utövas inte av en specifik person. Istället kan makt ses 

som inflytandet som diskursen kan ha på subjekt, i mitt fall lärare (Bergström & Boréus, 

2012:359; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:20). Kunskap i en diskursiv mening skiljer sig 

till viss del från den traditionella definitionen som är ”fakta, förståelse och färdigheter, 

tillägnade genom studier eller erfarenhet” (NE). Här menas att kunskapen uppstår när en 

diskurs har information och ställningstaganden som kan uppfattas som sanningar eller 

falskheter. Den diskursiva kunskapen är alltså inte något som ett subjekt kan ha, kunskapen 

tillhör diskursen. Dessa två termer om diskurs påverkar vilket görande som är och inte är 

tillåtet (sociala praktiker) och vad som får och inte får sägas (verbala praktiker).  

I denna uppsats beskrivs diskurser runt mångfald, och fokus riktas mot att fånga en 

ögonblicksbild av hur de intervjuade lärarna uppfattar begreppet. På så vis hoppas jag kunna 

närma mig diskursen om hur högstadielärare ser på begreppet mångfald inom skolan samt hur 

de upplever de fördelar och nackdelar som ett bredare, mångfaldsmässigt sett öppnare 

bildklassrum kan ha. Jag vill även se hur det påverkar maktsituationer och strukturer i 

högstadieskolor och bildklassrum. Insikter om detta anser jag kommer vara mig till gagn 

under mitt senare arbete som lärare. Jag vill kunna se dessa strukturer för att också kunna 

diskutera och påverka på framtida arbetsplatser. Om lärare som kollektiv förstår frågor om 

exempelvis utestängande, fördomar och rasism, tror jag att den svenska skolans kvalitet kan 

förbättras. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur mångfald inom bildundervisning betraktas av 

bildlärare på 4 högstadieskolor samt hur det kan visa på diskursen runt begreppet mångfald. 

Jag vill även belysa hur Skolverket använder sig av begreppet mångfald i publikationer och 

styrdokument. 

 

Frågeställningar 
Hur kan diskursen i skolan om mångfald beskrivas? 

Vad leder bildlärarnas föreställningar av mångfald till för uttalanden om sin ämnespraktik? 

Vilka representationer av begreppet mångfald har Skolverket i sina publikationer och hur 

överensstämmer de med lärarnas föreställningar? 
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Bakgrund 
 

Skolverket 

Myndigheten definierar sig själv som en ”förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa 

särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet”, de ansvarar för att barn ska 

få ” tillgång till en utbildning” som är ”likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö” och 

leder till barn och elevers ” utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat” 

(Skolverket, 2015c). På deras hemsida, www.skolverket.se, publicerar de dokument, 

arbetsmaterial och andra publikationer för olika delar av skolväsendet. De anordnar även 

konferenser, föreläsningar och seminarier.  

Genom sökfunktionen på hela Skolverkets hemsida hittades merparten av de dokument som 

fortsättningsvis kommer att analyseras, andra hämtade jag från Statens Kulturråd och 

Regeringens hemsidor. För att hitta hur Skolverket nämnde mångfald sökte jag på ”mångfald” 

för att hitta publikationer och liknande. Där gjorde jag ett urval av vilka dokument som jag 

skulle använda, de som jag ansåg var relevanta för min uppsats har jag sedan redovisat nedan. 

Bland de dokument jag valde fanns exempelvis utvärderingar, kursplaner och 

sammanfattningar från konferenser. Jag ville framhålla de publikationer som var relativt 

nyligt publicerade, efter år 2000. 

 

Definitionen mångfald och olikhet 

Skolverkets användande av begreppet mångfald är mycket varierande. Ibland syns det ha en 

rent uppräknande funktion, där mångfald blir densamma som mängd. Andra gånger används 

det bredare för att visa på andra enheter. Skolverket nämner i dokumentet Förskolans och 

skolans värdegrund att alla elever ska få samma utbildning, ”oberoende av geografisk hemvist 

och sociala och ekonomiska förhållanden” (Skolverket, 2013:34), samt att de ska ha samma 

möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (2013.). Alla dessa 

enheter kan sammanlagt utgöra en god förklaring av vad som Skolverket anser ingår i 

begreppet mångfald.  

I ett andra exempel från Skolverkets värdegrundsdokument, får mångfald en egen rubrik – 

Mångfald i likvärdig skola och de nämner direkt under den att olikhet är en tillgång 

(Skolverket, 2013:34). På nästa sida beskrivs olikhet igen under rubriken Särskilt stöd, där de 

menar att de ”utgår från att barn och elever är olika och att detta både har ett värde i sig och är 

en förutsättning för lärande på en mängd olika plan”. De nämner även olikhet i ett exempel, 

där eleverna har fått förståelse för att inga är likadana och att man är olik även sitt syskon 

(2013:19). De menar vidare att ”alla barn- och elevgrupper är olika i en mängd avseenden och 

detta har ett värde i sig, både i skapandet av fruktbara lärandemiljöer och i det demokratiska 

uppdraget” (Skolverket, 2013:34). Skolverket ger ingen definition av olikhet eller förklaring 

av vad som olikheterna eller värdet skulle kunna vara.  
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De utvecklar även sina resonemang om skolans grundpelare, mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar. Dessa skrivelser skall genomsyra inte bara 

undervisningen, den ska vara en byggsten i varje del av skolans verksamhet och ska förstås av 

eleverna (2013:5). Skolverkets värdegrundsarbete bygger på ”barnkonventionen och gällande 

bestämmelser för förskolan och skolan” (2013:3). 

 

Kursplaner och Kommentarmaterial 

I det material som Skolverket förser lärarkåren med, diskuteras många centrala begrepp som 

kan kopplas till mångfald, både i relation till elevernas tilltänkta lärande och skolgång. 

Kursplanerna nämner dock inte mångfald direkt. Kursplanen i bild nämner olika kulturer och 

även identitet under Centralt innehåll för åk 7-9 (Skolverket, 2011a:3f). Där jag vill belysa 

två punkter inom Bildanalys. Dessa nämner inte mångfald direkt, men nämner vissa av de 

enheter som jag anser kan räknas in i begreppet: 

 Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk 

från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna 

och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

 Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas 

(Skolverket, 2011a:3f). 

I Kommentarmaterial till kursplanen i Bild (Skolverket, 2011b) beskrivs vidare att elevers 

möte med olika bildkällor ger insikt i samhällets ständiga utveckling och komplexitet, samt att 

det ger ”ökad kunskap om den tilltagande kulturella mångfalden i samhället” (Skolverket, 

2011b:10). Den beskriver vidare att dessa kunskaper skall kunna appliceras i ett gestaltande 

arbete, där tolkning och analys bygger en grund för bildskapande.  

Under rubriken bildanalys skriver Skolverket (2011b:15) att det ska bildas kunskap om bilder 

från olika kulturer genom att kritiskt granska och diskutera dem. En progression från det 

centrala innehållet för åk 4-6 är att analyserade bilder ska komma från varierade kulturer och 

tider. Skolverket menar att det ”till exempel [kan] handla om att studera en samtida konstbild 

från någon annan världsdel (2011b:16). Skolverket skriver även att kritiska granskningar av 

bilder som gestaltar ”identitet, sexualitet, etnicitet och makt” förbättrar elevers förmåga att 

möta de massmediala bilderna som möter dem i ”ungdomars egen kultur” (2011b:16). 

Kommentarmaterialet diskuterar även det nyligen tillagda begreppet visuell kultur, som syftar 

till att utvidga synen på bildämnet då det innefattar fler tolkningar och former av visuella 

uttryck. Skolverket diskuterar också begreppet rymd, det vill säga vad som kan rymmas inom 

bildämnets ramar (Skolverket, 2011b:7). I specifika termer menar Skolverket att visuell kultur 

innefattar samhällets hela utbud av texter och ljud samt bilder, som sänds till mottagaren 

enskilt eller i kombination med varandra. 

Det bör tilläggas att i Kursplan – Bild specificeras ingen teknik och inget ursprung för någon 

av de beståndsdelar som ingår i det centrala innehållet. Nyckelord som: film, foto, konst, 

design, arkitektur och miljöer ingår i den utbildningsmässiga kärnan, men de nämner aldrig 
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exakta tekniker som exempelvis akvarellmåleri, skulpturarbete i lera eller linoleumetsningar. 

Inga begrepp som exempelvis makt och kön finns heller omnämnt i kursplanerna. 

Kursplanerna presenterar enbart vissa enheter som kan räknas in i mångfaldsbegreppet, de 

nämner dock aldrig begreppet i sig.  

 

Nationell Ämnesutvärdering av Bild – 2015 

Skolverket inledde ett arbete med att sätta ihop rapporter för skolans ämnen år 2011. Detta var 

för att utvärdera de nya kursplanerna som kom ut år 2011 (Lgr11). Författarna till NÄU -15 i 

bild var Anders Marner och Hans Örtegren från Umeå Universitet. Arbetet innefattade en stor 

enkätundersökning och även fördjupade studier på ett urval av skolor. Hela rapporten 

publicerades på Skolverkets hemsida år 2015 (Skolverket, 2015a:14).  Inriktningen för denna 

utvärdering har varit på ämnenas kursplaner, till skillnad från verksamheten i stort. Då detta 

dokument är en granskning av kursplanerna från 2011, anser jag det relevant för att se hur 

skolverket utvärderar och värderar sina egna dokument. Rapportsammanställningen ger insyn 

i hur kursplaner uppdateras och mottas inom bildämnet, men också hur undervisningen inom 

bildämnet faktiskt ser ut, då den rymmer en enkätundersökning från elever. Jag redovisar i 

detta avsnitt de delar som jag bedömer relevanta för min uppsats.  

I ett inledande avsnitt i NÄU-13 beskriver Marner och Örtegren att ”bildens roll i samhället, 

yttrandefrihet, kulturell mångfald och kommunikation ses som central” (min kursivering, 

Skolverket, 2015a:20). Detta citat är hämtat under rubriken Demokrati och kommunikativa 

processer. Begrepp som ”kulturella möten” samt ”medborgerlig grundkompetens” står också 

relaterade till demokratibegreppet i samma stycke. I texten menar de att dessa begrepp som är 

kopplade till demokrati har ingått i kursplanen sedan Lgr 69 fram till den aktuella Lgr 11. 

Marner och Örtegren (Skolverket, 2015a:21) nämner vidare att ”intresset inom den 

bilddidaktiska forskningen har rört sig från ett psykologiskt orienterat perspektiv till ett 

sociokulturellt, som också innefattar semiotik, diskursteori och sociologi”.  

Marner och Örtegren (2015a:23) skriver att definitionen av vad som studeras i bild är 

tydligare i Lgr 11. Det centrala innehållet menas hjälpa till med dessa tydliggöranden. De 

menar tilläggsvis att begreppet visuell kultur har lagts till i kursplaner för dess bredare 

kvalitéer. Bildens bredd förtydligas därmed, och formuleringarna ger plats för en kritisk 

granskning av olika kulturers bildmässiga uttryckssätt (Skolverket, 2015a:26f). Denna kritiska 

granskning kan enligt Marner och Örtegren motverka det som är en ”modest” kultursyn, som 

innebär att bildämnet enbart ses som ett andningshål och estetiska lärprocesser som okritiska 

och harmoniserande.  

Vidare redovisar Marner och Örtegren i sin rapport att ungefär en tredjedel av de tillfrågade 

eleverna i klass 9 inte tycker att deras lärare är bra på att knyta undervisningen till samhället 

och livet utanför skolan (2015a:55). Detta var det lägsta resultatet av de 8 andra påståendena 

som eleverna skulle ta ställning till. 

Fler niondeklassare frågades om hur ofta de får arbeta med olika saker på bildlektioner. En 

mängd arbetsområden var uppställda, såsom: ”lära er om former, färger och 

bildkompositioner och vad de betyder”, ” lära er om material och verktyg för bildarbete och 
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hur de kan användas” samt ”lära er om konst från äldre tider” (Skolverket, 2015a:69). Dessa 

tre exempel var de allra vanligaste, där ungefär två tredjedelar av eleverna svarade att de 

”ibland” eller ”ofta” arbetade med den sortens innehåll. Det fjärde vanligaste arbetsområdet 

var att ”göra bilder som handlar om era egna erfarenheter, åsikter och upplevelser”, där 

svarade ungefär hälften av de tillfrågade eleverna att de ”ibland” eller ”ofta” arbetade med 

uppgifter inom den kategorin. Det som eleverna uppfattade som det minst frekventa 

arbetsområdet var att ”lära er om bilder som handlar om ungdom, sexualitet, etnicitet och 

makt”. På den frågan svarade ungefär 60% av eleverna att de ”aldrig” eller ”sällan” arbetade 

med sådana arbetsområden i skolan. Detta resultat framgår inte i det redovisande stycket 

under grafiken (Skolverket, 2015a:70). 

Lärarna som deltog i rapporten svarade på frågor om hur lektionerna och uppgifterna 

utformas. De gavs tre alternativ att välja mellan: de två första var att eleven bestämmer själv 

vad han/hon ska göra och att läraren kommer med idén och bestämmer vad eleven ska göra. 

Den i särklass mest förekommande kategorin av arbete är den tredje; Marner och Örtegren 

kallar den för tvåstämmig (2015a:78ff). Detta svarsalternativ formulerades som att ”jag står 

för idén/ger uppgiften, men eleven bestämmer vad inom området han/hon ska göra”. Nära 

100% av de tillfrågade lärarna svarade att det ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer mycket 

bra”. Eleverna i nionde klass stämmer in i denna uppfattning om tvåstämmighet och nära 80% 

svarade att det ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer mycket bra”.  

I den senare delen av rapporten redovisar Marner och Örtegren exempel på bilder som elever 

skapar på fritiden (2015a:141). Här diskuterar de elevers självständiga skapande i anknytning 

till skolans skapande samt uppdraget om att främja ett intresse av bildskapande, som eleverna 

kan vårda hemma. Ett exempel nämns sedan med eleven ”Fredrik”, som skapat en bild om 

datorspel. Bilden erkänns av läraren och därmed överbryggas gapet mellan fritid och skola. 

Marner och Örtegren skriver: 

i dessa fall är gränsen mellan skola och fritid öppen. Att knyta lärande till eget 

intresse är en viktig aspekt av bildningstanken. Därför är det angeläget att 

läraren uppmärksammar de förändringar som elevernas fritidsintresse i bild 

genomgår i grundskolans senare år (2015a:145) 

Sammantaget visar den nationella ämnesutvärderingen i bildämnet från 2015 att mångfald har 

en central roll i ämnets roll. Den visar även att arbete med enheter inom mångfald 

förekommer relativt sällan, enligt resultat från elever och lärare på högstadiet. De vanligaste 

arbetsområdena som rapporten presenterar är elevers arbete utifrån dem själva, där intressen 

och fritid tar stor plats. Detta leder till två ställningstaganden till begreppet mångfald, 

författarna understryker dess centrala roll, men sedan diskuterar andra aspekter av bildämnet.  

 

Mångfald i Skolverkets Publikationer och Artiklar 

En enkel sökning på Skolverkets hemsida på nyckelordet mångfald får 364 träffar. Jag har 

som syfte här att få en översikt om i vilka sammanhang som begreppet mångfald nämns. Man 

ser ordet i många olika sammanhang, rapporter och kommentarer. Ett antal utvalda 
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publikationer nämns i detta avsnitt, för att ge ett par nedslag i den stora massan texter. Jag har 

valt ut exempel på någorlunda aktuella texter, från år 2000 och framåt. 

Samtala, gör eleverna delaktiga, tro på mångfalden och bygg broar, var oense, minns, avstå 

inte makten, håll koll, håll ut är titeln på en sammanfattning av en konferens Skolverket hade 

om skolans värdegrundsarbete (2001). Inledningsvis målar Skolverket upp en bild av vårt 

samhälle som fyllt av mångfald (Skolverket, 2001:3). Pirjo Lahdenperä, professor i 

pedagogik, menade under konferensen att: 

Mångfalden ökar, det pågår en enorm internationaliseringsprocess i hela 

världen. Vi behöver rekonstruera den svenska historiebeskrivningen, från ett 

etno–nationalistiskt till mångfaldens. Så att de nationella minoriteterna får en 

plats. Så att vi blir ”vi” (Skolverket, 2001:10). 

Lahdenperä kritiserade också den svenska skolpolitikens påstådda tilltro till individernas 

analysförmåga. Det påpekades att de förväntades kunna resonera om begrepp runt värdegrund 

och demokrati i för hög grad. De övriga rösterna på konferensen talade i huvudsak om 

begrepp som exempelvis demokrati. 

Idéskolor för mångfald – att sprida goda idéer och förbättringsprocesser är ett stödmaterial 

som Myndigheten för Skolutveckling har tagit fram (2008). I detta dokument presenteras goda 

förebilder för hur man kan arbeta med och på skolor i områden som präglas av mångfald. 

Dokumentet är presenterat som ett sorts kollegialt lärandeinstrument, där läsande pedagoger 

kan lära sig av andra pedagoger med insikt i just detta ämne; mångfald. Bland annat påpekas 

att ”en aldrig så bra mångfaldsidé gör lite nytta om den inte sprids bland lärarna så att hela 

skolan med dess barn och elever utvecklas” (Myndigheten för Skolutveckling, 2008:5). 

Hur är det ställt? Tack, ojämt! Erfarenheter av jämställdhetsarbete i grundskolor och 

gymnasieskolor är en publikation som Myndigheten för Skolutvecklingen har givit ut (2004). 

De menar att: 

Bakgrunden till detta material är uppdraget att ta fram lärande exempel på hur 

kommuner och skolor i samverkan med organisationer och myndigheter arbetar 

med jämställdhet och social och etnisk mångfald (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004:68). 

Den behandlar ämnen som jämställdhet, etnicitet och mångfald genom lärares erfarenheter. I 

denna skrift betonas jämställdhet. Mångfald används som etnisk mångfald eller för att 

beskriva en mängd nationaliteter, kulturer, religioner och språk, totalt 7 gånger förekommer 

ordet mångfald. I texten nämns exempel på hur man kan arbeta med mångfald från olika 

kommuner i landet. Malmö kommun har exempelvis planerat att bygga ”ett 

informationscentrum för praktiknära forskning med inriktning att utveckla lärmiljöer i 

mångfaldens skola med erfarna forskare och forskare som själva kommer från mångkulturella 

miljöer” (Myndigheten för skolutveckling, 2004:51). Detta beskriver de som ett led i att 

hantera och angripa de konflikter som kan uppstå när ungefär hälften av eleverna har utländsk 

bakgrund. I texten nämns tvångsgifte som en sådant potentiellt konfliktområde.  
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Skolor som politiska arenor : Medborgarkompetens och kontrovershantering är Skolverkets 

fördjupade analys av ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) som 

undersöker hur skolan klarar av sitt uppdrag att producera medborgare i samhället (2010). 

Inledningsvis beskrivs hur demokratiuppdraget uppfattats som förändrat, den kulturella 

mångfalden har gett skolan nya förutsättningar (Skolverket, 2010:8). Texten nämner hur 

skolan, likt samhället, är fylld av mångfald och att det är på det som kunskapsinhämtningen 

grundas. Vidare resonerar Skolverket att mångfalden motiverar lärarna och elevernas 

handlande:  

Detta innebär ett sätt att förstå utbildningen inte i första hand utifrån hur de 

studerande förmår hantera världen utifrån ett ’lärande’ eller 

’kunskapsinhämtande’ – istället är det centrala deras förmåga att hantera likheter 

och olikheter inom sig själva och i förhållande till andra (2010:12). 

I texten nämns att Sveriges skola inte har något specifikt ämne som exempelvis 

”medborgarkunskap”. Denna ”kunskap” anses kunna inhämtas under alla olika ämnens 

demokrati- och fostringstanke. Tilläggningsvis menar Skolverket att: 

Läroplanen innehåller formuleringar som snarare betonar generella 

samhällspolitiska omständigheter, benämnda som kulturell mångfald och 

behovet av tolerans av olikheter, än konkreta förhållanden i den lokala miljön 

(2010:26). 

Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet är en rapport som 

Skolverket har tagit fram för att belysa strukturerna, organisationen och undervisningen för 

elever med annat modersmål än Svenska (2008). Mångfald används genom att beskriva att 

”utmaningen för skolan ligger i att kunna möta denna mångfald av språkliga och kulturella 

bakgrunder hos eleverna” (Skolverket, 2008:12). I ett annat exempel kan mångfald förstås ha 

en uppräknande funktion: ”en mångfald av olika lösningar, projekt, försök att utnyttja 

befintliga resurser mm.” (Skolverket, 2008:28). Rapporten nämner vidare att kompetens i 

mångfaldsfrågor är viktig (2008). 

Sammanfattningsvis menar jag att begreppet mångfald är en integrerad del av de texter och 

dokument som talar om vad skolan bör vara. Det bör även påpekas att användningen av 

begreppet mångfald sker på en till stor del abstrakt nivå – utan kontakt med praktiska metoder 

och händelser som utspelar sig i klassrummet.  

 

Skolverket och statens kulturpolitik 

Det finns en mängd publikationer som staten och Statens Kulturråd har gett ut för att visa hur 

politiken ska omsättas till praktik inom många institutioner. Inom detta avsnitt väljer jag att 

avgränsa mig kraftigt för att inte förlora uppsatsens röda tråd i politik, men jag gör alltså ett 

undantag för de mest aktuella kulturpolitiska mål som regeringen har formulerat. 

Skapande skola ”är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella 

kulturlivet” (Statens Kulturråd). Det är ett bidrag som pedagoger och skolor kan söka för att 

utveckla kulturella arbetsområden i skolan med specifika projekt. År 2013 genomfördes en 
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första utvärdering av bidraget. Bidraget skulle uppmärksamma den rätt till kultur som barn 

och unga har (Myndigheten för Kulturanalys, 2013:14). Mångfald nämns två gånger i 

utvärderingen, där statens kulturpolitik redovisas (2013:14) och ett exempel från ett liknande 

bidrag från Norge (2013:27). 

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – demokrati, normer och värden är ett 

diskussionsmaterial som syftar till att ge underlag för samtal mellan lärare och skolledare 

(Skolverket, 2014:1). Detta dokument är riktat till bidraget Skapande Skola och fokuserar på 

teman som demokrati, normer och värden. Skolverket skriver: 

En utmaning när man arbetar med värdegrundsfrågor är att både se dem som ett 

förhållningssätt i vardagen och en del av undervisningen. Undersökningar har 

visat att skolor ofta behöver tydliggöra det demokratiska uppdraget som en del 

av kunskapsuppdraget (Skolverket, 2014:7). 

De beskriver vidare att ett fokus på sociala mål, som att arbeta med demokrati, förflyttar fokus 

från kunskapsmål. Elevernas kunskapsutveckling kan även tappas bort, menar Skolverket 

(2014:7). Till sist nämner Skolverket i denna rapport de kulturpolitiska mål som Statens 

Kulturråd har formulerat på uppdrag av riksdagen, bland annat att ”alla ska ha möjlighet att 

delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling” (Statens Kulturråd, 2009). 

Riksdagens proposition för kulturpolitiska mål är formulerade i Regeringens Proposition 

2009/10:3 vid namn Tid för kultur. I textens finns mångfald omnämnt 73 gånger, där de allra 

flesta syftar på kulturell mångfald. I Tid för kultur betonas värdet av mångfald, och andra 

relaterade rapporter, exempelvis EU:s kulturartikel nr. 151 och rapporter från Unesco som 

relaterar till ett främjande av kulturell mångfald (Prop. 2009/10:3:11).  

Mångfald som begrepp används på flera olika sätt i texten. Det förekommer för att markera en 

mångfald av aktörer (Prop. 2009/10:3:31), där enbart mängden syftas på. Mångfald används 

också som ett attribut, där kulturella aktiviteter ska ”präglas” av det. Vid många tillfällen i 

texten menas det att mångfald inom samhället i stort ökar, och att också kulturen bör avspegla 

den utvecklingen (Prop. 2009/10:3:12, 16, 108, 122). För att öka mångfalden menar 

Proposition 2009/10:3 att internationella gästspel ger nya impulser till scener med 

internationell verksamhet (Prop. 2009/10:3:83).  

Sammanfattningsvis anser jag det viktigt att poängtera hur Riksdagen använder begreppet 

mångfald i högre utsträckning än institutioner som exempelvis Skolverket. Omnämningarna 

av mångfald som begrepp sträcker sig från att syfta på en mängd, till att benämna människor 

och kulturers mångfald. Begreppet beskrivs som positivt laddat och värt att tillvarata.  
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Tidigare forskning 
 

Ahmeds institutioner 

Sara Ahmed är professor i ras- och kulturstudier och har bedrivit forskning på ämnet 

mångfald (på engelska diversity) inom olika institutioner, statliga och privata. Forskningen 

har delvis syftat till att undersöka och belysa de förändringsprocesser som kan äga rum när en 

institution försöker implementera, eller institutionalisera, förändringar i tankesätt och fokus på 

verksamheten. Ahmed beskriver att spridningen av ett begrepp som mångfald är värd att 

belysa (2012:59ff). Spridningen kan skapa validitet, och validitet hos ett begrepp är centralt 

för att kunna genomföra de förändringar som man vill genomföra med introduceringen av ett 

nytt begrepp. 

If those with authority speak of diversity, then an institutional culture is generated 

around the word. In circulating, words create lines and pathways in their trail. Once a 

pathway is created, we tend to follow its trail (2012:59). 

Sara Ahmed menar att institutioner ofta framarbetar så kallade ”mission statements” (jag 

kallar dessa för uppdragsmarkörer hädanefter) som sätter riktning och mål för verksamheten 

(2012:24). En uppdragsmarkör skulle kunna vara att göra en arbetsplats helt jämställd, eller 

ett sjukhus till mer beaktande av sanitet. Ahmed skriver vidare att institutioners arbete med 

sådana riktade frågor kan efter viss tid bli underförstådda och automatiska. De blir till 

tendenser som arbetare vid institutionen tar som givna, som ligger i bakgrunden. Vidare för 

Ahmed resonemang om vilka fördelar som den automatiska faktorn kan ge. När en 

uppdragsmarkör såsom mångfald blir så givet i en institution visar det på automatiken, eller 

självklarheten. Uppdragsmarkören kommer då bearbetas oftare i diskussioner och kommer 

vara behandlat på samma sätt som många andra frågor för ledningen av en institution 

(2012:25).  

Även om målet från mångfaldsförespråkare är att institutionalisera idéer om mångfald, är det 

ofta inte institutionens huvudsakliga mål. I skolans fall i Sverige, till exempel, kan dess mål 

tolkas vara att undervisa och skapa unga demokratiska medborgare. Trots att mångfald är en 

del av det målet vill jag peka på det jag uppfattar som en diskrepans mellan institutionens mål 

och mångfaldens mål. Detta kan belysas genom att se hur uttalandet att göra mångfald till mål 

visar på att det kanske inte har varit, eller ens är ett mål. Ahmed menar alltså att ett lyftande 

av frågor om mångfald inledningsvis visar att det inte funnits mångfald innan (2012:33).  

För skolverkets del handlar det om att informera pedagoger och samhället i övrigt att 

mångfald som uppdragsmarkör ska ha en plats i svenska skolor. Det beskrivs i kursplaner och 

andra styrdokument som till exempel kommentarmaterial, värdegrundstexter av Skolverket, 

Barnkonventionen samt Skollagen som är formulerad av Sveriges riksdag. 

Vidare menar Ahmed att det finns en skillnad mellan att visa och att ställa sig bakom, när 

man diskuterar om att förändra eller lyfta frågor inom institutioner (2012:113f). Att ställa sig 

bakom skulle vara att verkligen anamma det uppmärksammade förändringsområdet. Visandet 

i detta fall skulle exempelvis kunna vara ett officiellt utskick med nya riktlinjer för en 
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institution, eller en förändring i ett företags policy. Det finns en risk att det blir ett sätt att inte 

förbinda sig till förändringen, det sker då en förändring i hur ett budskap skickas ut, men inte 

hur det påverkar de inre strukturerna. Enligt Ahmed (2012:116) ger ett sådant visande prestige 

och stolthet till institutionen, men frågan ligger i om sådana visade förbindelser verkligen bär 

det påstådda värdet. Och om det inte gör det, vad har det för påverkan då? 

En för mitt projekt viktig aspekt är den om att bocka av (på engelska tick in the box). Ahmed 

beskriver denna företeelse som att ett görande och förbindande till en strukturell förändring 

löper risk att bli reducerad till att bocka av för att markera att uppdraget är slutfört (2012:119). 

Detta vidrör Ahmeds slutsats att förbindelser i denna bemärkelse inte är verkställande i 

praktiken. En uppdragsmarkör bär inte med sig verkställande krafter men blir likväl skickad 

och uppmärksammad. Uppdragsmarkören bockar därmed för lådan att institutionen är 

förbunden till en förändring, men garanterar inte förändringen. 

 

Avhandlingar 

 

Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap 

formas i skolan 

Ann Rufors (2003) forskade om begreppet mångfald som användes flitigt under 90-talet och 

början av 2000-talet. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur definieringen av 

”invandrarbarn” skedde samt hur eleverna därefter behandlas på ett mer negativt sätt på grund 

av den definitionen. Rufors såg att lärarna ofta fokuserade på vad de upplevde 

invandrarbarnen saknade, ofta i form av jämlikhet och kulturell kompetens. Hon såg även att 

en ”svenskhet” projicerades på barnen. Hon belyste, med andra ord, att mångfaldstankar om 

uppblandning och positiva olikheter i praktiken blev till en avsaknad av ”svenskhet” hos 

invandrarbarn samt hur strukturerna tvingade in dem i svenska mallar.  

Rufors beskriver att lärarna tenderade att beskriva alla elever som inte hade svenska som 

modersmål som ”invandrarbarn” (2003:103). Lärarna visste ofta inte vilket land som vissa 

elevers föräldrar migrerat från, eller om eleverna var födda i Sverige eller inte. Rufors skriver 

att lärarna svarade med tillrättavisanden som att det inte spelade någon roll, att de inte tänkte i 

sådana termer, eller att alla är tillsammans, oavsett var vi är från (2003:104). Rufors 

uppfattning var att ”även om lärarna koncentrerade sig på det barnen saknade så var jag med 

om några tillfällen då det talades om att använda barnens olika erfarenheter och perspektiv 

som resurs” (2003:107).  

I sin avhandling skriver Rufors även om jämförelsepunkter och att lärares beskrivningar av 

kategorin ”invandrarbarn” ständigt kontrasterades mot ”andra barn” och ”vanliga barn”. Detta 

tolkades som ett jämförande med ”svenska barn”, där kategorin invandrarbarn sågs som 

motsatsen till det ”vanliga” och motsatsen av det eftertraktade ”svenska” (2003:145). En 

faktor i detta är det som Rufors kallar måttstockar. Kategorin invandrarelever sågs ha sämre 

”ingångsvärden”, det vill säga kunskaper och sociala omständigheter där exempelvis social 

kompetens, språk var faktorer. Jämlikhetsvisioner och likvärdighet i utbildning blev så ett 
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problematiskt område, menar Rufors (2003:146). Målet med att alla elever ska få likvärdiga 

utbildningar ledde till att göra ”lärarnas arbete till ett kompensationsprojekt” och ”att utjämna 

i förhållande till jämförelsepunkterna” (2003:146). Rufors menar att lärare ibland liknade 

kategorin invandrarelever vid ”såll, där det som lärarna fyllde på hela tiden rann ut” (Rufors, 

2003:149).  

Rufors diskuterar även kurs- och läroplaner (Lpo 94) där hon framhåller Bringlövs (1996) 

analys av dokumenten. Kulturell mångfald tolkas av Bringlöv enligt Rufors som ett förenklat 

begrepp (2003:124). Vidare resonerar Rufors om hur det inte går att utröna vad som 

läroplanen betraktar som kultur. Likt Rufors fokuserar min uppsats på lärarpraktiker, men 

snarare än att begränsa mig till en enhet inom mångfald, invandrarskap, har jag försökt att 

fokusera på mångfalden som helhet. 

 

Synsätt, teman och strategier: några perspektiv på mångkulturella frågor i 

skolan i ett praktiknära projekt 

Lena Granstedt (2010) har skrivit en avhandling som fokuserar på diskursen om 

mångkulturalitet och mångfald. Granstedt fann i sin forskning att diskursen ofta cirkulerar 

kring de brister och tillkortakommanden som de tilltänkta ”invandrareleverna” skulle kunna 

ha. Vidare menar Granstedt att skillnader snarare än likheter tar plats i diskursen. 

Avhandlingen undersökte bland annat en ”Dialoggrupp” för lärare på skolor med en stor andel 

elever med invandrarbakgrund och svenska som andraspråk. Denna avhandling är en 

diskursanalys som i många bemärkelser liknar den jag avser att utföra.  

Granstedt beskriver diskursen med tolkningsrepertoarer som huvudsaklig markör för lärares 

uttalanden och uppfattningar. En tolkningsrepertoar menar Granstedt, ”är ett system av 

begrepp som används tillfälligtvis i ett specifikt sammanhang för att konstruera och värdera 

en version av något” (2010:62). I hennes fall handlar värderingen om ”invandrarelever” och 

hur den identiteten konstrueras av lärare. De samlar gemensamma begrepp som kan användas 

för att beskriva dessa identiteter. 

Vidare beskriver Granstedt att en vanlig syn på konstruktionen ”invandrarelever” är att se 

dem som problem. Här i centrum står bristande språkkunskaper som problemskapande i 

många ämnen och blir nästan en förutsättning för en identitet som ”invandrarelev” (2010: 

66fff). Ett andrafierande beskrivs också som en tolkningsrepertoar, där elevernas bakgrund, 

kultur, religion beskrivs som annorlunda och exotiskt, som kan lyftas in i skolan som något 

”extra” och ”utöver det vanliga” (2010:79). Även om detta kan menas som något positivt av 

lärare och skolledare, nämner Granstedt att det blir till ett utanförskap, där lärarna talar om 

”vi” och ”dom”. Beskrivningen av att ”det eleverna gör och säger tolkas genom lärarnas 

majoritetsperspektiv, vilket gör att elevens annorlundaskap betonas” (2010:81) visar hur 

lärarna har tolkningsföreträde och därmed privilegiet att döma och tolka elever som stora 

grupper, inte individer (2010:97). 

Ett resultat jag finner anmärkningsvärt och viktigt var hur lärarna efter en tid förstod vikten av 

en dialogisk inställning till eleverna och deras föräldrar samt att inte vara rädd för att bli 
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betraktad som rasistisk när de bemötte deras frågor (2010:136). Granstedt menar i hennes 

avslutande reflektioner att dessa dialogsamtal har skapat förändring i hur lärare ser på sin 

egen roll som pedagoger i skolan. Granstedt menar även att ”reflektion i den etniskt 

heterogena dialoggruppen har gett deltagarna fler perspektiv, vilket ibland har lett till kraft att 

utveckla nya strategier när det gäller att möta frågor kring mångkultur i det dagliga arbetet i 

skolan” (2010:172). 

 

Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox? 

Caroline Ljungberg (2005) har skrivit en avhandling om de osynliga mönstren och 

strukturerna som finns inom vårt skolväsen. Hon undersökte styrdokument, lärare och 

skolledares åsikter och uppfattningar samt debatter i media. Ljungberg ville belysa dessa 

strukturer och se hur skolans reproducerande av värden och normer fungerade i vardagen. 

Resultatet, menade Ljungberg var ett område av kritisk mångkulturalism som kunde 

diskuteras och användas praktiskt i ett analyserande arbete av skolverksamheten. 

Ljungberg visar exempelvis på paradoxala förhållanden i det att: 

Mångkulturalism associeras starkt till ’invandrare’, ’invandrarskap’ och således 

också ’invandrarskolor’. Lärare på skolor där få elever har en bakgrund eller 

erfarenheter från en ’ickesvensk’, eller rättare sagt en ’icke-västerländsk’ 

kontext, anser ofta att denna typ av frågor saknar relevans på deras arbetsplats 

och i deras ’lärargärning’ (2005:183). 

Ljungberg menar att dessa faktorer ger anledningar att införa fler perspektiv på just de 

skolorna där lärare upplever ”avsaknad av relevans”. Det är där som lärarna löper risk att 

reproducera stereotypa uppfattningar och snäva normaliteter (2005:183).  

I sin avhandling beskriver Ljungberg både positiva och negativa effekter som kategorin 

”invandrarelev” kan ha. Positiva delar kan enligt Ljungberg vara ett hyllande av olikhet, 

annorlundahet, mångfald och hybrida identiteter (2005:127). Det kan visa sig genom ett öppet 

förhållningssätt mellan lärare och elever, där nyckelord som glädje, öppenhet och värme visar 

på och bryter mot den föreställningen som personen hade innan mötet med skolan och 

eleverna.  

Sammanfattningsvis anser jag det viktigt att nämna Granstedts (2010), Rufors (2003) och 

Ljungbergs (2005) fokusering på det mångkulturella och invandrarskap. Detta ser jag som en 

del i det jag vill undersöka, alltså en del av mångfald som begrepp. Jag anser att det är 

intressant, möjligtvis även problematiskt, att dessa tre forskare väljer liknande bilder att arbeta 

med: det mångkulturella som ett ”problem” som är svårt för lärare att ”hantera”. 
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Teori 
Jag kommer använda mig av postkolonial- och även sociokulturell teori för att övergripande 

förstå det jag studerar, och hur vi skapar exempelvis kunskap, normer och ideal. Som 

komplement inkluderar jag diskursanalytisk teori. Skolan som institution är viktig i avseende 

till hur den reproducerar de (till viss del postkoloniala) normer och värden som samhället i 

stort har. Dessa tre teorier ger både metoder och bakgrund till att förstå detta. 

Begreppet diskurs kan innefatta olika inriktningar. I min uppsats använder jag mig 

företrädesvis av Foucaults diskursteoretiska utgångspunkter. Sociokulturellt perspektiv är mer 

inriktat på att förklara ”hur” kunskap skapas, medan diskursanalysen riktar in sig mer på 

”vad” det är som skapas och att det är ”mer” än bara formell kunskap. Med formell kunskap 

menar jag Nationalencyklopedins definition, som lyder: ”fakta, förståelse och färdigheter, 

tillägnade genom studier eller erfarenhet” (NE). I den vidare diskursiva betydelsen menas 

huvudsakligen de effekter kunskapen kan ge. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Den sovjetiska forskaren Lev Vygotskij, anses ofta vara grundaren till det sociokulturella 

perspektivet. Forskarna i den skandinaviska traditionen är Olga Dysthe och Roger Säljö.  

Ett sociokulturellt perspektiv omfattar förklaringar till hur elever eller studerande i allmänhet 

lär sig, men beskriver också viktiga samspel i klassrumssituationer. Dysthe (1996) skiljer på 

en ”traditionell” kunskapssyn som leder till att man ser elever som tomma kärl som ska fyllas, 

eller begreppet ”tabula rasa” (ett oskrivet blad). Dessa två metaforer beskriver kunskap som 

något separat som läggs ”i” den studerande. Dysthe (1996) presenterar en annan, 

konstruktivistisk syn på kunskap och menar att: ”Kunskapen konstrueras eller skapas på nytt 

av varje enskild individ; eftersom den vävs samman med det som individen vet och kan sedan 

tidigare, kommer kunskapen att variera beroende på vem det är som lär sig” (1996:46). 

Dysthe berättar vidare att kunskap inte är statisk, utan att den byggs upp genom sociala 

relationer och samspel. Ett lärande i relationen mellan en elev och en lärare är mer än bara en 

överföring, det är ett gemensamt skapande (1996:46f).  

Detta kunskapande blir enligt Dysthe (1996) dialogiskt. Med detta menas att kommunikation 

och bearbetning av information sker i dialoger mellan eleverna, lärare eller klasskamrater. 

Informationen omsätts enligt sociokulturell teori sedan till kunskap när eleven resonerar och 

kommunicerar runt den. 

Säljö presenterar liknande perspektiv på den sociokulturella teorin, och menar att:  

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med 

utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man 

medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör 

möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten i en 

sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra. 

(2000:128) 
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För att kunna dra nytta av det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att man måste 

förstå och koppla verksamheter och sammanhang till kunskaper och handlingar. Det är 

kontexten, hävdar han, som avgör reglerna i sociala sammanhang. I ett annat avsnitt menar 

Säljö att ett sociokulturellt perspektiv förutsätter att man kan snabbt identifiera 

verksamhetssystem – eller institutionellt tänkande – och anpassa sig efter de regler som gäller 

där (2000:209). Fortsättningsvis skriver Säljö, i ett förtydligande avsnitt, att en villighet att se, 

intressera sig för och uppfatta kommunikationsmässiga grundregler också ger framgång i 

sammanhangen. De institutionella kulturerna erkänns inom det sociokulturella perspektivet 

som påverkande och styrande.  

 

Postkolonialism 

Det är svårt, vissa skulle möjligtvis säga omöjligt, att förstå vår omvärld utan något sorts 

historiskt perspektiv. Många, om inte alla av de strukturer som bygger upp samhället har sin 

grund långt bak i tiden. I denna del vill jag presentera och förklara ett postkolonialt tänkande, 

som kan hjälpa till i att förstå de hierarkier som till viss del finns kvar än i dag. Med andra ord 

menar jag att ett postkolonialistiskt perspektiv kan belysa hur vi bemöter andra kulturer, och 

människor från andra kulturer än den svenska. Postkoloniala perspektiv kan innefatta bland 

annat klass, kön, ras och kultur.  

Först vill jag definiera kolonialism. Loomba menar att en koloni innebär en ny plats som en 

grupp människor slår sig ned på (2005:17). Dessa personer formar på den ”nya platsen” ett 

nytt samhälle som är förbundet med moderstaten och utgörs av de ursprungliga bosättarna.  

Sedan kommer ordet ”post” in i bilden; ett ord som betyder efteråt och kommande efter samt 

överskridande. Det menas alltså något som är slut, en period har således avlöst kolonialismen. 

Hur prefixet ”post” kom att läggas till är dock inte helt oproblematiskt. Loomba menar att: 

om den koloniala epokens ojämlikheter alltjämt består är det kanske för tidigt att 

dödförklara kolonialismen … Vi får varken bortse från den formella 

avkoloniseringen betydelse eller från faktumet att ojämlika och koloniala 

relationer återuppstår i dagens uppdelning mellan nationer i ”första” respektive 

”tredje” världen (Loomba, 2005:22). 

Krishna (2009) skriver att postkolonialism först har nämnts av marxisten Hamza Alavi. 

Krishna menar att då postkolonialism började användas betydde det inte att kolonialismen var 

helt över, utan att den har tagit en ny form (2009:66). Detta kan idag också kallas 

neokolonialism. 

En aspekt av den kulturmässiga kolonialismens verkanseffekter var den som handlade om ett 

”andrafierande” (2009:111). Med det menas hur man gör skillnad på människor genom att 

skapa identiteter genom rasbegrepp. Europeiska kolonisatörer, menar Loomba skapade bilder 

av ”icke-européer” och konstruerade även en heltäckande ”europeisk” identitet. De icke-

europeiska identiteterna (eller ”främlingarna”) sågs då som underlägsna och ställdes i motsats 

till det västerländska samhället och dess ideal. Denna indelning blev stark under den kraftiga 

koloniala expansionen som ägde rum i Europa, där många koloniserande länder beskrev 

ursprungsbefolkningar som exempelvis lata, giriga, barbariska, primitiva, irrationella och 
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våldsamma (2009). Samtidigt skapades en paneuropeisk identitet och en ”europeisk” 

kulturgemenskap som var överlägsen ”främlingarna” (Loomba, 2005). Den ”europeiska” 

identiteten representerades då av motsatsen till de ovan nämnda värdeorden.  

Det postkolonialistiska systemet, som till stor del är ett omedvetet tankesätt, kan manifestera 

sig på många sätt. Krishna (2009) diskuterar en av de tongivande teoretikerna kring 

postkolonialism; Gayatri Spivak. I den texten nämner Krishna (2009) ett exempel från Spivak 

där Salman Rushdies bok Satansverserna kom att visa det komplexa postkoloniala 

maktförhållandet samt Spivaks teorier om dubbelnegativ (Krishna, 2009:100f). I exemplet 

blev Rushdie kritiserad av muslimer i Storbritannien på grund av den karikatyrsliknande 

representationen av Islam i Satansverserna. Enligt media kom denna kritik att uppfattas som 

protester mot yttrandefriheten från inskränkta fundamentalistiska muslimer. Problematiken i 

detta fall är hur muslimer inte hade möjlighet att kritisera en författare inom ett samhälle med 

yttrandefrihet utan att kritiken sågs som ett förkastande av yttrandefriheten i stort. Spivak 

beskriver då enligt Krishna (2009) ett dubbelnegativ som visar att ”we cannot not want” 

yttrandefrihet, men för att kritisera den måste vi förstå och erkänna det förhållandet (Krishna, 

2009:101).  

 

Nationalism och kritik 

Postkolonialism har många tydliga beröringspunkter med nationalism. När många kolonier 

frigjorde sig från de staterna som länge kontrollerat dem, var nationalismen ett viktigt inslag. 

Loomba (2005) menar att många före detta kolonier efter sin ”självständighet”, var mycket 

upptagna med att skapa nya nationella identiteter, för att stärka och ena folket. Detta blev 

problematiskt, hävdar Loomba (2005:190), eftersom folken då ofta förstärkte de stereotypa 

attribut som de koloniala makterna tillskrivit dem.  

Men postkolonialism är inte okomplicerat, det finns naturligtvis områden att problematisera 

kring. Krishna skriver om hur västvärlden kan försöka rentvätta sina händer genom att 

presentera förtrycket som kolonialismen innebar som över och avslutad. Postkolonialism som 

begrepp kan därför ses som en lättnad, istället för neokolonialism eller imperialism som 

tydligare uttrycker att strukturerna finns kvar (Krishna, 2009:106f).  

Det finns en mängd kritiker mot det postkoloniala tänkandet. Exempelvis presenteras Dirlik 

(1994), som enligt Loomba menar att postkolonialism är den globala kapitalismens 

intellektuella tankegods (2006:235ff). Dirlik hävdar därtill att eftersom postkolonialismen är 

ett begrepp som haft sitt ursprung i europeiska traditioner, är den fortfarande eurocentrisk och 

självgod. Loomba anser även att Appiah (1996) stämmer in och säger att det postkoloniala 

tänkandet fortfarande producerar alteriteter, alltså skillnader. Appiah åsyftar också 

fortsättningsvis att postkolonialism ger en orättvist dyster bild av de länder som tidigare var 

kolonier. I tidigare kolonier, menar Appiah enligt Loomba, frodas kulturen som ett medel mot 

denna dystra bild (2006:235ff). 

Loomba skriver i avslutningen av sin bok att globalisering på en strukturell nivå, med hjälp av 

stora institutioner som den Internationella Valutafonden (IMF) och USAs krigförande, kan 

leda till eller redan är en ny sorts kolonialism (2005:251ff). I form av ekonomisk kapacitet 
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och militär styrka råder det ingen tvekan om hur maktförhållandet ser ut i världen. Loomba 

menar att ”den postkolonialistiska forskningens uppgift att synliggöra hur dessa kopplingar 

ser ut i samtiden är idag viktigare än någonsin” (2005:249) 

 

Kultur, imperialism och andrafiering 

Det postkoloniala har påverkan på många – vissa kanske skulle säga alla – delar av samhället, 

inte minst kulturen. Edward Said har kommit med många litterära verk som förklarar 

representationer av ”orientalism” i kultur, huvudsakligen i litteraturen. 

Said sätter ord på den långa traditionen där författare (exempelvis Kipling, Austen, Dickens, 

Conrad) skriver från ett eurocentriskt perspektiv om kolonier (Said, 1993:78). Författarna 

återger till stor del de historier, myter och föreställningar som cirkulerade i samhället runt den 

aktivt koloniala perioden, menar Said (1993:79f). Said fokuserade på litteratur och det skrivna 

ordet, då han menade att ”to most Europeans, reading a rather rarefied text like [Joseph 

Conrad’s] Heart of Darkness was often as close as they came to Africa, and in that limited 

sense it was part of the European effort to hold on to, think about, plan for Africa” (Said, 

1993:80). Det var alltså den kopplingen som många européer hade med den övriga världen. 

Om dessa kopplingar, i form av bilder, texter, utsagor, utgör en sammanhängande bild blir 

den bilden verklighet för de flesta. Genom kontrollerade och enade representationer av länder 

och områden utanför Europa kunde imperier alltså kontrollera och härska över dem (Said, 

1993:120). Allt eftersom att Europeiska imperier växte, styrktes också den oantastbara 

auktoriteten som de hade (1993:121).  

Hall skriver i Representation (2013) om andrafierande, hur vi skapar stereotyper och 

rasifierade skillnader genom representationer i bild. Även om detta fokuserar på etnicitet 

menar Hall (2013:215) att det som sägs också kan appliceras på andra områden som kön, 

sexualitet, klass och funktionsnedsättningar.  

En aspekt av koloniseringsprocesserna, menar Hall (2013:229f) var hur produkter skapades, 

som både hyllade europeiska utforskare och befäste maktrelationen mellan dem och ”de 

andra” – mer precist ursprungsbefolkning från olika delar av Afrika. Det handlade till stor del 

om reklambilder som producerades och med hjälp av bilder representerade européernas 

dominans. Dessa stereotyper hängde kvar och var fortfarande predominanta under början till 

mitten av 1950-talet. Efterlämningar i form av representationer av mörkhyade från det 

amerikanska slaverisystemet, menar Hall (2013:239f), blev fortfarande använda i film och 

teaterproduktion på ett okritiskt sätt, fram till 50-talet. Hall skriver om den mörkhyade 

skådespelaren Sidney Poitier, som med sin konservativa manierism, eleganta klädsel, ej 

hotande och sterila persona var nästan en motsats av mörkhyade som vita var vana vid att se 

på film (Hall, 2013:241). Han närmade sig alltså ”vitheten” – de ideal och normer som 

innehavs av vita, men passade trots det inte in i det kulturella klimatet, eller på grund av det 

(2013:241). Inte förrän de starka civilrättsrörelserna under 60- och 70-talen blev svart kultur 

mer accepterad och positiv, samtidigt som kampen om representationer fortsatte (2013:260). 

Sammanfattningsvis beskriver det postkoloniala perspektivet flera drag som är ursprunget för 

den andrafiering, hur bilden av icke-europeiska kulturer skapas, och de rasistiska 
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tankegångarna som kan finnas i dagens samhälle. Det kan hjälpa mig att granska huruvida 

lärarnas uttalanden kan spegla dessa tankegångar om skillnader mellan människor. 

 

Diskurs 

Jag vill inleda detta kapitel med att försöka att förklara och tydliggöra vad som menas med en 

diskurs och vad diskursanalys egentligen är. Med diskurs menas tal och skrift som uttrycker 

idéer om verkligheten. En grupp människor inom ett arbetsverksamt fält, exempelvis 

bibliotekarier, har uppsättningar av gemensamma tankar och värden som kan sammanställas 

till en diskurs. I det innefattas sättet som de talar om ett specifikt ämne, där ordval, 

formuleringar och sociala praktiker alla är del av att skapa diskursen. En diskurs blir därmed 

mycket stor och kan även delas upp i underliggande diskurser om analytikern önskar det. 

Denna avgränsning som görs inringar ett diskursivt fält. En enskild individ har liten betydelse 

för diskursen, i stället är den samlade konsensusen som nås genom språkbruk i fokus. 

Bergström & Boréus beskriver diskursanalys på följande sätt: 

Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen där språket står i 

fokus. Oavsett inritning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se 

på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten direkt och på 

ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den (2012:354). 

Winther Jørgensen och Phillips menar att det finns några nyckelpremisser som läsaren ska 

känna till om den ska förstå på vilken grund diskursanalys vilar (2000:11). Dessa fyra 

premisser kommer från socialkonstruktionismen och hjälper till att binda ihop det diskursiva 

fältet. Socialkonstruktionism är en teori som går ut på att värden och idéer skapas främst i 

sociala sammanhang, med hjälp av olika sorters kommunikation. Winter Jørgensen & Phillips 

tolkar här Vivien Burr (1995), som jag sammanfattar i fyra punkter:  

 Den första nyckelpremissen handlar om vår inställning till objektiv eller subjektiv 

kunskap. Det socialkonstruktionistiska synsättet menar att det är felaktigt att utgå från 

objektiva sanningar. Dessa sanningar är ständigt beroende av våra egna 

utgångspunkter. 

 Den andra handlar om hur vår historia och kultur är föränderlig. Vi lever och påverkas 

av vårt egna och andras diskursiva sociala handlande. Med andra ord menar Burr att 

vår karaktär ständigt är under konstruktion genom sociala interaktioner som subjektet 

också deltar i och formar. 

 Vidare menar Burr enligt Winther Jørgensen & Phillips att vår omvärldsuppfattning 

frambringas genom vår sociala praktik och interaktion. Där pågår en ständig kamp 

mellan olika sanningar och falskheter, där man slutligen kommer fram till den 

gemensamma bilden eller synsättet. 

 Slutligen menas att handlingar i en social kontext hör samman med den kunskap och 

världsbild som man har. Med olika utgångspunkter och sanningar blir olika sociala 

handlingar och möjliga eller omöjliga. En persons handlingar är beroende av den 

underliggande sociala konstruktionen av kunskap (2000:11f) 
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Med diskursteori kommer jag kunna formulera och ringa in lärarnas föreställningar om 

begreppet mångfald. Jag undersöka hur de resonerar runt mångfaldens vikt och omfång, samt 

se hur de uppfattar begreppets relevans för bildämnet. Diskursteori anser jag är till hjälp i 

detta arbete. Då jag intervjuat fyra lärare vill jag se hur de med sina uttalanden kan visa 

tecken på denna diskurs; för att kunna beskriva hela diskursen vill jag mena att det krävs fler 

intervjuer.  

 

Michel Foucault 

Grunden av den moderna diskursanalytiska traditionen lades till största del av Foucault. 

Genom idéhistoriska och filosofiska studier har han kunnat mejsla ut hur vi kan se på 

diskurser och hur de senare också kan tolkas och användas i vetenskapliga undersökningar. 

Foucaults diskursiva angreppssätt går enligt Bergström & Boréus (2012:359) att dela upp i två 

delar: det arkeologiska och det genealogiska. 

Det som kan beskrivas som arkeologiskt i sitt förhållningssätt beskriver diskursernas ”inre 

former”. Här undersöks de regler och strukturer som möjliggör eller stänger ute visst 

handlande och sägande, mycket likt de två sista socialkonstruktivistiska nyckelpremisserna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:19). Det arkeologiska angreppsättet involverar ofta 

historiska studier, där forskaren kan gå tillbaka till en speciell tidpunkt och därigenom se hur 

eller om en förändring har skett (Bergström & Boréus, 2012:359).  

Det genealogiska angreppsättet kan ge oss nya sätt att se på det vi redan vet. Inom detta 

perspektiv diskuteras så kallade ”släktskapslinjer” som består av praktiker i form av sociala 

praktiker och andra relaterade begrepp inom det diskursiva fältet (2012:360). Varje exempel 

av dessa linjer kan rymma olika diskursiva och institutionella delar. Släktskapslinjerna kan i 

en sådan analys spåras och följas som ett led i att förstå diskursen. Det genealogiska 

angreppsättet innefattar också makt i relation till kunskap (som jag förklarar mer ingående i 

nästa kapitel) i högre utsträckning än det arkeologiska.  

 

Makt och kunskap 

Inom genealogin är fokus på makt (Bergström & Boréus, 2012:359; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:20). Där beskrivs makt ur ett högre, mer strukturellt perspektiv. Här menas inte 

makt som något som enbart är kontrollerande och förtryckande och som endast utövas mellan 

aktivt subjekt och passivt objekt. I en vidare syn menar Foucault (1971:49) att makt har 

produktiva kvalitéer som kan vara spridda över en mängd olika sociala praktiker. Dessa 

praktiker kan skapa möjligheter för vissa och utestängningsmekanismer för andra. Makt kan 

alltså beskrivas som formerande handlingar, som möjliggör det sociala skapandet av 

diskurser. Subjekten innehar inte makt, eftersom de inte ses som bärande av mer än själva 

diskursen. Makt ur ett diskursivt perspektiv har alltså en vidare innebörd. 

Makt inom detta sammanhang är tätt sammanbundet med idéer om kunskap. Här menas 

etablerad kunskap, som skapar ramar mer än vad makt gör. Kunskapen styr över vad som kan 

betraktas som sant, och kan då ses som de inre former som Foucault beskrev. Begreppet 
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sanningsanspråk förklarar detta. Då en objektiv sanning inte finns kan olika perspektiv ge 

skilda uppfattningar om sanningar. Den vedertagna kunskapen bestämmer alltså vad som är 

möjligt och inte möjligt att göra och säga inom en diskurs.  

För att kunna exemplifiera dessa begrepp och tankar kring kunskap och makt skulle jag vilja 

använda mig av ett av mig påhittat exempel - den politiska diskursen om användning av 

brunkol för energiproduktion. För exemplets skull, låt oss säga att det finns mycket forskning 

kring detta. En möjlig konsensus, som skulle kunna beskrivas som hegemonisk, skulle kunna 

tänkas vara att de negativa sidoverkningarna kraftigt överväger de positiva. Diskursen 

begränsas då av kunskap, då det enligt diskursens inre regler inte skulle vara tillåtet att 

förespråka brännandet av kol. Makten skapar i detta fall en mängd effekter. Den möjliggör 

motståndsorganisationer och miljörättskämpar. Den styrker även och skapar genom diskursen 

ett motstånd till vissa praktiker relaterade till brunkol. Strukturerna och diskursen i sig skulle 

då bli intressanta att studera, med makt och kunskap som ledord, istället för subjekten, de 

understryker och repeterar endast var diskursens tonvikt ligger. 

 

Subjektsposition 

En del i att förstå diskurser är att klargöra subjektspositioneringar. Neumann (2003) menar att 

ett subjekts roll har andra betydelser än dess position. Här beskriver Neumann dessa 

positioneringar (2003:104):  

Roller är knutna till institutioner, subjektspositioner till diskurser. Tanken är att 

diskurser tillhandahåller hela paket av regler för hur man ska leva och bete sig 

inte bara i specifika sociala sammanhang, utan rent generellt. 

En roll har alltså mer att göra med en arbetsplats och praktiskt arbete, en subjektsposition har 

mer med strukturerna som omger arbetsplatsen att göra. Denna breddade definition av ett 

subjekt innehåller också funktioner som bestämmer deras handlingsmönster. Neumann 

beskriver Foucaults tre generaliserade mekanismer som avgränsar de utsagor som olika 

subjektspositioner kan ge (2003:114): 

För det första genom förbud eller tabuisering (formellt och informellt 

förnekande). För det andra genom att kategorisera vissa tänkbara utsagor på ett 

sådant sätt att de som uttalar dem inte ska uppfattas som tillräkneliga utan galna, 

varvid påståendena är att betrakta som materialiserad galenskap. För det tredje 

genom at bestämma i vilken mån påståendena är sanna eller inte (deras grad av 

sanning).  
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Metod 
 

En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och 

situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 

uppfatta sig som personer – i kontrast till ”teknifierade” sätt att studera människolivet 

(Kvale & Brinkmann, 2009:28). 

Jag genomförde inom detta examensarbete kvalitativa intervjuer för att samla in empiriskt 

material. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann finns det olika ingångar i intervjuer, där 

de kan vara explorativa, hypotesinriktade, induktiva och deskriptiva eller deduktiva (Kvale & 

Brinkmann, 2009:121). Mina intervjuer var huvudsakligen explorativa. Med explorativ menas 

att intervjun är öppen och kartläggande; svaren följs upp och kombineras med annan kunskap 

om samma ämnesområde.  

Kvale och Brinkmann berättar om det praktiska genomförandet av intervjun, och menar att 

forskaren kan dela upp den i tre delar: orientering, intervju, uppföljning. I orienteringen 

försöker intervjuaren skapa ett band till intervjupersonen. Kvale & Brinkmann menar att ”De 

första minuterna av en intervju är avgörande. Intervjupersonen vill ha en uppfattning om 

intervjuaren innan hon tillåter sig tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en 

främmande person” (2009:144). Intervjun utfördes sedan med att gå igenom de frågor jag 

hade med mig (se Bilaga 1). Efter mina frågor var besvarade gick intervjun över till 

uppföljning, där jag frågade huruvida intervjupersonen hade något ytterligare att tillägga eller 

någon fråga den ville ha besvarad (2009). Inspelningen stängde jag av efter uppföljningen. 

 

Urval och praktiskt utförande 

Intervjuerna utfördes på fyra högstadieskolor i en mellanstor svensk stad, både i tätort och 

mindre kringliggande orter. Samtliga fyra intervjupersoner var kvinnor i medelåldern eller 

äldre och utbildade bildlärare på högstadienivå. Intervjupersonerna var etniskt svenska. Detta 

urval gjorde jag utifrån de bildlärare som hade möjlighet att medverka i mitt projekt. 

Intervjupersonerna var antingen tidigare kontakter som jag hade, i form av gamla handledare, 

bekanta lärare eller de som svarat på mina telefonsamtal. Jag har av anonymitetsskäl satt 

påhittade namn på intervjupersonerna i alfabetisk ordning. Den första intervjupersonen heter 

således ”Anna”, den andra ”Beatrice”, den tredje ”Cecilia” och den fjärde ”Danielle”. 

Jag kontaktade samtliga lärare på telefon för att eftersöka deras medverkande i mitt projekt. 

Jag tog i detta steg hjälp av ett manus jag skrev innan, för att kunna informera om projektets 

fokus, användande av empirin och andra kringliggande faktorer. Som tack för deras tid skulle 

jag bjuda på fika och kaffe till intervjun. I telefonsamtalet bestämde vi tid och plats för vårt 

möte. Jag skickade också ett mail till intervjupersonerna med ett förkortat PM som kunde ge 

mer bakgrund till min forskningsidé. De första avsnitten som inledning, problemformulering, 

syfte, teoretiska utgångspunkter samt metod fanns med. Mina frågeställningar var också 

inkluderade i dokumentet, som omfattande ungefär två sidor (se Bilaga 2). Väl på skolorna 

satte vi oss sedan på en avskild plats, ofta i ett klassrum. Innan jag inledde intervjun 
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samtalade vi om vardagliga ämnen eller om skolan ett tag. Vi pratade sedan om min 

forskningsidé en liten stund, innan jag startade inspelningen.  

Intervjun var sedan organiserad utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) tre delar, orientering, 

intervju och uppföljning som jag beskrev ovan. Jag använde samma uppsättning frågor för 

samtliga intervjuer, och varierade mig med följdfrågor och fördjupningar utifrån 

intervjupersonens svar. I den inledande delen av intervjuerna, när de skulle definiera 

mångfald, uppmanade jag intervjupersonerna att göra en tankekarta (se Bilaga 1 för 

intervjumaterial). Den fick de sedan redigera under intervjuns gång. Jag digitaliserade sedan 

tankekartan i enlighet med konfidentialitetskraven, produkten av detta blev en tabell jag 

presenterar i Resultat. 

Efter intervjuerna inledde jag arbetet med att transkribera inspelningarna till text, för att 

senare kunna behandla materialet enklare. Här kom ett vägskäl, att antingen skriva 

intervjuerna med ett skriftligt eller muntligt språk. Kvale och Brinkmann menar att ”en 

intervju är en levande social interaktion är tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är 

omedelbart tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den 

som läser utskriften” (2009:194). De beskriver vidare att utskrifter blir avkontextualiserade 

och utarmade. Jag valde ändå att skriva ut mina intervjuer på ett kraftigt talspråkligt sätt. Jag 

skrev exempelvis ner alla ”mm”, ”tjaa” och ”såatt”, samtidigt som jag tog in dialektala 

markörer som att säga ”å” istället för ”och” samt ”att”. Jag visade på emfas genom att 

kursivera ord och markerade pauser med tre punkter.  

 

Etiska hänsynstaganden 

Min intervjuundersökning har förhållit sig till fyra etiska riktlinjer. Kvale och Brinkmann 

ringar in dem som informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll 

(2009:84). Dessa kommer från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. I inledandet av mina 

intervjuer informerade jag intervjupersonerna om dessa fyra punkter, som även var nämnda i 

mailet jag skickade ut. Dessa hänsynstaganden är att intervjupersonen ska ha gett informerat 

samtycke till intervjun i sin helhet. Intervjupersonen ska bli informerad om spridning av 

empirin, alltså hur det insamlade materialet kommer spridas och användas. Huruvida intervjun 

spelas in ska också få ett godkännande av intervjupersonen. Intervjupersonen ska även vara 

garanterad konfidentialitet. Med det menas att ingen information om personens identitet eller 

data som framkommer i intervjun kommer att avslöjas (2009:88). Jag som intervjuare 

berättade även om vilka konsekvenser som intervjun kunde komma att få för intervjupersonen 

i relation till den information eller data som framkommer. Slutligen handlar forskarens roll 

om hur jag som intervjuperson och forskare förhåller mig till intervjupersonen. Att 

forskningen är oberoende är här centralt. Integriteten i ens arbete kan hotas om forskaren blir 

partisk för en åsikt eller ståndpunkter som dyker upp i arbetets gång (2009:91). Risken ligger i 

att forskaren kan välja ut resultat och analysera det med syfte att exempelvis försköna 

intervjupersonernas uttalanden eller situation. Reflektioner inom forskarens roll kan innebära 

att se på de personliga relationerna som forskaren har till intervjupersonerna och hur empati 

för deras situation kan spela in i forskningsresultatet.  
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Analys 

Efter transkriberingen kom nästa steg med att läsa igenom materialet. Det finns en stor mängd 

olika alternativ för att organisera och strukturera upp sina forskningsresultat. Jag använde mig 

av den kanske vanligaste metoden för intervjuer. För att få en översikt på den stora mängden 

material, eller data, (över 15 sidor per intervju) valde jag att läsa igenom och söka efter teman. 

Jag genomförde då en kategorisering av min insamlade data, vilket Kvale menar reducerar 

meningen i långa intervjuuttalanden till några få enkla kategorier (2009). Kategorierna fick i 

mina transkriptioner olika färger för att ytterligare kunna hålla isär teman i textmassan. Kvale 

menar fortsättningsvis att kategorier kan växa fram under analysens gång och fördelen med 

kategorisering är att de ger en överblick över stora mängder utskrifter (2009). Med detta 

tillvägagångssätt kunde jag alltså se de stora dragen i intervjuerna, som till stor del var 

baserade på mina intervjufrågor, men som också till viss del utvecklades under intervjuernas 

gång. Kategoriseringen resulterade i sju kategorier: Mångfald som begrepp, Skolverket och 

mångfald, Genus, normer och stereotyper och Mångfald på lektionstid, Mångfald på 

planeringstid, samt Bildämnets rymd och Positiva/negativa inställningar till mångfald.  

 

Diskursanalytiska verktyg 

Ingen teoretiker har formulerat ett klart tillvägagångssätt för att analysera diskurser, istället får 

forskaren vara kreativ. Olika delar av teoretiska utgångspunkter för diskursanalys kan 

komplettera varandra. För mitt praktiska undersökande av den empiri jag har samlat in 

kommer jag i huvudsak använda mig av den diskursteori som är framlagd av Laclau & 

Mouffe och presenterad av Winther Jørgensen & Phillips (2000:57).  

Winther Jørgensen & Phillips diskuterar antagonism, att det kan finnas motsättningar inom 

diskurser (2000:58f). Exempelvis kan det handa om en identitet, eller diskurs, som står i 

direkt konflikt med en annan, där de inte kan existera bredvid varandra, utan ständigt 

motarbetar varandra. Ytterligare ett begrepp som fungerar som ett verktyg för diskursanalys är 

hegemoni. Med hegemoni menas ett stadium som en diskurs kan uppnå, när en specifik 

diskurs har segrat över andra och därmed fixerar diskursen vid en betydelse (2000). Ett sista 

begrepp kallas flytande signifikant och beskriver ett ord som är i gränslandet mellan olika 

hegemonier. En flytande signifikant kan komma att påverkas av många olika diskurser, som 

alla kämpar om att fylla den med innehåll (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:141). 

 

Reflexiva aspekter 

Något som bör uppmärksammas är att mina intervjupersoner utgjorde en mycket homogen 

grupp. Samtliga var kvinnor, i samma åldersgrupp. Det kan tycka ironiskt att jag inte bygger 

min uppsats på en empirisk bas med mångfald. Detta blev dock intervjupersonerna som hade 

möjlighet att delta i intervjuer. Jag ställer mig alltså kritisk till detta, och skulle jag skriva 

ytterligare en uppsats hade jag letat efter bildlärare med ett flertal mångfaldsmässiga enheter. 

Intervjupersonernas arbetsplatser, alltså skolorna, var däremot mer skilda i elevgrupper och 

placering. Två av skolorna, där Beatrice och Danielle arbetar, har betydligt fler elever med 

invandrarbakgrund, dessa var även placerade i områden där många var låginkomsttagare. 
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Anna och Cecilias skolor befann sig i områden där andelen elever som hade helsvensk 

bakgrund var större. Jag menar inte att uttala mig om andra mångfaldsmässiga enheter, såsom 

kön, makt och funktionsnedsättningar, då dessa var okända för mig. 

Ytterligare en aspekt av mitt forskande jag kan kritisera handlar om min urvalsgrupp i 

kombination med diskursteori. Som jag definierar den, handlar diskurser inte om individer 

och deras åsikter, utan det handlar om den diskursen de ger uttryck för. Det är dock svårt att 

frångå den individuella fokuseringen då jag endast har fyra intervjupersoner att behandla 

empirin ifrån. Just därför har jag försökt ta ner mina anspråk till att beskriva diskursen till en 

lägre nivå som kan stödjas av mina resultat.  

Under mina intervjuer uppmärksammade jag en aspekt som jag anser är av stor vikt för mitt 

forskningsresultat; det handlar om min påverkan på intervjupersonerna och deras svar på mina 

frågor. Jag gjorde mitt bästa för att avdramatisera intervjusituationen och att jämna ut 

spelfältet genom att bjuda på fika, samtala om annat en stund och att anta en mjuk framtoning. 

Min förhoppning var att detta skulle bidra till att minska min påverkan på intervjupersonernas 

svar, men jag känner ändå att min påverkan var stor. Jag uppfattade det som att några av de 

intervjuade, Anna och Cecilia speciellt, såg en strävan från min sida. På vissa frågor jag 

ställde tolkade jag svaren som att intervjupersonerna trodde att jag förväntade mig en speciell 

inställning från deras sida. Jag uppfattade det som att intervjupersonerna trodde att jag ville att 

de skulle säga positiva saker om mångfald, och anpassade sig efter det. Känslan var dömande 

i sin natur, som om jag såg ett arbetande med mångfald som kraftigt positivt och ett 

utelämnande av sådana frågor som särskilt negativt.  

Denna aspekt av mitt intervjuande anser jag är viktig och intressant för resultatet. Den visar 

dels på hur maktförhållandet ser ut mellan intervjuperson och intervjuare. Jag anser även att 

det finns anmärkningsvärt diskursiva kvalitéer i detta, då förväntningar på ”vad man ska säga” 

samt vad som är ”politiskt korrekt” visar tecken på föreställningar om begreppet mångfald 

och den kunskap som ligger i det. Jag vill inte föregå mitt diskussionsavsnitt och återkommer 

därför till denna fråga under diskussionsavsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 
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Mångfald som begrepp 

Anna blev startskottet för intervjuerna. Hon menade att mångfald är ”ett ganska svårt ord, jag 

tänkte att, eeh, mångfald, man tänker väl kanske olika kulturer först alltså, hur min syn kanske 

på, ja, hur man ska bemöta invandrare eller andra kulturer så” (Intervju 1:2). Hon funderade 

vidare att det kunde handla om ”bara olikheter bland människor över lag, alltså – det kan ju 

vara sexuellt eller, jamen, att man har olika läggning eller faller lite utanför normer å, om man 

tänker så, på mångfald” (Intervju 1:2). Därefter menade Anna att det finns många delar att 

utgå från inom begreppet mångfald. Anna framhåller dock invandring som stor del i mångfald 

och säger: ”olika kulturer att man kan ju beröra det i skolan att… Dom [elever] får veta om, 

jamen, hur ser kulturer ut i Kina eller Afrika eller Indien” (Intervju 1:2).  

Beatrice nämnde två betydelser av ordet mångfald. Det ena gällde bildämnet och det 

uppfattade hon som ”att jobba med olika tekniker – mångfald” (Intervju 2:3). Det andra var 

om ”det gäller människor så tänker jag på olika… Eeh, uppväxtförhållanden, personligheter, 

kön, vilka länder man kommer ifrån…” (Intervju 2:3). Hon talar även om ”olika sätt att se på 

saken”, ”till exempel en sån sak som Pridefestivalen” (Intervju 2:3). Anna menade slutligen 

att i ”deras” (nyanlända) länder så ger homosexualitet fängelsestraff, så för eleverna därifrån 

är det ”helt fel” (Intervju 2:3). 

Cecilia såg tre vinklar av mångfald: en av meningarna var mångfald av kulturer, religioner 

och invandring (Intervju 3:3f), i den andra bemärkelsen menade Cecilia att pengar, 

erfarenheter och föräldrars akademiska (eller oakademiska) bakgrund också rymdes inom 

mångfaldsbegreppet (Intervju 3:4f). Till sist nämnde hon också grundsärskolan och eleverna 

där, hur de åldersblandats och inkluderas i andra skolklasser (Intervju 3:4; Intervju 3:6). 

Danielle hade en fjärde tolkning av mångfaldsbegreppet. Hon såg mångfald som sitt 

huvudområde och framhöll gång på gång att det var hennes fokus. Danielle menade at ”alla” 

och ”allt” ingick i begreppet mångfald (Intervju 4:1). Hon nämner därefter enheter som 

hudfärg, sexualitet, att man har en svaghet i form av en diagnos (ADHD, ADD, Aspberger), 

religion, homosexualitet och att många elever är från många olika delar av världen (Intervju 

4:1f). 
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Intervjuperson 

 

Kopplingar till mångfald 

 

Anna 

 

Invandring, Olika kulturinriktningar i världen, Rätt att vara den man 

är, Normkritiskt tänkande, Fördomar 

 

 

Beatrice 

 

Inte fördömande / Söka förståelse, Åsikter olika kulturer, Bilder görs 

med olika tekniker 

 

 

Cecilia 

 

Kön, Kulturer, Religioner, Socioekonomiska faktorer, Handikapp, 

Åldrar 

 

 

Danielle 

 

Allt 

Tabell över intervjupersonernas kopplingar till begreppet mångfald. Taget från deras 

mindmaps.  

Anna berättar om sitt användande av begreppet, och ger ett tydligt svar men osäkra 

reflektioner: 

Intervjuaren: Eeh, använder du begreppet mångfald? Använder du det ofta, tänker 

du? Att du säger det ofta? Näe? 

Anna: Näe Aldrig                  Näe… Jag tänkte det när du liksom 

mångfald, jaa... Näe jag brukar som aldrig använda det ordet, faktiskt. 

Eller? Mångfald… Nej (skrattar), aeh faktiskt väldigt sällan, men. Men 

det är klart mångfald… Ja… Jaeh (skrattar) (Intervju 1:4) 

Hon distansenserar sig ytterligare i en senare del av intervjun, där hon säger att hon inte är 

”bekant” med ordet och säger att det finns en ”politisk” mening med det, att ”vi ska ha 

mångfald i skolan” (Intervju 1:10). Hon anmärker i följande mening att det är ett ”positivt” 

ord som menar att vi ska ”ta vara på” det som är bra med olika kulturer. Beatrice påstår att 

hon inte använder sig av begreppet, men att hon hör det ofta (Intervju 2:5), hon menar även att 

det är användbart (Intervju 2:9). Cecilias resonemang om sitt eget användande lyder: ”Inte 

speciellt ofta… Mångfald… Mångkulturell kanske mer… Eller nånting sånt…” (Intervju 3:6). 

Vi vidrörde samma ämne senare, där jag frågade om hon såg någon användbarhet i begreppet. 

Cecilia svarade på frågan: 

Ja, men alltså på nått sätt så är det väl det, ändå. Att man tänker sig- att man… 

Att det är väl kanske det- det- det är ju så användbart i allting, i och med att det 

är så många saker det innefattar det här mångfald. Men… Det är ju frågan om 

hur man- hur man använder det å… Förmedlar det vidare på nå sätt – hur viktigt 

det är med mångfald (Intervju 3:10). 
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Beatrice menar att det är ”jätteviktigt” att idéer om mångfald finns med i skolan, men att 

begreppet måste brytas ner i mindre stora bitar (Intervju 2:10) 

I samtalet frågades intervjupersonerna om de har många inslag av just kulturell mångfald i sin 

undervisning. Beatrice svarade: 

”Ja, men det dom själva som bidrar mera. När dom- när dom liksom har hört 

eller känner till nånting, nånting som är nytt för dom å sådära. Så blir ju det… Ja 

men som nu till exempel, på den här elevens val-timmen. Ehm… Och så- ja- 

dom- vad ska jag göra, nu gav jag dom kol å papper, å en tjej i sjuan, sa nu ska 

du gestalta nånting som du tycker känns angeläget som har hänt nånting som du 

har tänkt på, nånting som… Å hon sa ”jamen den här flyktingkatastrofen” så gör 

hon då en bild om det såatt. Ja. Det blir ju som… Mm… Ja… Så…” (Intervju 

2:17).  

Beatrice fortsätter fundera om denna elevs lyftande av flyktingfrågor ”kan kallas” mångfald. 

Hon skiljer också på arbeten som avbildar något nära, som ett enligt henne ointressant 

stilleben av en kruka i fönster, och exempel som hon nämnde ovan (Intervju 2). 

Danielle framhåller flera gånger i vårt samtal att hon arbetar med mångfald ofta. Hon menar 

också att hon använder begreppet ”hela tiden” och även att det är användbart (Intervju 4:4). 

När jag sedan frågar Danielle om hon tror att alla elever förstår vad hon menar med begreppet 

mångfald, svarar hon: 

Ja alltså jag tror att dom förstår det när vi ha- i slut- eh, alltså dom får ju alltid 

göra en analys- efter dom [gjort klart en uppgift] … Så det ligger ju i att dom ska 

beskriva, den mångfald som dom jobbar med. Men ordet mångfald kanske inte 

dyker upp som, begrepp … mångfalden kommer ju in i dom flesta moment som 

man har… På ett eller annat sätt… (Intervju 4:5) 

Danielle framhåller även sina förhoppningar om att eleverna ska ”Se alla människors lika 

värde, oavsett vem man är” och ” att man öppnar upp för ett empatiskt förhållningssätt” 

(Intervju 4:5). Danielle framhäver att hon ser på mångfaldsarbete som ”jätteviktigt”, 

”spännande” och som en ”självklarhet” i årskurs 8 och 9. Att praktiskt arbeta med teman inom 

mångfald ställer krav på läraren, menar Danielle (Intervju 4:14). Kraven anser Danielle kan 

vara att hon som lärare måste ta upp mer historik om olika länder, att hon måste vara mer 

påläst på religioner och att hon måste vara uppdaterad på vad som händer i världen.  

Mitt och Danielles samtal tog också en avstickare som jag vill nämna. Den handlade om 

rasism, och elevernas medvetenhet om de strukturerna. Hon menade att mörkhyade elever var 

vaksamma om strukturer som kan tyda på rasism. I ett exempel nämner hon tre mörkhyade 

pojkar som hon tillrättavisade för att de ”busade” (Intervju 4:15). Enligt Danielle hävdade 

pojkarna att hon bara tillrättavisade dem för att de var mörkhyade.  

Danielle:  Men det finns den här… Den här känslan tror jag lite grann av 

utanförskap. Bland… 

Intervjuaren:   En väldigt medvetenhet… Om det…  
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Danielle:           Medvetenhet om det å… 

Å ”du är rasist” säger dom då också. Det har jag fått höra många gånger 

att jag är rasist. Å då blir man ju jätteledsen, för det är ju det sista man 

är. Men det har jag till å med hört av föräldrar… Invandrarföräldrar 

som säger att det är så många rasister som är lärare. Å jag blir ba ”nej, 

det finns inte” (Intervju 4:15f). 

 

Skolverket och mångfald 

I denna mindre avdelningen av intervjun frågade jag intervjupersonerna om hur de ser på 

Skolverkets ord och mening med begreppet mångfald. Anna menade att Skolverket ville ha en 

”öppenhet” mot olika grupper, samt en oliktänkande miljö (Intervju 1:5). Beatrice visar stor 

tillit till Skolverket, och relaterar till ”syftet om demokrati” samt att vi ska inkludera och inte 

ha fördomar (Intervju 2:9). Hon tolkade Skolverket följande sätt: 

Intervjuaren: Uppfattar du att dom har nån vilja med just mångfald som begrepp? 

Beatrice:                     Jo, oh ja.  

Intervjuaren:               Vad skulle det vara för nått? 

Beatrice: Nämen… Det är det- ju såhär att inkludera alla minoriteter å… Att vi 

inte- vi jobbar ju hela tiden i skolan med, antirasism å antisexism, 

antim- alltså- vi får ju inte- vi ska ju framföra det här ingen kränkande 

behandling av minoriteter eller, ja, konstiga- eller handika- ja. Så det 

tycker jag. Kanske, ja… Jamen ska man kalla det mångfald? Jo men det 

kan man väl, kanske göra, eller? Är jag ute å cyklar nu? (Intervju 2:9) 

Beatrice visade sin tilltro till Skolverkets anställda, och sa att ”jag uppfattar det i alla fall så 

att – att det är kloka människor som sitter å tänker igenom vad som ska stå i det där – dom är 

inte några nötter som inte kan tänka” (Intervju 2:9). Beatrice tillägger även att hon hoppas att 

det ”fluffiga” som Skolverket skriver handlar om demokrati, att vi ska ”inkludera” och inte ha 

fördomar (Intervju 2).  

Cecilia menade under hennes intervju att Skolverkets tankar om mångfald inte är något som 

hon funderar särskilt mycket över (Intervju 3:9). Hon menade dock att ”det är ju ändå en del i 

det. Å så sen, det är klart att det är en viktig- en viktig fråga. Å kunna liksom lyfta fram att 

alla är olika, på olika vis…” (Intervju 3). En stund senare resonerade hon om sin förberedelse 

för intervjun, där hon hade läst kursplaner och sett hur det mesta skapandet är ”utifrån 

eleverna själva” (Intervju 3). Mångfald, menade Cecilia, hade mer med det analytiska att göra.  

Danielle menade att Skolverket ville att skolan skulle vara som en ” kanal där man kan öppna 

upp för olika… Eeh, diskussioner å få vara den man är å så” (Intervju 4:15). Vidare menar 

hon att mycket läggs på skolan, ett ansvar att föra ut tankar om mångfald till eleverna. 

Danielle diskuterar även ”kulturer” och ”olika hem” där föräldrarna inte orkar vara föräldrar. 

Detta kopplar hon till lärarnas roll som omhändertagande och att då föräldrarna inte pratar 

med sina ungdomar kanske lärarna måste ”ta hand” om det (Intervju 4:15).  
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Genus, normer och stereotyper 

Denna sektion föll naturligt in i frågan om mångfald. Exempelvis kopplade Anna 

”stereotyper” och ”normer” till ett bredare sätt att tänka på (Intervju 1:3). Hon resonerade om 

acceptans kring människors olikheter och rätten att vara den man är också hade med mångfald 

att göra. Anna nämnde andra relaterade begrepp som ”etnicitet”, ”maktrelationer” och 

”sexualitet” (Intervju 1). Hon beskrev också det gestaltande arbetet som något som eleverna 

själva uppskattar och har många idéer kring (Intervju 1:4). 

Beatrice pratade länge om ”genusperspektivet” och ”stereotyper” som enligt henne var en 

skärningspunkt mellan bildämnet och mångfaldstanken (Intervju 2:11f). Hon nämnde 

fortsättningsvis en bilduppgift om att göra motsatsbilder av stereotyper. Den uppgiften hade 

spridit sig till många andra skolor i staden, men även andra orter i Sverige (Intervju 2:12). 

Cecilia menade att detta arbetsområde, med könsidentitet, ”är lite såhär grejer som kanske är 

lite svårt att ta i ibland…” (Intervju 3:5), och särskilt med tonåringar. Även Cecilia nämner 

senare stereotyper och ”könsidentitet – det här att man kan byta roller- vad är typiskt 

manligt/kvinnligt eller…” (Intervju 3:17) 

Jag frågade Danielle om hur mångfalden förs in i elevernas tillvaro, om eleverna själva 

kommer med den eller om Danielle som lärare kommer med den. Danielle hävdar att det är 

hon som lärare som kommer med mångfalden, och pratar om en uppgift som exempel. 

Uppgiften är den samma som Beatrice hävdade att hon hade konstruerat, och som både Anna 

och Beatrice använde sig av. Danielle menar att uppgiften handlade om att göra en 

stereotypsförändring, där eleverna till stor del väljer att utmana normer om sexualitet och kön 

(Intervju 4:3). 

Danielle menar att i arbete med ”känsliga” ämnen, som exempelvis sexualitet, är det viktigt 

att inte göra så stor grej av det (Intervju 4:7). Hon menar att det är som att trycka på en knapp 

och inte veta vart allt tar vägen. I anslutning till hennes tankar om arbete med frågor om 

exempelvis genus, menar Danielle att vissa kollegor tyckte att hon skulle inkludera en kurator 

i arbetet, för elevernas skull. Danielle hävdade då att det tyder på något som är fel och att 

lärare istället bör styra uppgiften till något lustfyllt och glädjerikt. Genom sitt kroppsspråk och 

”öppenhet” menar Danielle att hon kan ställa in uppgiften på ett mindre allvarligt och mer 

experimenterande tema (Intervju 4:7). 

 

Mångfald på lektionstid 

Under denna rubrik vill jag redovisa hur lärarna såg på utrymmet som ges åt 

mångfaldsfaktorer i klassrummen. Beatrice inledde med att förklara hur hon inte bär mångfald 

med sig under lektionerna och planeringstid, utan istället de mindre delarna. Hon beskriver sig 

som medveten om olika kulturer, stereotyper, förutsättningar, men inte just mångfalden: ”jag 

tänker inte på att det är det (pekar på mångfald på tankekartan) att det är just det jag tänker på 

när jag tänker på dom här sakerna, så kopplar jag inte samman det med det här begreppet” 

(Intervju 2:6). 
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Anna beskrev sig som ”den äldre sorten”, som tycker det är viktigt med träning av 

traditionella tekniker. Hon menade också att det var ”många bitar man vill få in liksom på 

högstadiet, å samtidigt ska dom va mogna för vissa bitar också” (Intervju 1:6). I ett senare 

avsnitt pratade vi om gränsdragningar och ramar som bildlärare sätter för sin undervisning. 

Anna svarade på frågan om elever som går utanför ramarna att ”det är inte så många som är 

riktigt där” (Intervju 1:8) och att eleverna är ”försiktiga på nå sätt ändå, med det. Att gå 

utanför ramar” (Intervju 1:9). I ett avslutande avsnitt betonade Anna att eleverna behöver 

”tydlighet” och ”trygghet”, att de är ”osäkra” och kanske inte ”vågar” sväva ut.  

Cecilia menar att ”om man tänker på mångkulturellt fast- nutid sådära och kanske… 

Västvärlden ganska mycket. Eehm. Det med street-art till exempel, att jobba med street-art. 

Då kan det ju- där kan det ju va mer att- att det är eleven själv som på nå sätt utgår från sig 

själv å bestämmer” (Intervju 3:). Hon resonerade vidare om uppgiften om street-art och menar 

att de flesta eleverna valde att göra något estetiskt, som kanske saknade ett djupare 

engagemang. Cecilia hävdade om elevernas engagemang i uppgiften att: 

några enstaka som vill- väl- valde å göra nånting, som ska vara lite sådära – oj, 

nämen... Mer liksom kritiskt mot nånting att nu är de- nu skulle det vara ty- att 

det är så många flyktingar här så- då- göra nånting utav det. Men dom gör ju det 

här i-  just det gör dom ju i åttan så att det är inte så många som har det där 

tänket att dom kan tänka att en street-artkonstnär vill berätta nånting” (Intervju 

3:8) 

Danielle nämner i vårt samtal olika teman som kan gå in i bildundervisning och mångfald. 

Hon nämner exempelvis temat ”döden” och ”identitet”. Ett framträdande drag menar Danielle 

är arbete med ämnesöverskridande projekt, där bildämnet kan ingå i arbeten med SO och 

skrivande om ”minoritetsgrupper” eller svenskämnet och arbete med dikter (Intervju 4:8). 

Hon menar även att redovisningar är viktigt för ett närmande med människor: 

Sen kan det ju va dom här (pekar på stereotypsbilderna), dom kan ju genast va 

lite känsligare å redovisa, men är det nån som börjar å dom sitter på sin plats, å 

man får som elev fråga ”hur tänkte du när du gjorde det där?”, att eleverna får 

ställa lite mer frågor å att… Dom måste ha respekt för varandra oavsett vad dom 

har gjort… Så genom redovisningar. Det får man inte glömma i bildämnet 

(Intervju 4.14). 

 

Mångfald på planeringstid 

Samtalen gick vidare, och vi diskuterade hur mångfald kan rymmas i planeringsstadiet. 

Cecilia menade att utgångspunkten i planeringen kan vara ”att eleven vill berätta nånting, att 

man utgår väldigt mycket ifrån det- det- dom själva”. Hon bekräftar senare denna tanke om att 

eleverna kommer med inslag (Intervju 3): 

Intervjuaren  Så du menar att det kommer som inifrån eleverna då, att dom 

väljer själva att ta inslag utifrån..? 

Cecilia:  Ja å det kan nog va så himla olika liksom, vad dom väljer å göra… 
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Hon menade att uppgifterna är blandade från att öva tekniker och att öva konceptuella 

färdigheter. På hennes skola fanns ”inga bilduppgifter som är inriktade tänker jag att – nu ska 

vi jobba kring såhär mångfald” (Intervju 3).  

Beatrice använde en annan betydelse av mångfald, och menade att eleverna måste visa upp en 

mångfald av tekniker, och att ”dom kan inte bara göra bilder på datorn” (Intervju 2:8).  

När jag och Anna samtalade om hur mångfald planeras in i terminer och lektioner, nämnde 

hon tekniker och mångfald inom olika arbetssätt. Anna sade: ”Ibland kan man uppmuntra om 

dom ska göra till exempel en parafras liksom att… Ja men, ta in tidningspapper och gör 

kollage å så målar du alltså blanda tekniker eller”, men att det inte är många som hakar på det 

(Intervju 1:9).  

Danielle framhävde sina stora projekt som ofta cirkulerar runt stora teman. Exempelvis 

nämner hon ”berörd som ett tema… Jag menar du kan ju få in olika saker av mångfalden i det 

här” (Intervju 4:3). Dessa teman menar Danielle ger eleverna möjlighet att välja uttryck, något 

som sedan vid presentationer visar på mångfald.  

Danielle menar att det gäller att hitta bra saker att visa eleverna. Detta material finns inte 

utgivet för skolan, utan det söker läraren utifrån, hävdar Danielle (Intervju 4:4). Att arbeta 

med växlande områden, tekniker och teman menar hon förhindrar att ämnet blir tråkigt för 

läraren och även eleverna. 

 

Bildämnets rymd 

I nästa tema jag plockat ut ur intervjuerna fokuserade jag på vad som får plats i ett bildämne 

på högstadiet. Jag frågade Anna om hur hennes undervisning såg ut, och om det kan bli ”för 

mycket” mångfald (Intervju 1:7): 

Jag tycker att det är ganska begränsat faktiskt alltså till, det blir ändå det, med 

det västerländska, faktiskt. Alltså konst och dom bitarna. För att man hinner ju 

kanske inte. Det känns som att man hinner inte ut på så många olika områden. 

Det är klart man nämner ibland Kinesiskt eller man visar lite bilder, man kanske 

håller på med mönster eller, ja. Visar lite olika mönster från olika… Men det 

blir ju inte så där jättemycket, ja… Från andra kulturer. 

Anna menade tilläggningsvis att ”traditioner” eller ”tekniker” som inte har sin härkomst från 

Europa skulle vara ett positivt inslag i undervisningen (Intervju 1:11). Men att sådan 

inblandning tar tid från läraren, men också från eleverna, som gärna vill ”komma igång och 

jobba” (Intervju 1:7).  

Beatrice nämnde inte mångfald under vårt samtal om bildämnets rymd. Hon betonade dock 

analys och resonerade länge om hur tekniker som exempelvis perspektiv inte prioriterades av 

henne. Beatrice diskuterade runt vad som eleverna tjänar på bildanalys (Intervju 2:15f): 

Intervjuaren: Men bildanalys – vad är det som ger- vad ger det eleven så? Vilka sorts 

bilder analyserar du å- eller ni- dom? 
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Intervjupersonen: Ofta sin- ofta sina egna faktiskt, för att dom har ju gjort det här, ja 

men… Du gjorde det här, varf- varför gjorde du det? Joo ja men, ja 

men så kan man ju göra så här, å ibland så visar ju då också… Foton, 

kända konstbilder. Konsthistoria har jag faktiskt kvar, det är lite tufft 

men…  

Cecilia menade under vårt samtal att ”den västerländska kulturen får ju jättemycket plats”, när 

vi kom in på den kulturella rymden inom bildämnet (Intervju 3:13). Hon nämnde sedan ett 

exempel där andra kulturer fick ta plats: på en så kallad ”hållbarhetsdag”. Där arbetade 

eleverna med japanska miniträdgårdar. Eleverna gavs ungefär 30 minuter effektiv tid till detta 

arbete (Intervju 3:14). Cecilia sade fortsättningsvis att hon tror ”att, som vi försöker göra så 

försöker vi å ha utgångspunkt att det är eleven som ska kunna välja. Vad är det för motiv. 

Det- alltså det är en stor del – att eleven väljer” (Intervju 3:11).  

Danielle och jag samtalade också om kulturer inom bildämnet. Hon menade att det är ”klart” 

att hon tog in olika kulturer i sin undervisning, och att hon ”brukar försöka” få med andra 

kulturer. De som hon exemplifierar är Afrikansk-, Asiatisk-, Mexikansk- och Sydamerikansk 

kultur. Danielle menar att konstböcker fokuserar på västerländsk kultur och att hon väljer 

olika ursprung för de inslagen, för att det inte går att ta med allt (Intervju 4:11). Dessa kulturer 

vävs in i undervisningen genom diskussioner, föreläsningar eller arbetsområden där eleverna 

ska ta inspiration från olika kulturer (Intervju 4:12). Danielle framhöll att inom ett 

arbetsområde där eleverna skulle göra en ”djurpall” behövde de också ”forska runt omkring 

Asien eller- å det är ju mycket dom här gamla. Ja men om du tittar bak till egyptiska tider – 

hur- vad var det för skulpturer då, vilka djur var det som fanns med eller, Mesopotamien 

eller… Dom här tiderna så att- det är klart att det går ju in i olika kulturer hela tiden” (Intervju 

4:12).  

 

Positiva/negativa inställningar till mångfald 

Det sista samtalsområdet ville jag styra in på de fördelar eller nackdelar som 

intervjupersonerna kunde se med att ha klassrum präglade av mångfald. Cecilia reagerar först 

med att nämna svårigheter, och menar att det inte finns något tydligt utrymme för 

diskussioner mellan elever. Dock så fortsätter hon med att säga att eleverna samtalar med 

varandra och kan se varandras arbeten (Intervju 3:17). Cecilia menar samtidigt att ”eleverna 

är så fokuserade på att dom ska skapa, alltså att dom ska sätta sig ner- dom ska rita- dom ska 

göra nånting” (Intervju 3) och att det står i vägen för deras diskussioner.  

Danielle visade vana med att problematisera frågor om positiva eller negativa effekter av 

mångfald. Hon nämnde exempelvis att lärarens praktik kan skapa något knepigt bara genom 

att ha fri bordsplacering, då eleverna grupperar sig direkt (Intervju 4:16). Istället leder en 

bestämd bordsplacering till automatisk blandning. Danielle menar att andra negativa effekter 

med mångfald kan visa sig inom andra ämnen, som religion. Hon ”tycker inte att det är nått 

problem” och ser mångfalden snarare som något som är utvecklande och spännande (Intervju 

4:16). De positiva effekterna menar Danielle kan vara diskussioner som skapas och att 
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stämningen blir mycket trevlig (Intervju 4:16). Hon nämner när elever tar med sig kakor från 

exempelvis Egypten som en bidragande faktor till att de har trevligt ”tillsammans”. 

I mitt samtal med Anna frågade jag till en början om särskilt positiva effekter av mångfald, 

och kulturell mångfald specifikt. Hon svarade med att klargöra att hennes skola inte hade 

många invandrare och fortsatte med att säga att vissa invandrarelever hon mött ”har som inte 

alls den hära… Dom har kanske ingen vana av att göra bilder, eller att få djup i en bild, eller 

volym, eller alltså. Använda nyanser eller alltså” (Intervju 1:9). När jag sedan frågade om det 

kan vara en svårighet med så många olika kulturer, svarade Anna: ”näe, näe det tänker jag väl 

inte… Men sen… Ja… Näe, å jag menar sen är det ju- kan ju ha med språket å göra, om dom 

förstår alltså… Om dom kan det eller om dom är, jag menar… Om det är såna svårigheter 

liksom å förstå riktigt å sådär” (Intervju 1:10).  

Beatrice reagerade likt de andra intervjupersonerna med negativa kopplingar. Hon menade att 

”oro” och ”rädsla” skulle vara risker med att ha ett klassrum med mer mångfald. Beatrice 

förklarade sedan (Intervju 2:18):  

det är ju ändå barn alltså att- att hela tiden konfrontera dom med… Alltså 

globalt då tänker jag ju på problemen vi har. Det är sällan man fokuserar på 

glädjen… Ehm… Så att… Att hela tiden, ha ett sånt fokus på att ifrågasätta – 

det har jag inte. För det bli- det blir ju lite för tufft på nått vis 

När jag frågade mer specifikt av positiva effekter kom Beatrice genast med ett jakande svar. 

Ingen konkret aspekt av positiv påverkan nämndes, men hon belyste ”impulser” som kommer 

”utifrån”, från exempelvis Kina eller Japan (Intervju 2:19). Beatrice avslutade med att 

förklara hur hon inte reflekterade runt sådana frågor ofta. Hennes fokus var på att eleverna 

skulle må bra (Intervju 2).  
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Diskussion och analys   
 

Sammanfattning av resultat 

Intervjuerna jag utförde med högstadielärarna i bild innefattade viktiga och intressanta 

uttalanden och föreställningar om mångfald som begrepp. Lärarnas utsagor var till stor del 

väldigt varierande, men också lika varandra. De tre första intervjupersonerna: Anna, Beatrice 

och Cecilia, visade liknande tvekan inför mångfald. De framhöll begreppets positiva (och 

även politiska) laddning, men visade att de inte var bekanta med mångfaldsbegreppet. Detta 

ledde till deras distansering och till viss del begränsade uppfattning om begreppet. Danielle 

uppfattade jag som en motsatsbild. Mångfald var så nära henne att det nästan skulle kunna 

beskrivas som en del av henne. Närheten till begreppet förbättrade hennes uppfattning av dess 

vikt och innehåll.  

Många av mångfaldens underliggande enheter (exempelvis kön, etnicitet, religion) var svåra 

att arbeta med enligt Anna, Beatrice och Cecilia. Stereotyper och fördomar, som ofta vidrörde 

dessa enheter, var mer tillgängligt än andra. Tre av mina intervjuade lärare arbetade inom 

detta område med samma uppgift. Danielle visade hur hennes bekväma inställning till 

mångfald ledde till hennes arbetsområden som utmanade exempelvis etnicitet och mer 

specifikt – hudfärg. 

Lärarna Anna och Cecilia såg bildämnet som relativt mättat på innehåll, att gå igenom 

tekniker och utveckla elevernas kunskap om bildskapande såg de som sitt huvuduppdrag. De 

menade även båda att det västerländska stoffet var vanligast förekommande. Danielle 

arbetade med fokus på projekt som cirkulerade runt teman som låg nära eller inom 

mångfaldens definition. 

Lärarnas föreställningar om de negativa och positiva effekterna som mångfald kan ha 

varierade kraftigt. Anna, Beatrice och Cecilia nämnde direkt det som de såg som hinder, här 

visade sig språket och elevernas förkunskaper enligt dem spela en central roll. Beatrice och 

Anna menade båda att det var positivt med mångfald i klassrummen, men kunde inte nämna 

några konkreta positiva effekter. Danielle nämnde problem som lärare enkelt kan falla in i, 

om de saknar erfarenhet. Hon menar även att positiva aspekter kan vara en gemenskap där 

elever från varierande kulturer möts i klassrumsmiljö. 

Resultatet belyser den komplexitet som mångfald som begrepp har inom sig. 

Intervjupersonerna, när de inte är bekanta med begreppet, har svårigheter att formulera tankar 

runt om det, och att relatera det till sin ämnespraktik. 
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Skolverket 

Sammantaget visar Skolverkets olika publikationer på tre huvudsakliga kategorier av 

användande av begreppet mångfald. Jag redovisar dem här för att få en överblick för vidare 

diskussion. I en första kategori används mångfald ofta för att räkna upp. Begreppet kan 

användas för att visa på ”en mångfald av olika lösningar”, där mångfalden syftar på ett flertal 

lösningar, inte att mångfald är en del av lösningarna (Skolverket, 2008:28). Detta tolkar jag 

som bidragande till svårigheter att uppfatta begreppet mångfald. Jag finner det intressant att 

Skolverket, och även staten, använder begreppet på ett så varierat sätt, då andra ord enkelt 

skulle kunna ersätta mångfald i en uppräknande bemärkelse.  

Det kan även användas med utgångspunkt i dess definition, där begreppet syftar på en enhets 

innehav av variationer angående exempelvis sexualitet, religion, etnicitet och/eller social 

bakgrund. Myndigheten för Skolutveckling exemplifierar detta genom att skriva att 

”kommuner och skolor i samverkan med organisationer och myndigheter arbetar med 

jämställdhet och social och etnisk mångfald” (Myndigheten för skolutveckling, 2004:68). 

Begreppet mångfald i den tredje kategorin, och den som jag vill hävda dominerar Skolverkets 

och regeringens användande av begreppet, syftar på etnisk eller kulturell mångfald. Denna 

fokusering menar jag utgör den största delen av begreppets omnämnanden. Det finns otaliga 

exempel på detta i de texter jag läst och presenterat, ett typiskt sådant är beskrivningen av 

”ökad kunskap om den tilltagande kulturella mångfalden i samhället” (Skolverket, 2011b:10). 

Ni som uppmärksam läsare kanske redan har känt av detta, då intervjupersonernas svar, mina 

teorier och bakgrundsavsnittet pekar mot samma håll. Fokuseringen på etnicitet diskuterar jag 

även senare i diskussionsavsnittet. 

 

En central position 

I detta avsnitt diskuterar jag främst den Nationella Ämnesutvärderingen i Bild från 2015. Ett 

klargörande behövs dock först. I rapportens förord skrivs att ”Anders Marner och Hans 

Örtegren har författat rapporten om bild och svarar självständigt för de resonemang och 

slutsatser som framförs i rapporten” (Skolverket, 2015a:3). Lägg dock märke till referensen, 

där jag skriver Skolverket och inte Marner & Örtegren. Det är inte i syfte att diskreditera det 

gedigna arbetet författarna lagt ner på utvärderingen, istället vill jag betona att rapporten i sin 

helhet presenteras som skriven av Skolverket. Det står endast skrivet i förordet samt på 

baksidestexten av rapporten att Marner & Örtegren är författarna, i övrigt igenkänns rapporten 

enbart som Skolverket skrivelse. Här hävdar jag att grafisk formgivning, disposition och 

publikationsplats (Skolverkets hemsida) bidrar till att fördunkla vilka författarna är och att de 

inte direkt representerar Skolverket. Jag kommer även att återkomma till detta senare i min 

diskussion. 

I NÄU -15, nämns den ”kulturella mångfalden”, där dess position anses vara ”central” för 

bildämnets demokratiska och kommunikationsmässiga uppdrag (Skolverket, 2015a:20). Men 

mycket mer än så nämns inte mångfalden. Om man ser på rapporten som helhet verkade den 

inte hålla mångfalden särskilt högt, eftersom rapporten inte nämnde begreppet många gånger 

efter det. Vissa resultat som direkt berör detta ämne, nämns inte ens i analysen. Inledningsvis 
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beskrivs dock den kulturella mångfalden som central. Skolverket och Regeringen visar också 

mångfaldens centrala position och markerar begreppets positiva laddning (Prop. 

2009/10:3:11). Jag ser och vill här visa på diskrepansen mellan deras visande och hur de 

sedan ställer sig bakom det.  

Den Nationella Ämnesutvärderingen från 2015 kom fram till att en tredjedel av eleverna i 

årskurs 9 inte tycker att deras lärare är bra på att knyta undervisningen till samhället och livet 

utanför. Ett ytterligare exempel är att 60% av eleverna svarade att de ”aldrig” eller ”sällan” 

arbetade med teman som ungdom, sexualitet, etnicitet och makt. Dessa områden visade 

Skolverket upp som centrala för bildämnet, men de anser tydligen inte att det är tillräckligt 

viktigt för att analyseras. Med andra ord: lärarna väljer att inte arbeta med de frågor som 

Skolverket menar är centrala, och det misslyckandet av att följa anvisningarna passerar 

Skolverket obemärkt förbi. Vad sänder då detta för signaler? Om Skolverket lägger emfas på 

mångfalden, och framhåller dess vikt för skolan som verksamhet, men inte förklarar, 

motiverar eller på andra sätt backar upp begreppet, ser jag det som naturligt att det är svårt att 

utläsa betydelsen av orden. Men är då detta medvetet? Beatrice visade sitt förtroende för 

Skolverket då hon sade att ”det är kloka människor som sitter å tänker igenom vad som ska 

stå” i deras texter (Intervju 2:9). När en sådan tillit och respekt för Skolverkets ord som 

Beatrice kan tolkas ha, är det då inte märkligt att de bygger upp ett så stort värde för 

begreppet, utan att förklara det? 

Sammantaget visar den stora variationen av mångfalds användande hur Skolverket lämnar 

mycket ansvar till rektorerna och lärarna i hur begreppet ska tolkas. Det bör dock förtydligas 

att Skolverket inte erbjuder definitioner av begrepp i allmänhet; det handlar alltså inte bara 

om mångfaldsbegreppet. Jag anser dock att det inte går att förvänta sig att de ska definiera alla 

begrepp som är mer abstrakta. 

 

Beröringspunkter och att ”bocka av” 

I detta lyftande om Skolverkets påverkan känner jag även att det är viktigt att belysa de få 

beröringspunkter som Skolverket har med de praktiserande lärarna. Det finns två 

huvudsakliga sätt för Skolverket att nå ut med sitt budskap och sin information. Hemsidan är 

det ena, och de publikationer som läggs upp där. Det andra är föreläsningar och seminarier. 

Båda av dessa är i allra högsta grad valfria. Självfallet ställs det krav på lärare att läsa, förstå 

och sätta läroplanen i praktiken. För de övriga dokumenten som ges ut, och som jag 

presenterat i Bakgrund, finns det inget som direkt förbinder lärarna att läsa det. En tredje 

kanal är genom rektorer som arbetar på skolor. De får tillgång till särskilda kursdagar och 

vidareutbildande material. Rektorer kan ses som en förlängning av Skolverket, då de har mer 

ansvar för övergripande pedagogiska inriktning. Denna vidarebefordring anser jag dock 

tillägger ett lager av osäkerhet, där Skolverkets ord tolkas av rektorer och sedan möjligtvis 

framförs till lärare, som gör ytterligare en tolkning av budskapet. Det bör även tilläggas att 

olika skolor och deras inriktningar kan påverka denna tolkningskedja av begreppet mångfald.  

Ahmeds (2012) exempel på institutionellt arbete med mångfald bygger på institutioner som 

har en mer direkt kontakt med de anställda. Där menar Ahmed att användandet av begreppet 
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från ledare och chefer inom organisationen ger begreppet legitimitet (2012:25). Men om en 

institution kräver upprepning för att få genomslag för en uppdragsmarkör, måste det rimligtvis 

finnas kanaler för den upprepningen. Myndigheten för Skolutveckling visar liknande 

ståndpunkter när de skriver att ”en aldrig så bra mångfaldsidé gör lite nytta om den inte sprids 

bland lärarna” (Myndigheten för Skolutveckling, 2008:5). Men sprids den då bland lärarna? I 

mina intervjuer visade lärarna igenkänning för en vilja som Skolverket skulle ha med 

begreppet. Men att konkretisera det visade sig vara mycket svårt. Så även om Skolverket 

skickar signaler om mångfald, att det är åtråvärt och positivt, har de inte lyckats visa specifikt 

vad som är positivt, eller vad de egentligen menar med begreppet.  

Jag menar att denna typ av hanterade av en uppdragsmarkör är det som Ahmed menar med att 

bocka av. Min tolkning av Skolverkets publikationer är att det är ett sådant exempel. 

Tomheten med deras syfte med mångfald visar sig när en intresserad person eller lärare börjar 

skrapa på ytan för att försöka komma åt den mer kärnfulla meningen med mångfald, och inte 

hittar någonting därunder. Jag ser detta som problematiskt, då tankar om tolerans, förståelse 

och mänskliga rättigheter är en viktig del av skolan, som ska vara till för alla. En fråga som 

kan ställas efter detta är: Vad får detta för påverkan på lärare? 

 

Kunskapen 

Kunskapen inom diskursen menar jag tyder på en sanning där kulturer från flera delar av 

världen ska ges plats inom bildämnet. Med andra ord anser jag att det finns ett 

sanningsanspråk från Skolverkets sida. Det berättar om den svenska skolan som är fylld av 

mångfald, som därför också kräver lärarnas engagemang för att möta mångfalden. Det finner 

jag visar sig genom deras ovan nämnda säkerhet i beskrivningen av skolan idag.  

Skolverket har en stor påverkande kraft inom detta område. Som huvudsakligt styrande 

myndighet för skolans verksamhet bär de stor tyngd bakom sina publikationer och 

kommunikationer.  

 

Lärarna  

Skolverket har, som jag påtalade i Bakgrund, en stor mängd betydelser av mångfald i sina 

publikationer, kursplaner och utvärderande material. Kanske är det ändå passande, då ordet i 

sig är mångtydigt. Det leder dock till tydlig förvirring och ett ovetande i Anna, Beatrice och 

Cecilias fall. De visar ofta med sina uttalanden hur osäkra och otrygga de är med begreppet. 

Exempel på detta tolkar jag som de förmildrande ord som intervjupersonerna lägger in, i form 

av ”kanske”, ”om man tänker å”, samt alla de små ”ehm” och ”hmm” som de har lagt till i tal. 

Ytterligare bevis vill jag mena är de tre första lärarnas emfas på att de ”tycker” och inte ”vet” 

vad mångfald betyder. De berättar alltså inte vad mångfald är, de förmildrar sina uttalanden 

genom att tycka. Ytterligare ett exempel är Beatrices tvekan om vad skolverket menar är 

mångfald. Hon säger: ”Jamen ska man kalla det mångfald? Jo men det kan man väl, kanske 

göra, eller? Är jag ute å cyklar nu?” (Intervju 2:9). Dessa frågor var riktade mot mig, och jag 
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tolkade situationen som att Beatrice ville att jag skulle svara. Jag gav henne inte ett svar, då 

jag kände att jag ville ha fler öppna tankar från henne.  

Danielle visar sin inställning till begreppet mångfald, och säger genast att ”allt” ingår i 

begreppet. Hennes uttalande är säkert och visar inte på samma tvekan eller osäkerhet som de 

andra intervjupersonerna hade. Hon berättade inledningsvis att hon arbetade med mångfald 

också på ett personligt, konstnärligt plan. Detta ser jag som förståeligt, med tanke på sina vitt 

skilda bekantskap med ordet. Anna, Beatrice och Cecilia använder inte ordet mångfald. De 

använder det ”aldrig” eller ”inte speciellt ofta”.  

 

Olikhet, kategorisering, andrafiering 

I koppling till mångfald använder Skolverket olikhet för att precisera begreppet. De definierar 

inte olikhet heller, men menar att ”inga är likadana” och att man är ”olik även sitt syskon” 

(Skolverket, 2013:19). Olikhet beskriver ”skillnad i ett eller flera viktiga avseenden” 

(Nationalencyklopedins definition). Det är alltså en relativ och jämförande term, som behöver 

två punkter för att kunna beskriva olikheten, eller skillnaden, mellan dem. En kristen elev är 

således olik en ateistisk elev, en rullstolsburen elev är olik en hörselnedsatt elev och en 

heterosexuell elev är olik en homosexuell elev. En elev med familjebakgrund från Somalia är 

olik en elev med familjebakgrund från Sverige. Jag anser här att det är viktigt att fråga om det 

finns en normativ utgångspunkt för denna olikhet. Anna visar sina åsikter på olikheter och det 

västerländska kontra det ”andra”: 

Jag tycker att det är ganska begränsat faktiskt alltså till, det blir ändå det, med 

det västerländska, faktiskt. Alltså konst och dom bitarna. För att man hinner ju 

kanske inte. Det känns som att man hinner inte ut på så många olika områden. 

Det är klart man nämner ibland Kinesiskt eller man visar lite bilder, man kanske 

håller på med mönster eller, ja. Visar lite olika mönster från olika… Men det 

blir ju inte så där jättemycket, ja… Från andra kulturer. (Intervju 1:5) 

Detta citat anser jag kan tolkas som en bekräftelse av Annas val av normativ utgångspunkt för 

denna olikhet. Hon beskriver den västerländska konsten som ”det är begränsat till”, och att 

hon som lärare inte hinner ut till ”andra kulturer”, som hon tidigare nämnde som exempelvis 

Kinesisk-, Afrikansk- och Indisk kultur. Dessa är exempel på ”andra kulturer” och ”olika 

områden” än det västerländska. Min tolkning av detta leder alltså till en ståndpunkt där 

”Svensk” eller ”Europé” är Annas normativa utgångspunkt. Rufors (2003) beskriver liknande 

tendenser i sin avhandling, där kategorin ”invandrarbarn” kontrasterades mot ”andra barn” 

och ”vanliga barn”. Dessa är referenser till barn som individer, men principen med 

andrafiering anser jag är den samma när kulturer diskuteras. 

Jag anser att det finns en mängd fler intressanta aspekter av dessa uttalanden. 

Sammanslagningen av alla Afrikas länder till en ”Afrikansk kultur” är en av dessa. En annan 

aspekt av detta anser jag vara den andrafiering som uppstår när Anna uttalar sig genom att tala 

om det västerländska i kontrast till det ”andra”. Detta uttalande kan liknas vid många av de 

underliggande effekterna som det koloniala systemet hade. I det skapades bilder av ”andra” i 

världen. Kontinenten Afrika är ett exempel, där hela den delen av världen porträtterades som 
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en enhet, med ett slags folk som hade en slags kultur och en uppsättning värderingar och 

personlighetsdrag (Loomba, 2005:113). Det var då enkelt för europeiska personer (och till 

viss del samhällen) att få en bild av en hel kontinent som en hel enhet. Jag vill mena att dessa 

uttalanden inte är medvetet framlagda med rasistiska motiv, men jag anser det ändå viktigt att 

belysa vilka undertoner sådana uttalanden kan ha. Även Danielle berättar om hur hon valt 

andra källor och arbetssätt för att ta upp det som hon exemplifierar som Afrikansk-, Asiatisk- 

eller Sydamerikansk kultur. Som exempel på detta nämnde Danielle att hon reser ofta och tar 

med bilder och objekt från dem kulturerna tillbaka till eleverna (Intervju 4:11). I det rymdes 

arbeten med uppgifter som att göra en ”djurpall”. Jag anser att det är intressant att Danielle 

visar hur djur och natur tillhör ländernas själva kultur. Skulle hon säga att älgar och björkar 

tillhör den svenska kulturen? Jag vill hävda hur detta ger en antydan till en exotifiering av de 

kulturer hon med goda avsikter syftar att belysa i klassrummet.  

Rufors beskriver i sin avhandling att det ”svenska” har företräde i skolor, och ses som det som 

är eftertraktansvärt och ”vanligt” (Rufors, 2003:145).  Även Granstedt fann i sin egen 

forskning att distans och utanförskap skapas när lärare talar om ”vi” och ”dom” (Granstedt, 

2010:81). Skolan kan alltså beskrivas som starkt normativ, och lärarna betonar tilltänkta 

”invandrarelevers” annorlundaskap. Mina resultat inom denna aspekt visar endast på hur mina 

intervjuade lärare tolkar annorlunda kulturer och inte enskilda elever. Situationen liknar dock 

den som Rufors och Granstedt beskriver, i det att vissa lärare, troligtvis omedvetet, väljer en 

enklare och mer generaliserande tolkningsväg som leder till ett andrafierande. 

Beatrice och jag samtalade om positiva och negativa effekter av ett klassrum med större 

mångfald. Inom mångfalden kunde hon i början av intervjun identifiera flera delar, där 

exempelvis enheter som könsroller, genus och stereotyper var bekanta för henne. Hon nämnde 

dock inte dessa delar av mångfalden, istället talade hon om omvärlden och hur den kunde vara 

en källa för oro hos eleverna (Intervju 2:18). Beatrice visade alltså det jag vill mena är 

problematiska föreställningar av omvärlden. Hon beskrev det som att ”det är sällan man 

fokuserar på glädjen” och att hon ”tänker på problemen” (Intervju 2). Detta tolkar jag som 

ytterligare ett exempel på hur föreställningar av andra delar av världen blir övervägande 

negativa. När Beatrice menar att ”oro” och ”rädsla” blir naturliga och spontana sidoeffekter 

av mångfald, tolkar jag det som att hon delger sin uppfattning om en hotfull omvärld i krig 

och kaos. Och visst finns det oroligheter i världen. En del av nyhetsrapporteringen skildrar 

krig, just för att det är betydande händelser för våra liv och vår värld. Men jag anser att det 

finns mer lycka och livsglädje, om man letar efter det.  

 

Lektionstiden och genus 

I lärarnas utsagor om sitt lektionsmaterial och planerande av terminer fanns en aspekt av 

mångfald mer ofta representerad än andra. Stereotyper, kön och genus nämndes av samtliga 

lärare som givna arbetsområden under bildämnet. Dessa områden identifierade lärarna också 

som enheter inom mångfalden, som vi klargjorde i början av intervjuerna. Endast Cecilia 

menar att könsidentitet var ”lite svårt att ta i ibland” (Intervju 3:5).  
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De resterande tre intervjupersonerna, Anna, Beatrice och Danielle arbetade med samma 

uppgift, som handlade om att eleverna skulle reflektera över stereotyper och könsroller i 

samhället. Eleverna fick inom den välja fritt om de ville arbeta med en stereotyp eller fördom. 

De hade då möjlighet att göra en motsatsbild till fördomen eller stereotypen, eller så hade 

eleven möjlighet att med bild och text parodiera det tema de valde. Jag upplevde att mina 

intervjupersoner talade om denna uppgift med stolthet, och jag fick under intervjun med Anna 

och Danielle se många intressanta exempel på resultat från denna uppgift. Detta arbetsområde 

var dock det enda inom genus som Anna och Beatrice nämnde. De lyfte inte någon annan 

uppgift eller något annat exempel på när frågor som sexualitet, kön, stereotyper eller fördomar 

kunde komma in i deras undervisning.  

Danielles inställning till detta område var avslappnad, som inom mångfald i stort för henne. 

Hon hävdade att lärare bör ”inte göra en så stor grej av det”, vilket hon menade gav en friare 

och mer experimenterande inställning till att arbeta med exempelvis genus, sexualitet och 

stereotyper. 

Denna uppgift, med stereotypsförändringar, anser jag är ett exempel på att lärarna ”bockat av” 

att de har arbetat med mångfald. Det ger dem ett konkret exempel på en uppgift där eleverna 

behandlat en enhet inom mångfalden. Likt Ahmeds tankar om institutioner visar gärna mina 

intervjupersoner hur de arbetar aktivt med mångfald, men sedan saknar fler exempel för att 

backa upp sina påståenden.  

 

Elevernas mångfald och automatik 

Inom lärarnas praktiska tolkning av begreppet mångfald, kan jag urskilja uttalanden som tyder 

på en slags automatik i tänkandet om mångfald. De intervjuade lärarnas elever får arbeta med 

uppgifter som i övervägande del är tvåstämmiga. Marner och Örtegren presenterade 

tvåstämmighet som då läraren står för uppgiften, men att eleven bestämmer vad inom 

uppgiftens ramar som hen ska göra (2015a:78ff). Mina resultat överensstämmer alltså med det 

som den Nationella ämnesutvärderingen 2015 hade som resultat, där nära 80% av eleverna i 

nionde klass fick arbeta med tvåstämmiga uppgifter.  

Med automatik i detta fall, syftar jag på en föreställning om att eleverna är de som kommer in 

med mångfalden i klassrummen. Cecilia exemplifierar detta utmärkt (Intervju 3:8): 

Intervjuaren  Så du menar att det [mångfalden] kommer som inifrån eleverna då, 

att dom väljer själva att ta inslag utifrån..? 

Cecilia:  Ja å det kan nog va så himla olika liksom, vad dom väljer å göra… 

Cecilia menade även att hon använde elevens vilja att själv berätta någonting i bild när hon 

planerade uppgifter. Beatrice visade liknande ståndpunkter då hon talade om kulturell 

mångfald i bildundervisningen. Eleverna bidrar mer med mångfald än vad hon som lärare gör. 

Hon nämnde som exempel en elevs lyftande av ”flyktingkatastrofen” (Intervju 2:17) för att 

visa på hur elever själva bidrar med mångfalden. Även Anna anser jag visade tendenser på 

samma tankegångar, då hon sade att elever har många idéer kring gestaltande arbete med 

människors olikheter (Intervju 1:4). Danielle använde sig i stor utsträckning av tvåstämmiga 
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uppgifter som ofta cirkulerade kring stora teman som exempelvis berörd, där eleverna då fick 

välja sitt gestaltande utifrån temat. Danielle markerade dock tydligt att det var hon själv som 

kom med mångfalden in i klassrummet. 

Dessa uttalanden, med undantag för Danielles, anser jag visar på en sorts utgångspunkt där 

eleverna automatiskt kommer med mångfalden. Jag vill mena att det är delvis sant. Min 

presenterade definition av mångfald, tolkat av Skolverket och mångfald.se, är delvis centrerad 

på eleven, där de har exempelvis olika identiteter, sexuella läggningar, religioner och 

erfarenheter. Jag vill mena att elever har mångfald, och de utgör sammantaget en till viss del 

beroende på skola, mångfaldsrik skara.  

Problematiken som jag kan se är när de automatiska kvalitéerna framkommer. Cecilia, 

Beatrice och Anna visar tendenser på en utgångspunkt där mångfalden är automatisk och inte 

behövs arbetas in. När de menar att eleverna själva kommer med mångfalden, vad finns då 

kvar för lärare att göra inom det området? Det tvåstämmiga arbetssättet var där eleverna 

själva väljer vad de arbetar med inom ett tema. Detta leder möjligtvis fram till lärarnas 

föreställningar om hur mångfald kommer inifrån eleverna själva. Den praktiken jag tolkar att 

denna ståndpunkt leder fram till, blir fattig och kravlös på samma gång. Läraren behöver i det 

fallet inte anstränga sig för att mångfalden ska ta plats i klassrummet – eleverna kommer ju 

med den. Läraren behöver inte planera uppgifter där exempelvis konst från länder utanför 

Europa är i fokus – eleverna kommer själva med internationella perspektiv. Läraren behöver 

inte tala om samtida konst och kritik av exempelvis samhällets heteronormativitet – eleverna 

lyfter de tankarna själva. 

Men vad händer när lärarna, i detta fall Anna och Cecilia, själv menar att de skolor de arbetar 

på inte har många elever med invandrarbakgrund? Att besvara denna mindre fråga med 

etnicitet som ett exempel, kräver en annan sorts undersökande arbete. Jag nämner dock detta 

nu för att visa på hur enkel logik kan motbevisa den självgående, automatiska mångfalden. 

Om eleverna inte själva har den kulturella mångfalden som kan tolkas eftertraktas från 

Skolverket och lärare, kan inte eleverna själva förväntas uppfylla de förväntningarna. Jag 

menar därför att det inte går att anta en tillbakalutad inställning till mångfald; det bör ligga på 

lärares bord som ett kontinuerligt område för utveckling. 

 

Diskursen 

Jag vill här närma mig och teckna ut drag inom den huvudsakliga diskursen om mångfald, 

som dessa fyra intervjupersonerna porträtterar den. Jag kan se ett flertal tecken på diskursens 

finns i intervjupersonernas språk.  

 

Det självklara västerländska 

Anna menar att det ”blir ändå det västerländska” som behandlas under lektionstid. Detta anser 

jag tyder på en ofrånkomlighet i den kulturella fokuseringen. Cecilia menade även hon att den 

västerländska kulturen får ”jättemycket plats” (Intervju 3:13). Hon nämnde som exempel ett 

ytterst begränsat tillfälle där de arbetade med japanska miniträdgårdar, som då enligt Cecilia 
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tog in fler kulturer i klassrummet. Liknande ståndpunkter visar även Danielle, trots att de båda 

har otroligt skild bekantskap med begreppet. Danielles uttalanden anser jag tyder på att hon 

har sett den västfokus som hon anser att konstböcker har.  Danielle säger, likt Anna, att hon 

”försöker” plocka in ”Afrikansk kultur”, ”lite beroende på hur klasserna ser ut” (Intervju 

4:11). 

Vändningen kommer när intervjupersonerna säger att ”det är klart” att mer internationella 

perspektiv, där fler kulturer går in i undervisningen är viktigt. Både Anna och Danielle uttalar 

sig på det följande sättet. De bekräftar att ”det är klart” att internationella perspektiv får plats i 

sin undervisning, men talar sedan emot den självklarheten när de menar att de bara försöker 

att ta med lite grann. Detta hävdar jag ger ett inledande exempel på diskursens makt och 

kunskap, som lärarna ger tecken på. Lärarnas vändande gick alltså från att klart hävda att 

andra kulturer får plats, till att säga hur det begränsas till det västerländska. Detta tolkar jag 

som antydningar om två effekter: 

 Diskusens makt visar enligt mig tecken på att effekten för lärarna blir att deras 

uttalanden blir begränsade, då det inte blir möjligt, enligt diskursens regler, att tala illa 

om mångfald. Det skapar också den påverkan att organisationer och stiftelser (såsom 

Skapande Skola) sätts upp för att öka mångfalden och bekräfta dess vikt.  

 Diskursens kunskap visar spår av att mångfald är ett positivt begrepp och något som 

verkligen ska finnas med i undervisningen.  

Jag vill alltså hävda att lärarna visar antydningar på att de börjar ett uttalande med att 

konstatera, som de gjorde ovan, att flera kulturer inte nämns i undervisningen, men sedan 

vänder och säger att det är något självklart. Jag tolkar detta som en gradvis rättelse från 

intervjupersonernas sida, där de inser att det västerländska dominerandet inte är tillåtet att 

säga.  

I denna del vill jag belysa ytterligare ett exempel av en intervjupersons vändning från ett 

nekande till ett jakande. Jag vill låta detta citat stå som ett exempel på hur intervjupersonen 

insåg diskursens makt och ändrade sin ståndpunkt. Anna gick från att klart neka sitt 

användande, till att reflektera och mena att hon kanske skulle ändra på det. 

Intervjuaren: Eeh, använder du begreppet mångfald? Använder du det ofta, tänker 

du? Att du säger det ofta? Näe? 

Anna: Näe Aldrig                  Näe… Jag tänkte det när du liksom 

mångfald, jaa... Näe jag brukar som aldrig använda det ordet, faktiskt. 

Eller? Mångfald… Nej (skrattar), aeh faktiskt väldigt sällan, men. Men 

det är klart mångfald… Ja… Jaeh (skrattar) (Intervju 1:4) 

Min reaktion och svar på detta uttalande var: ”Jag menar inte att du ska använda dig av 

mångfald”. Annas svar på denna fråga vill jag mena visar hur intervjupersonerna, inte bara i 

Annas fall, ser hur viktigt detta ämne är, och att det skulle vara negativt för en lärare att inte 

använda, och vara engagerad i begreppet mångfald.  

Ett sista exempel på en vändning från nekande till jakande går att hitta i Beatrices uttalanden 

om positiva eller negativa effekter som ett mångfaldsmässigt rikare klassrum kan ha. Efter att 
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nämna negativa sidor där tidigare nämnda ”problem” som enligt Beatrice kan orsaka ”oro” 

och ”rädsla”, ställde jag en mer direkt fråga om positiva effekter. Hennes följande 

kommentarer vänder dock håll. Min fråga rörde om hon trodde att flera kulturer kunde vara 

till elevernas fördel. Beatrice svarade att ”det är klart” att det kan vara positivt (Intervju 

2:18f). När jag ställde en så direkt fråga anser jag att diskusens regler inte tillät henne att säga 

det som skulle kunna uppfattas som ett brott mot de reglerna.  

 

Den sociala mångfalden 

De lärare som jag intervjuade stod för en tolkning där etnicitet och kulturell mångfald ställdes 

i första rummet. Jag argumenterade tidigare för hur mina intervjupersoner såg negativa 

aspekter med denna etniska och kulturella mångfald, men jag ser även ytterligare ett område 

som bör uppmärksammas: Konsten och bilden. Danielle hävdade att en positiv aspekt av 

mångfald var det trevliga ”tillsammans” som blev när diskussioner skapades bland elever med 

ett flertal etniciteter (Intervju 4:16). Jag ser ingen koppling till bildämnet i detta. För mig 

verkar det som att lärarna inte relaterar ett flertal kulturer till deras respektive bildkonst, utan 

att de framhäver mångfaldens sociala kvalitéer. Även när exempelvis Anna och Danielle 

diskuterar de positiva eller negativa sidorna som mångfald kan ha, talar hon inte om 

bildskapande, utan om språk, sociala koder och traditioner.  

Jag ser detta som problematiskt. Till viss del anser jag att de resonerar med en grund 

någonstans i den sociokulturella teorin, där eleverna och lärarna tar till sig kunskap i samspel 

med varandra. Mina intervjupersoner nämner dock inte dessa sociala interaktioner i 

anslutningar till diskussioner om någonting. I detta fall ser jag inga tecken på att lärarna talar 

om konst, eller ens bildämnet. Så vad säger dessa uttalanden? Jag tolkar dem som 

huvudsakligen ett uttryck för lärarnas osäkerhet med mångfald. En onekligen positiv effekt av 

ett flertal elever med många skilda etniciteter är utvecklande samtal om exempelvis 

upplevelser, bakgrund, traditioner osv. Detta har dock inget att göra med bildämnet, och även 

fast dessa samtal och diskussioner är positiva, förklarar de inte hur det särskilt i bildämnet kan 

vara positivt. Deras osäkerhet med begreppet leder dem till ett lättillgängligt men dock 

tämligen irrelevant uttalande om samhörighet och diskussion mellan elever. 

 

Mångfaldens diskursiva slutsatser 

En flytande signifikant vill jag åter igen definiera som ett ord som ligger i gränslandet mellan 

olika dominerande betydelser och innebörder. Detta ord fylls av olika aktörer med innehåll, 

som alla kämpar efter att bli dominerande eller, mer precist, hegemonisk. Winther Jørgensen 

& Phillips förklarar hur signifikanten (i mitt fall mångfald) kan betraktas som flytande genom 

att ”en diskurs inte har kunnat fixera dess betydelse entydigt utan att flera diskurser förenas i 

strävan att erövra den” (2000:141). Under detta skrivande och undersökande arbete har jag 

behandlat och identifierat begreppet mångfald som en flytande signifikant. Mitt och lärarnas 

samtal har cirkulerat kring att fylla begreppet med innehåll, något som tabellen över lärarnas 

definitioner visar tydligast.  
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På denna mindre skala, där jag diskuterar endast fyra lärarnas utsagor och föreställningar om 

mångfald, är det omöjligt att ge en representativ bild av alla de olika betydelserna som står i 

konflikt om att uppnå hegemoni inom begreppet mångfald. Dessa är de delar som kan ingå i 

begreppet mångfald: geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder och även intressen och 

erfarenheter (Skolverket, 2013:34, mångfald.org). Den enda enheten i mångfald som alla 

intervjupersonerna kunde identifiera handlar om kulturer och etnicitet. I övrigt var deras 

tolkningar spridda, och jag vill även mena att de fortfarande står i konflikt med varandra trots 

att etnicitet står som mer framträdande än de övriga enheterna. Jag anser dock inte att det 

handlar om ett antagonistiskt förhållande mellan de olika enheterna inom mångfald. Med 

antagonism menas motsättningar inom eller mellan diskurser som får effekten att de inte kan 

existera bredvid varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:58f). Jag hävdar att mitt 

resultat visar att de olika enheterna i mångfald kan existera i samspel med varandra. 

Det har under arbetets gång med denna uppsats, visat sig mer och mer tydligt hur hela 

begreppet mångfald i praktiken, i samtal och inom annan forskning, i huvudsak kokar ner till 

att handla om etnicitet. Detta är mycket intressant, då jag även känner mig delaktig i den 

fokuseringen. Jag talar exempelvis om mina intervjufrågor, som ledde in på samtal om 

etnicitet i högre grad än andra enheter inom mångfaldsbegreppet. Mina val av avhandlingar 

samt teorier var också de inne på samma spår, där genus, identitet och sexualitet inte var 

representerade. Denna fokusering var inte medveten från min sida, utan var något som växte 

fram över tid när jag läste avhandlingar och utförde intervjuerna.  

Just mångfald som begrepp anser jag inte har möjlighet att vara något annat än en flytande 

signifikant. Om ett stadie av hegemoni uppstår inom detta begrepp, skulle mångfald 

möjligtvis samtidigt, på ett sorts självförintande sätt, bli obrukbart. Kanske är det dit vi är på 

väg, då varken Anna, Beatrice eller Cecilia använde eller var bekväma med begreppet. Om 

lärarna har kunskapen att diskursen om begreppet mångfald cirkulerar kring ett dominerande 

etniskt fokus, blir samtal om begreppet svårt. Skulle de i så fall diskutera andra enheter inom 

mångfald, som de enligt mitt resultat kunde identifiera, mer ingående, skulle de bryta mot 

diskursens regler. Skulle de fokusera på etnicitet och kulturell mångfald, är de ständigt 

medvetna om de andra enheterna som de väljer att inte tala om.  

Själva meningen med begreppet mångfald vill jag dock mena är dess flexibilitet, där 

betydelsen är bred, stor och öppen för tolkning. Skolverkets nämnande av mångfald, som jag 

diskuterade tidigare, anser jag till stor del var i linje med denna ståndpunkt. De representerade 

mångfalden som stor, vid och öppen för tolkning. Däremot var de inte klara i sin egen 

definition av begreppet. 
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Sammanfattning av diskussion 

För att sammanfatta mitt diskussionsavsnitt vill jag först belysa den invecklade betydelsen av 

begreppet mångfald. Skolverket ger stundvis uttryck för mångfald som ett uppräknande ord. 

Ibland syftar de på alla enheter inom mångfald, som de definierar i svåråtkomliga dokument, 

och till sist dominerar ett fokus på etnicitet Skolverkets nämnande av mångfald. Det blir dock 

problematiskt när de med sitt stora inflytande betonar begreppets vikt och roll i skolan. Dessa 

förstärkningar av begreppet blir svåra för mina intervjuade lärare att tolka, då Skolverket 

endast erbjuder en enkel förklaring av begreppet. Detta kombineras med att kommunikationen 

mellan Skolverket och lärare kan bli begränsad till dokument från www.skolverket.se. I detta 

fall liknar spridandet av begreppet mångfald det som Ahmed (2012) menade var att ”bocka 

för”. Där hävdar jag att Skolverkets visande av begreppet inte underbyggs tydligt nog. 

Jag tolkar och argumenterar för att intervjupersonerna inte är säkra på hur de ska behandla 

mångfald inom bildämnet. Tre lärare framhåller arbete med stereotyper som ett visande av att 

de arbetar med mångfald, när de i själva verket enligt min tolkning greppar efter halmstrån för 

att bevisa att de följer diskursens regler. Detta var uppgiften om en stereotypsförändring, som 

kan tydas har spridits flitigt i skolor på många platser i Sverige. 

Lärarna visar, till viss del med undantag för Danielle, hur sin bristande bekantskap med 

begreppet ger ett flertal effekter. Fokuseringen på etnicitet hävdar jag är en av dessa. Den 

fokuseringen leder även till att intervjupersonerna delar upp eleverna i ”vi” och ”dom”. Vissa 

intervjupersoner ger även liknande bilder av ”invandrarelever” som Rufors (2003) och 

Granstedt (2010) redovisar i deras avhandlingar. Lärarna visar även tecken på att de lutar sig 

mot en slags mångfaldsmässig automatik. Den vanligaste typen av uppgifter (som NÄU -15 

visade) var tvåstämmiga arbetsområden, där eleven valde själva sitt skapande inom ett tema. 

Detta anser jag att lärarna använde som ett argument för att deras undervisning innehåller 

mångfald.  

Mina intervjupersoner uttrycker även tankar och föreställningar som jag vill mena kan 

korreleras med postkolonial teori. De visar i sina uttalanden att de klumpar ihop kontinenter 

och ger tecken på att de betraktar dem som innehavande av heltäckande kulturer. Detta vill 

jag mena är särskilt problematiskt, eftersom det visar intervjupersonernas bristande visande av 

den övriga världen. Det finns även tendenser till att intervjupersonerna ger exotifierade bilder 

av andra kulturer till elever, vilket löper risk att förstärka fördomar. 

Jag hävdar att diskursen har gett antydningar om de begränsande kvalitéerna som dessa 

lärares verbala praktiker visar. Diskursens kunskap, som Skolverket till stor del formerar, 

visar ett sanningsanspråk angående mångfaldens roll och vikt i skolan. Jag kan se tecken på 

att den positiva bilden som Skolverket och även Regeringen lägger fram inte tillåter kritiska 

uttalanden om mångfald. Diskursens makt anser jag får effekten att lärarna anstränger sig för 

att få med uppgifter och mångfald i planeringar. Däremot ställer jag mig kritisk till hur dem 

uppgifterna och hur tankarna runt dem är utformade.  

Under detta arbete anser jag att mina frågeställningar har blivit besvarade. Diskursen har jag 

presenterat till en introducerande grad, där mångfalden går att beskrivas ur ett diskursivt 

perspektiv. Detta är ett besvarande av frågan: Hur kan diskursen i skolan om mångfald 



50 

 

beskrivas? Jag har även gjort en översiktlig genomgång av mina intervjupersoners 

ståndpunkter till mångfaldsbegreppet. Dessa har även lett till en beskrivning av hur 

bildlärarnas praktik inkluderar eller inte inkluderar mångfald. Trots att det endast bygger på 

lärarnas utsagor och att inga observationer har gjenomförts, anser jag ändå att fråga nummer 

två är besvarad: Vad leder bildlärarnas föreställningar av mångfald till för uttalanden om sin 

ämnespraktik? Min genomgång av Skolverkets publikationer har lyft en samlad bild av hur de 

ser på mångfaldsbegreppet. Detta i jämförelse med lärarnas uppfattningar om begreppet leder 

slutligen in på att den tredje frågan också är besvarad i uppsatsen: Vilka representationer av 

begreppet mångfald har Skolverket i sina publikationer och hur överensstämmer de med 

lärarnas föreställningar? Jag anser att det anspråk jag har tagit i anspråk genom uppsatsen står 

i proportion till den empiri jag samlat och de analyser jag har gjort i diskussionsavsnittet.  

 

Vidare forskning 

Detta område har redan en stor mängd forskning inom sig. De avhandlingarna jag behandlar i 

mitt arbete har dock en bredare och mer övergripande fokusering på mångfald i stort. Jag 

kunde inte hitta någon utgivelse som fokuserade på bildundervisning och mångfalden som 

finns eller saknas i den.  

Här ser jag alltså ett område som skulle gynnas av mer forskning. Det skulle kunna handla om 

att undersöka hur elever genom bild behandlar och uttrycker teman som ligger inom 

mångfalden, exempelvis klass, makt, kön och etnicitet. En undersökning av elevers estetiska 

framställningar skulle först kunna kartlägga deras förmåga av att analysera och diskutera 

sådana enheter i bild. Om forskaren skulle få tillgång till elevarbeten och sedan granska dessa 

med exempelvis bildsemiotiska metoder skulle kunna ge en djupare förståelser av elevernas 

bildskapande utifrån enheter inom mångfald. Lärarna jag intervjuade sade upprepade gånger 

att frågor om genus, sexualitet kan vara ”lite svårt att ta i” (Intervju 3:5), eller att eleverna är 

”försiktiga” eller inte ”mogna för vissa bitar” (Intervju 1:6ff). En vidare forskning skulle 

kunna vara att pröva om detta stämmer, eller att se om eleverna verkligen inte klarar av att 

mötas med omvärlden för att ”oro” och ”rädsla” skulle vara olämpligt (Intervju 2:18).  

Därefter, för att fylla i de kunskapsluckor som jag anser finns, skulle en mer grundlig 

genomgång av hur bildlärare skapar lektionsmaterial för att kunna husera den mångfald som 

finns i dagens skolor vara gynnsam för lärarkåren. I denna uppsats har jag kunnat se några få 

sätt som lärarna väljer att inkludera mångfaldsmässiga enheter i sin undervisning, men jag 

menar att de är begränsande och möjligtvis exotifierande inslag av andra kulturer. Uppgiften 

som relaterade till normer genus, som tre av de fyra lärarna använde sig av, skulle kunna 

granskas och vidareutvecklas. Vidare och inriktad forskning anser jag skulle ge viktiga 

lärdomar för att möta mångfalden i vårt bildämne.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjumaterial 

 

 

INTERVJU 

 Orientering: 

 Skapa band till mig som intervjuare. Vem är jag, hur tänker jag inför intervjun.  

 Informera om etik – som konfidentialitet, spridning av empirin, konsekvenser 

 Intervju: 

 Genomför intervjun, börja med enkla riktade frågor 

Inledande fråga: Kan du berätta för mig vad som fick dig at bli lärare? Bildlärare specifikt? 

 

MÅNGFALD 

Hur uppfattar du begreppet? Deras förklaring 

Sätt upp tankekartan och låt det ligga till grund för vidare diskussion. Det kan vara som ett 

arbetsmaterial under intervjun, där det läggs till och tas bort. 

Använder du begreppet? 

Hur ser du på vikten/betydelsen av detta inom bildämnet? 

Hur uppfattar du att skolverkets vilja med mångkultur är? 

 I praktiken. Hur de ser på dess användbarhet? Har du en medveten tanke på detta i din 

planering? 

 

BILDÄMNETS RYMD 

Bild som begrepp. Vad skulle du säga ryms inom det? 

Härkomst. Medveten tanke på vilket stoff som inkluderas? 

Geografisk aspekt. Hur många olika kulturer får plats i klassrummet ? 

Begränsningar från lärarens sida. Hur stora ramar? Kan eleven gå utanför? Vad händer? 

Självrannsakning: Hur ofta blandar du som lärare in globala influenser?  

Negativ/positiv påverkan som ett mångkulturellt klassrum kan ha? 

 

INITIATIVTAGANDE 

Önskan. Skulle du vilja se mer motiv/tekniker med härkomst utanför Sverige? 

Något som hindrar dig som pedagog? Tidsåtgång, teknisk kunskap, läroplan? 



 

I den bästa av världar (där det fanns all tid/ork), hur skulle du vilja att det var? 

 

Bilaga 2 – Förkortat PM  

 

PM för examensarbete 30hp 
 

Inledning 

Jag har länge intresserat mig för frågor runt kulturell mångfald inom bildämnet. Att ha inslag 

från globala perspektiv i undervisningen är något som jag värdesätter högt. Eftersom bild är 

ett ämne där det finns möjlighet att behandla och gestalta en så stor bredd av frågor, känslor, 

samhällsproblem och teman, finns där en nästan oändlig rymd. Under det paraplyet finns det, 

enligt mig, utmärkta möjligheter att ta in influenser och inslag från kulturer utanför vår 

västerländska värld. Temat mångkulturalitet och mångfald ligger mig varmt om hjärtat.  

Under vårterminen 2015 var jag på ett utbytesprojekt i Namibia, där jag tog del av två kurser 

på University of Namibia (UNAM). Jag fick se, på allra närmsta håll, det ofattbart rika 

kulturarv som fanns i många delar av Afrika. Under textilkursen som jag läste, fick jag 

uppleva och praktiskt testa ett tiotal olika sätt att dekorera textilier. Med enkla metoder, 

grundläggande material och tusentals år av konstskapande i ryggen, finns där en djup brunn 

av kunskap att hämta från. Under min tid på UNAM blev jag inspirerad och började reflektera 

över hur den mångkulturella situationen ser ut i svenska bildklassrum.  

Detta var vägen fram till det jag ville arbeta med. Mitt intresse var organiskt, och hade växt 

fram under en längre tid. Ett vetenskapligt förhållningssätt skulle hjälpa mig att sortera och 

förstå sammanhanget av skolan som institution och bildämnet som fenomen. 

 

Problemområde 

Det återstod dock att fundera över vad, mer specifikt, som jag skulle skriva min uppsats om. 

Trots att jag visste vilket tema jag ville arbeta med, återstod det arbete med att precisera och 

bestämma vad som skulle undersökas. 

När jag sedan i början av detta uppsatsskrivande försökte formulera för mig och min 

handledare vad min forskningsidé var, visade sig mina svårigheter att fokusera idén. Jag ville 

undersöka strukturerna. Inte vad lärarna lärde ut, utan varför och under vilka förutsättningar. 

Det visade sig svårt att på något sätt höja blicken, att bortse från specifika individer och deras 

terminsplaneringar. I samtal med olika personer i min närhet, samt på institutionen för 

estetiska ämnen, kom jag över diskursanalys som teori och metod. Denna var en välgrundad 

skola, där man plockar ner hela kulturer – diskurser – till marknivå och sedan bryter isär dem. 

Jag märkte då att jag på detta sätt hade möjlighet att förstå individernas handlande och 

motiverande, genom att ställa det i förhållande till diskursens regler och påverkan.  



 

En vanligt förekommande metafor för teoretiska utgångspunkter eller metoder för analys är 

den med glasögon. Ofta ses valet av metod och teori som ett påsättande av olika glasögon, 

varje par är olika och tillåter den undersökande att se subjektet utifrån olika perspektiv. Med 

diskursanalys som metod skulle undersökaren sätta på sig sina bästa läsglasögon. Här handlar 

synsättet inte om att se, utan att läsa och analysera. Företeelserna eller människorna undersöks 

inte, det är texterna och orden som utgör språket som står i fokus (Bergström & Boréus, 

2012). 

Jag kan med en metod som diskursanalys fånga en ögonblicksbild av hur diskursen runt 

mångfald ser ut och hur det påverkar maktsituationer och strukturer i högstadieskolor och 

bildklassrum. Detta kommer mynna ut i en uppsats som belyser påverkansled och diskursen 

runt begreppet mångfald från lärarnas perspektiv.  

 

Syfte 

Studien syftar på att undersöka hur bildundervisning betraktas av bildlärare samt hur det 

speglar och utgör diskursen runt begreppet mångfald. Uppsatsen skall belysa hur diskursen 

eller diskurserna som lärare för i frågan om bildämnets geografiska, kulturella, 

könsrelaterade, eller etniska omfång ser ut. I mitt arbete analyserar jag också hur Skolverket 

använder begreppet mångfald i sitt utgivna material till lärarna. Jag vill med resultatet jag får, 

analysera diskursen om hur högstadielärare ser på begreppet mångfald samt de styrkor och 

svagheter, fördelar och nackdelar som ett bredare, mångfaldsmässigt sett öppnare 

bildklassrum kan upplevas ha. 

 

Frågeställningar 

I mitt arbete har jag utgått ifrån tre forskningsfrågor som ständigt varit i bakgrunden. Dessa 

frågor har jag försökt besvara i min uppsats, de har i viss mån också blivit ändrade under 

arbetets gång: 

Hur betraktar bildlärare begreppet mångfald och hur relateras det till bildämnet? 

Vad leder lärarnas resonemang om mångfald till för utbildningsfilosofisk grund? 

Hur integreras begreppet mångfald i Skolverkets utgivna dokument? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten kommer att vara diskursanalysen. Det begreppet 

är mycket brett och kan innefatta många olika teoretiska grunder och inriktningar. I min 

uppsats använder jag mig företrädesvis av Foucaults diskursteoretiska utgångspunkter, där 

t.ex. intradiskursiva beroendeförhållanden ingår som verktyg för att analysera text.  

Ett sociokulturellt perspektiv innehar många uppfattningar om sociala sammanhang som både 

kan vara skapande och härmande. Det ekas av diskursanalytisk teori och kommer därmed 

också ingå i min text.  



 

 

Metod 

I detta arbete använder jag mig av kvalitativa metoder. Intervjuer med högstadielärare i bild 

samt studier av utvald litteratur kommer att vara mina huvudsakliga tillvägagångssätt under 

denna undersökning. Intervjuerna anonymiseras, transkriberas och analyseras därefter med 

diskursanalytiska verktyg. Tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter undersöks för 

att ge en trovärdig grund för uppsatsen att stå på.  

 

 


