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Abstrakt 
 

 

Studiens syftet är att undersöka, analysera och diskutera hur två bildlärare på gymnasiet 

uppfattar den visuella representationen av olika etniciteter i sitt bildval i undervisning-

en. Insamlingen av data skedde genom två semistrukturerade intervjuer med två gymna-

sielärare i bild. Datan analyserades utifrån en tematiskt analysmetod. Resultatet visade 

att båda lärarna uppfattade sig ha en låg visuell representation av olika etniciteter i sin 

undervisning. Valet av bilder till undervisningen skedde utifrån den vita blicken och ett 

västerländskt perspektiv där vitheten är dominerande, vilket främjar rådande normer och 

maktstrukturer. En tvetydighet framkom om var ansvaret för ett breddat etniskt perspek-

tiv i undervisningen ligger.  
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie berättade i ett Ted Talk att 

hon som liten enbart läste böcker skrivna av författare från England och Centralame-

rika. När hon vid sju års ålder började skriva egna berättelser och rita tillhörande il-

lustrationer såg karaktärerna ut som de hon hade läste om i böckerna. Hon påbörjar 

sitt tal The danger of a single story med följande: 

 

They were all white […] this despite the fact that I lived in Nigeria. I had nev-

er been outside Nigeria. […] What this demonstraits (paus) I think is how im-

pressionable and wonrebul we are in the face of a story. Perticularly as chil-

dren. Because all I had read was books where the characters were foreign. I 

had become convinced that books by its very nature had to have foreigners in 

them. And had to have things which I could not personally identify with.  

(The danger of a single story | Chimamanda Ngozi Adichie 2009) 

 

Ngozi Adichies tal väckte många frågor hos mig. Hur påverkar bilder oss? Vilka per-

soner blir representerade? Vilka ideal och normer främjas? Richard Dyer skrev i sin 

bok White (1997) att ”Whites are everywhere in representation”. Vithet ses som en 

norm i det moderna samhället och andra hudfärger exkluderas i representationer 

(Dyer 1997, 10). Hur kan lärare arbeta mot en förstärkning av dessa normer? 

 

Varje dag möts människor av olika typer av bilder och deras underliggande budskap. 

Bilderna finns bland annat på bussar, i affärer, i tidningen, i hemmet och i skolan. I 

skolan används bilder inte enbart i bildämnet, men det huvudsakliga ansvaret för sam-

tal om bilder ligger inom bildämnet eftersom det rymmer arbete med elevers bild-

språkliga utveckling. ”Skolan är en spegling av sitt samhälle, vilket gör att normer 

reproduceras i stora delar av undervisningen.” (Brade 2008, 14). I bildämnet finns det 

dessutom utrymme till att arbeta med och öva på att se på och skapa bilder på ett kri-

tiskt sätt. (Brade 2008, 85).  

 

I bildämnet på gymnasiet ska undervisningen behandla: ”Begrepp för bildsamtal ur 

olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.” 
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(Skolverket 2011b). Grundläggande värden för undervisningen i gymnasieskolan är 

att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 

värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.” (Skolverket 2011a, 5). Skolan 

ska också påvisa förståelse och medmänsklighet genom;  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kul-

turell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som verkar där.  
(Skolverket 2011a, 5) 

 

Skolans uppdrag är att:  

 

…till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbe- reda dem för 

att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer bestän- diga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 

utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som alla omfattas av.  
(Skolverket 2011a, 6f) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syftet är att undersöka, analysera och diskutera hur två bildlärare på gymna-

siet uppfattar den visuella representationen av olika etniciteter i sitt bildval i under-

visningen. 

 

- Hur uppfattar två bildlärare på gymnasiet hur de arbetar med etnicitet i sin 

undervisning?  

- Vilka etniciteter blir visuellt representerade i de två bildlärarnas bildundervis-

ning? 
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1.3 Forskningsöversikt 

Det finns ingen forskning som undersöker hur olika hudfärger representeras visuellt i 

skolans bildundervisning. Översikten består därför av presentationer av den utvalda 

forskningen som har hittats. Avsnittet är strukturerat i rubrikerna 1) Vithetsdiskurs 2) 

Normkritisk pedagogik 3) Forskning om bilder i läromedel eftersom dessa begrepp är 

viktiga för stuien. 

 

1.3.1 Forskning om vithet 

Ett självständigt arbete i bildpedagogik har skrivits av studenten Hannes Andersson 

(2015) vid Linnéuniversitet. Hans uppsats syftar att undersöka vilka vithetsdiskurser 

som representeras i en högstadieskolas undervisning i konsthistoria. Andersson utgår 

från diskursteori, socialsemiotik och intersektionell vithetsteori som teoretisk bak-

grund. I sin studie har han gjort en diskursanalys av lärarens introduktionsmaterial till 

arbetsmomentet samt intervjuat elever och tittat på deras egenskapade bilder. Hans 

resultat visar att undervisningen:  

 

reproducerar en vit, västerländsk, hegemonisk konsthistorieskrivning i sin pre-

sentation av området. […] Eleverna förhåller sig till denna diskurs genom att 

uppfatta den artikulerade konsthistorien som den enda giltiga och nödvändiga 

för att ingå i en väst-europeisk och nationell gemenskap. Dessutom markeras 

vithetens hegemoni i det praktiska bildarbetet genom att synliggöra hur hege-

monin reglerar hur elever blandar (vit) hudfärg. 

(Andersson 2015)  

 

Dessa resultat mynnar ut i att Andersson diskuterar de aktuella styrdokumenten och 

hur normkritisk bildpedagogik kan brukas inom bildämnet. 

 

1.3.2 Forskning om normkritisk pedagogik 

McIntyre (1997) studerade hur vithet representerades i en kurs i multiciltural edu-

cation i USA. I sin studie har hon illustrerat hur lärare kan förbättra och utveckla 

undervisningen till att inte utgå från en vithetsnorm (McIntyre 1997, 31). McIntyre 

valde att kategorisera sin studie och en av kategorierna är ”Positioning whiteness” där 

hon har positionerat vithet i undervisningen. Många av de som innehar positioner 

inom undervisning är vita och således menar McIntyre att det både medvetet och un-
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dermedvetet skapas en vithetsnorm i undervisningen (McIntyre 1997, 32). Att vara 

lärare innebär att ha en skyldighet att ha en breddad synvinkel för att se att vithet är en 

norm och sträva efter att skapa en bredare representation i undervisningen (McIntyre 

1997, 46).  

 

Nancy Pauly (2003) skriver i sin studie om inkludering av representation i undervis-

ningen på en lärarutbildning på ett universitet i USA. Syftet med studien är att ut-

forska behovet av att reflektivt öva på hur lärarstudenter kan skapa en bredare rep-

resentation i sitt användande av visuella bilder (Pauly 2003, 267). Studien skedde med 

hjälp av informanterna vilka var 71 lärarstudenter (Pauly 2003, 270). Sammanfatt-

ningsvis var resultatet av studien att många lärarstudenter använde bilder i undervis-

ningen som en inspirationskälla men sällan reflekterade över den visuella kulturen 

som de innefattade. ”Teachers rarely consider how viewers negotiate meanings by 

linking images with cultural narratives that help them understand the ways cultural 

knowledge is learnes, performed, and may be transformed.” (Pauly 2003, 264). I sin 

studie redogör hon för hur ett antal lärarstudenter fick öva på att arbeta representativt 

inom bildämnet. 

 

1.3.3 Forskning om bilder i läromedel 

Rune Pettersson, professor vid institutet för infologi1, har med anledning av att bilder 

idag syns i större utsträckning än tidigare, forskat kring bilder i läromedel och hur de 

kommer till användning i undervisning i grundskolan (Pettersson 2008, 5). Han skri-

ver i sin text att det finns en stor risk i att elever och lärare inte lär sig att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till bilder som de möts av, som exempelvis i nyheter och informat-

ionsmaterial. Genom att inte ha ett kritiskt förhållningssätt till bilder ökar risken för 

att tro att de bilder som syns skildrar världen på ett korrekt sätt. Därför att det är vik-

tigt att läraren, vid pedagogiska sammanhang, påpekar att bilder kan användas som ett 

uttryckssätt och således är ett verktyg för kommunikation (Pettersson 2008, 122). 

Med utgångspunkt i hans resultat har tips om att använda bilder som kommunikation 

formulerats för att skapa ett bra förhållningssätt till användningen av bilder i under-

visningen (Pettersson 2008, 150).  

                                                
1 Läran om avläsning och presentation av ord och bilders samverkan.  
Nationalencyklopedin, Infologi  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/infologi 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien har flertalet teorier som utgångspunkt. Halls (2013) teori om att kri-

tiskt analysera bilder. Insulanders (2010)  teori om meningsskapande i sin avhandling 

Tinget, rummet, besökaren. Paulys (2003) teori om hur visuell kultur kan brukas som 

lärarstudent i texten Interpreting Visual Culture as Cultural Narratives in Teacher 

Education. Teorier om normkritisk pedagogik som berörs i Brades (2008) bok I nor-

mens öga och Roséns (2010) text Likabehandlingslagstiftning och normkritisk pot-

ential – möjligheter och begränsningar. Teorier om vithet i Werners (2014) bok 

Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur, Dyer (2008) White: essays on 

race and culture och Wikströms (2009) bok Etnicitet. Samt Werners (2005) text De-

konstruktiv konst; genus och dåtid om dekonstruktion för att skapa bredare represen-

tation. 

 

1.4.1 Representation och kommunikation 

Hall menar att ting blir tilldelade en mening genom hur de blir representerade och hur 

det talas om dem. Det som väljs att talas om och visas utgår från en själv och hur en 

värdesätter dess relevans. Det påverkar i sin tur hur andra ser på dessa ting (Hall 

2013, xix). Representation har kommit att bli en viktig del inom studier av kultur ef-

tersom användandet av språk skapar en mening (Hall 2013, 1).  

 

Representation means using language to say something meaningful about, or 

to represent, the world meaningfully, to other people. […] Representation is 

an essential part of the process by which meaning is produced and exchanged 

between members of a culture. It does involve the use of language, of sign and 

images which stand for a represent thing.   

(Hall 2013, 1).  

 

Representation är det som vi genom vårt språk gör meningsfullt. Användning av bil-

der sker för att symbolisera och referera till ”the so-called ’real’ world” (Hall 2013, 

14). Med detta språk skapas mening baserad på den representation som sker (Hall 

2013, 14). Representation sker utifrån två faktorer vilka är mening och språk. Genom 

att bestämma vad som är meningsfullt och att organisera vår omvärld i kategorier 

samt när språket brukas, kan det meningsfulla kommuniceras (Hall 2013, 14). 
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Eva Insulander (2010) utgår i sin text från att begreppet representation är en social 

aktivitet som är meningsskapande och där en individ ger form åt sin egen förståelse 

av världen. På så sätt framgår det vad som är intressant och i fokus för just den perso-

nens representation (Insulander 2010, 42). Vidare redogör Insulander för Kress teori 

om att representation utgår från individens intresse och dennes realisation av världen. 

Kommunikation i sin tur används interaktivt med andra individer för att göra dessa 

tolkningar tillgängliga (Insulander 2010, 43). 

 

Insulander (2010) skriver om det multimodala perspektivet och väljer att markera att 

kommunikation, utifrån ett lärandeperspektiv, kan tolkas som en sammansättning av 

budskap. De individer som lär blir således också en del av kommunikationens bud-

skap. Hon utvecklar detta med ”Medan representationen handlar om individens in-

tresse, riktar kommunikationen fokus på det vi delar med andra – det förmodade in-

tresset hos uttolkaren av meddelandet […].” (Insulander 2010, 40). 

 

Vidare talar Insulander om hur en väljer sitt stoff att kommunicera. Hon menar att en 

person gör en tolkning av något och väljer att kommunicera och överföra mening och 

innebörd med andra. Således ges den personens tolkning och dennes framförande av 

det en central plats i kommunikationen. På så sätt skapas en bild om vad som anses 

vara meningsfullt och inte meningsfullt att belysas (Insulander 2010, 41). 

 

Människors syn på vad som anses vara meningsfullt påverkas och influeras av att se 

visuella bilder. Detta leder till att de utvalda bilderna påverkar hur elever och lärare 

lär sig, presterar, skapar identitet, värderar och beter sig (Pauly 2003, 264). Genom att 

en viss typ av bilder väljs att visas skapas en maktstruktur och således anses något 

vara mer meningsfullt och viktigt att lägga vikt på. Pauly använder begreppet kultu-

rellt berättande och förklarar det som att användningen av visuell kultur genom inter-

textualitet skapar en tanke om vilka historier som är värda att representeras. Dessa 

kulturella berättelser refererar till hur historier blir berättade och vad som anses vara 

viktigt nog att berättas om (Pauly 2003, 264). Pauly menar att de flesta personer, un-

dermedvetet, bidrar till dessa maktstrukturer som finns inom konst genom att inte vara 

kritiska i sitt val av visuella bilder.  
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Visuell representation är viktig inom läraryrket för att undvika att förstärka makt-

strukturer. Det är viktigt att både lärare och studenter tillsammans är kritiska i bild-

ämnet och har som mål att skapa förståelse för vilket inflytande bilder har på sam-

hället. Ett antal frågor har formats och ges som råd att reflektera kring. Dessa frågor 

är (Pauly 2003, 265):  

 

- ”Vad lär sig elever av bilder? 

- Förser dessa bilder eller förstärker en viss livsstil eller känsla? 

- Är dessa bilder sexistiska, rasistiska och har ett klasspecifikt budskap? 

- Vilka är de historiska förutsättningarna vilka dessa bilder är organiserade och 

reglerade? 

- Hur är makt visat och konnoterat genom dessa bilder?” (Pauly 2003, 265). 

 

Med dessa frågor som utgångspunkt skapas förutsättningar för lärare att forma unga 

människor till att bli kritiska konsumenter av samhället. Därför behöver eleverna 

kunna reflektera över de bilder som de ser (Pauly 2003, 265).   

 

1.4.2 Vithetsnormen och ”de andra” 

Vithet är ett begrepp som används och står för den maktposition som en person med 

vit hudfärg har. Begreppet används för att göra de privilegier som en vit person inne-

har synliga och för att många normer är associerade med den hudfärgen (Brade 2008, 

198). 

 

Jeff Werner (2014, 38) talar om begreppet ”den vita blicken”. Han menar att den vita 

blicken har olika funktioner:  

 

 den pekar ut vad i världen som är värt att uppmärksammas, samt hur detta 

 representeras och recipieras. Den är dessutom blind för sin egen färg samtidigt 

 som den är sensibel för andra(s) hudfärg(er). Den vita blicken är en diskrimi-

 nerande blick.     
(Werner 2014, 38).  

Även Ann Werner (2005) talar om den vita blicken och att det ofta refereras till väs-

terländskhet och vithet när det talas om konst. Werner redogör därför för dekonstrukt-
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ion som arbetsmetod som ett sätt att synliggöra den vita blicken. Fred Wilson är en 

konstnär som har arbetat mycket med makt och inkludering inom konst och har gjort 

en dekonstruktion av museikonst i USA. Dekonstruktionen syftar till att förändra 

konst genom att tillföra artefakter till redan befintliga. 

Wilson dekonstruerar, genom att t.ex. placera slavbojor bland andra metallar-

beten i en monter för hantverk, den nationella berättelsen om USA och visar 

även urinnevånarnas och slavarnas historia, andra historier.  

(Werner 2005, 1075).  

På så sätt har Wilson försökt att skapa en bredare representation inom redan befintlig 

konst genom att föra samman berättelser istället för att skapa ett nytt museum med 

historier om ”de andra” (Werner 2005, 1075). 

Richard Dyer skriver i sin bok White (2008) att ”Whites are everywhere in representa-

tion”. Han menar att vithet ses som en norm i det moderna samhället och att andra 

hudfärger exkluderas i representationer. Enligt Dyer är det viktigt att synliggöra hur 

vithet dominerar den visuella representationen (Dyer 2008, 10). 

 

1.4.3 Normkritiskt arbete i skolan med fokus på bildämnet 

Normkritisk pedagogik innebär att ett arbete sker mot diskriminering med fokus på 

bland annat etnicitet. Den här typen av pedagogik innehåller ifrågasättande av normer 

och ska öppna upp för nya tolkningar och reflektioner (Brade 2008, 196). Etnicitet 

betyder, enligt diskrimineringslagstiftningen, att etnisk tillhörighet utgår från att en 

tillhör en grupp av personer med exempelvis samma hudfärg (Brade 2008, 192).  

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle eftersom flertalet olika kulturer existerar i lan-

det (Wikström 2009, 89). Ett mångkulturellt samhälle skapar och ställer krav på att 

”välja hur man ska uppmärksamma, eller erkänna, olika grupper i samhället. […] När 

marginaliserade grupper kräver att få en röst i samhället, att få bli delaktiga och er-

kända, blir samhället och i sista hand staten tvungen att hantera detta på något sätt.” 

(Wikström 2009, 89). Det krävs att det mångkulturella samhället uppmärksammas. Ett 

problem som uppstår när flera kulturer finns i ett samhälle är värderande av vilken 

kultur som är viktigast och tilldelas företräde (Wikström 2009, 89). I takt med att Sve-

rige blir mer mångkulturellt har också synen på svenskar och de Andra skapats – ett 
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Vi och Dem. (Wikström 2009, 103). Det som anses vara enligt normen tillhör Vi och 

det som är normbrytande faller in under Dem (Wikström 2009, 104). Wikström råder 

till att motverka marginalisering och kategorisering av människor som Vi och Dem 

(Wikström 2009, 106). 

 

Maria Rosén (2010) skriver att en grundpelare i det normkritiska pedagogiska arbetet 

är kunskap om normativitet och hur det skapas. För att, som lärare, undvika att arbeta 

normativt krävs reflektion om makt och normer. På så sätt kan läraren synliggöra 

olika normer och arbeta för att kritiskt granska dem (Rosén 2010, 71). Det här kan 

visas genom att reflektera kring bland annat vilket material som används i undervis-

ningen, exempelvis läroböcker som utgår från olika verkligheter och således berättar 

olika historier. Ett annat normkritiskt arbetssätt är att reflektera kring möten mellan 

olika människor. Följaktligen skapas normkritisk pedagogik där lärare och elever kan 

arbeta tillsammans för att utforska normer (Rosén 2010, 72-73).  

 

För att kunna uppnå och bemöta likabehandlingsplanen som finns skriven för den 

svenska skolan behöver lärare och elever syfta till att få en bredare förståelse för vad 

normer är och hur de syns i undervisningen (Brade 2008, 15). Det är viktigt att lärare 

använder bilder och bildkommunikation på ett medvetet sätt för att arbeta normkri-

tiskt (Brade 2008, 85). Flera sätt att arbeta normkritiskt i bildämnet lyfts fram och 

syftar till att visa bilder utifrån olika perspektiv och omständigheter som vanligtvis 

inte brukar betonas i skolan eller i samhället. Ett sätt att arbeta med det är att ha bild-

samtal. Genom att skapa ett tillåtande samtalsklimat i klassrummet kan både lärare 

och elever få nya erfarenheter, kunskap och förståelse för hur bilder påverkar männi-

skan och samhället. Brade ger tips på frågor som kan vara en utgångspunkt i bildsam-

talet. Tre av frågorna är: ”Vilka syns på bilden? Vilka syns inte? Finns det någon ka-

tegori av människor som syns och någon som inte syns?” (Brade 2008, 85). Ett ytter-

ligare tips på hur lärare kan arbeta med normkritiskt pedagogik i bildämnet, utifrån 

bilder, är att tillsammans med eleverna ”se istället för att bara titta” (Brade 2008, 87). 

Genom att ge elever verktyg för att behandla diverse tolkningar av livsvärden och 

fenomen i samhället, kan det med hjälp av bildanalyser påvisas olika sätt att påverka 

föreställningar om världen. Ett exempel på det här som nämns i boken är att börja öva 

på bildanalys med hjälp av bilder som är övertydligt normativa, vilket kan få eleverna 

att reagera och få insikt i vad för budskap bilder kan ge (Brade 2008, 87).  
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1.5 Metod 

I avsnittet nedan redogörs för vilken metod som har använts för att besvara studiens 

frågeställningar och för att uppnå studiens syfte samt urvalet av informanter, de etiska 

överväganden som har tagits i akt och valet av analysmetod. 

 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Utformningen av frågorna till intervjun har skett utifrån Brymans beskrivning av en 

semistrukturerad intervjuform. Det är en flexibel intervjumetod som sker i en situat-

ion där intervjuaren har en samling frågor. Frågorna är allmänt utformande för att ge 

informanterna en möjlighet att tolka och reflektera kring frågorna på det sätt som de 

uppfattar dem. Dessutom ges utrymme för följdfrågor samt ytterligare frågor från 

intervjuaren om denne finner det relevant (Bryman 2011, 206). En intervjuguide har 

skapats med specifika teman som ska behandlas (Bryman 2011, 415-416). Frågorna i 

intervjuguiden har tematiserats till fyra teman: 1) Lärarens bakgrund 2) Lärarens erfa-

renhet 3) Representation och 4) Kommunikation. Det är inte obligatoriskt att följa den 

ordning som står skriven i intervjuguiden och det är således en flexibel intervjupro-

cess (Bryman 2011, 415). Frågor gällande informantens bakgrund (se bilaga A, kate-

gori 1) är formade för att få relevant bakgrundsinformation om informanterna och 

kunna föra in deras svar i ett sammanhang (Bryman 2011, 419-420). Frågan om var-

för informanten valde att bli bildlärare är för att främja förståelse och tolkning av in-

formanternas svar och för att även här kunna föra in dennes svar i ett sammanhang 

(Bryman 2011, 420). Sammanhanget i den här studien är bildundervisning och bildlä-

rares uppfattningar. För att få information om informanternas erfarenhet av undervis-

ning, planerande av undervisning, viktig information och val av undervisningsmateri-

al, formades frågor (se bilaga A, kategori 2) för att få relevant bakgrundsinformation 

om informanterna och kunna föra in deras svar i ett sammanhang som är relevant för 

undersökningen (Bryman 2011, 419-420).   

 

Valet av en kvalitativ studie och semistrukturerad intervjuform grundades i att studi-

ens tydliga fokus och specifika frågeställningar ska undersökas (Bryman 2011, 416). 

Utformningen av intervjuguiden är i enlighet med Bryman (2011, 415). Han menar att 

en någorlunda öppen frågeställning ska skapas för att inte utesluta att andra idéer eller 
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perspektiv uppstår under insamlingen av empiri och blir användbara under studiens 

gång (Bryman 2011, 419). För att forma studieguiden är en hjälpsam fråga ”Vad 

måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar?” (Bryman 2011, 

419). Brymans råd inför formandet av en intervjuguide är bland annat att skapa en 

ordning utifrån teman på sina frågor, inte ställa ledande frågor och att fråga om bak-

grundsfakta om intervjupersonen/personerna (Bryman 2011, 419).  

 

Bryman punktar upp ett antal kriterier som är viktiga att uppnå för att bli en fram-

gångsrik intervjuare. Några av dessa punkter som har använts i den här studien och 

intervju är att ha en strukturerad intervju, tydliga frågor som är enkla och lättfattliga, 

vara uppmärksam på det informanten säger, flexibilitet, att intervjuaren vet vad hen 

vill ha ut av intervjun och således vara styrande samt att vara kritisk och beredd att 

ifrågasätta informanterna. Några ytterligare punkter är att intervjuaren bör vara etiskt 

medveten och ha en balanserad intervju, vilket innebär att vara balanserad i kommu-

nikationen (Bryman 2011, 420).  

 

Forskare som arbetar med kvalitativ forskning brukar spela in intervjuer för att kunna 

gå tillbaka till intervjun och göra en detaljerad analys vilket leder till att det blir lättare 

att fånga upp informanternas svar, fraser och uttryck (Bryman 2011, 420). Därför har 

båda intervjuerna skett under ljudinspelning. 

 

1.5.2 Urval av informanter 

Urvalet av informanter skedde inom en lokal ram. I valet av de specifika informanter-

na användes ett bundet slumpmässigt urval (David och D. Sutton 2016, 194-195). Ett 

mail med en förfrågan om deltagande i en intervju skickades ut till samtliga bildlärare 

i länet. När två bildlärare hade svarat på mailet och var positiva till en intervju gjordes 

valet att intervjua de två med grund utifrån den stratifierade variabeln. Det innebär 

något som skiljer objekten åt, vilket i det här fallet består av antalet år som verksam 

bildlärare (David & D. Sutton 2016, 195). 

 

1.5.2.1 Informant A 

Personen som i den här texten kallas för Informant A har läst två år på en konst på 

folkhögskola och utbildade sig därefter till bildlärare vid Konstfack i Sverige. Hen har 
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arbetat som bildlärare sedan 1997 på en gymnasieskola i en medelstor stad i södra 

Sverige. 

 

1.5.2.2 Informant B 

Personen som i den här texten kallas för Informant B har studerat till bild- och matte-

lärare vid universitet och har nu arbetat som bildlärare i 2,5 år. Hen började arbeta på 

den aktuella gymnasieskolan direkt efter att hen fick sin examen. 

 
1.5.3 Etiska överväganden 

Etiska övervägande som måste tas i beaktning inom forskningsstudier grundas på 

etiska frågor som berör anonymitet, konfidentialitet, frivillighet och integritet för den 

eller de personer som är involverade i den aktuella forskningen (Bryman 2011, 131). 

Bryman redogör för ett antal etiska principer som ska följas när forskning i Sverige 

sker. Dessa etiska principer är konstruerade utifrån fyra krav vilka är informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, 

131). 

 

Informationskravet innebär att de informanter som är inblandade i studien har blivit 

informerade om undersökningens syfte och vilka moment som sker i undersöknings-

processen. Det inkluderar att informanterna får veta att det är frivilligt att ställa upp i 

undersökningen och att de, när som helst, kan välja att avsluta sitt deltagande (Bry-

man 2011, 131). Med samtyckeskravet betyder det att de deltagande i undersökningen 

själva väljer om de vill ställa upp i studien eller inte. Om de medverkande är minderå-

riga krävs vårdnadshavares godkännande (Bryman 2011, 132). I den här studien är 

informanterna myndiga. Konfidentialitetskravet garanterar att de deltagandes uppgif-

ter behandlas med konfidentialitet. Uppgifterna lagrades med omsorg så att ingen 

obehörig får tillgång till dem (Bryman 2011, 132). För att garantera att konfidentiali-

tetskravet fullföljs har informantens namn inte synliggjorts i något av de brukade do-

kumenten, som exempelvis i transkriberingen (Bryman 2011, 133). Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter, om privatpersoner, som har blivit insamlade under studiens 

gång enbart får nyttjas i syfte för studien (Bryman 2011, 132). Informanterna fick i 

god tid inför intervjun ta del av de etiska överväganden och även vid intervjustart togs 

dessa upp. 
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1.5.4 Analysmetod och modell 

En tematisk analysmetod har använts i analysen av den empiriska datan. Det innebär 

att skapa teman utifrån datan. Dessa teman ska vara representativa för informanternas 

svar och den valda teorin (David & D. Sutton 2016, 292). Alltså ska det vara tyngd på 

vad som blir sagt i intervjun (Bryman 2011, 527). Datan har tematiserats efter att no-

grannt ha läst genom transkriberingen flertalet gånger (ibid., 528). Sökandet av teman 

skedde genom att titta efter bland annat repetioner, metaforer, likheter och skillnader i 

datan (ibid., 529). De teman som skapades är: Utgångspunkter för bildundervisning-

en, Bildvalen, Bristen på ett brett etniskt perspektiv, Kommunikation om etnicitet och 

hudfärg och Normkritiskt arbete. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2, Resultat och Analys, återges resultatet och analysen av datan från intervju-

erna med de två informanterna samt en analys av resultatet. I kapitlet finns det under-

rubriker med teman som besvarar studiens frågeställning. Studiens frågeställning är:  

 

- Hur uppfattar två bildlärare på gymnasiet hur de arbetar med etnicitet i sin 

undervisning?  

- Vilka etniciteter blir visuellt representerade i de två bildlärarnas bildundervis-

ning? 

 

De fem underrubrikerna och teman är: 

2.1 Bildundervisningens utgångspunkter 

2.2 Bildvalen 

2.3 Bristen på ett brett etniskt perspektiv 

2.4 Kommunikation om etnicitet och hudfärg 

2.5 Normkritiskt arbete 

 

I kapitel 3, Tolkning av resultat, tolkas resultatet från det tidigare kapitlet med ut-

gångspunkt i teorin. Kapitel 2 och 3 sammanfattas därefter i kapitel 4, Sammanfatt-

ning. Kapitel 5, Diskussion, består av en diskussion om resultatet och tolkningen ba-

serat på studiens författare och dennes tankar kring ämnet. Vidare presenteras förslag 

på fortsatt forskning i kapitel 4.1. 
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2 Resultat och analys 
Resultaten från de två semistrukturerande intervjuerna som skedde med två gymnasie-

lärare i bildämnet redogörs för i det här kapitlet. En tematisk analysmetod har använts 

där ett antal teman har skapats utifrån informanternas intervjusvar. Dessa teman är 

Bildundervisningens utgångspunkter, Bildvalen, Bristen på ett brett etniskt perspektiv, 

Kommunikation om etnicitet och hudfärg och Normkritiskt arbete. 

 

                                               
Figur 1. Resultatets teman utifrån informanternas intervjusvar. 
 
2.1 Bildundervisningens utgångspunkter 

Informanternas bildundervisning ser inte likadan ut. Informant B har en klassrumsba-

serad undervisning där de arbetar utifrån uppdrag. Varje uppdrag inleds med att in-

formanten detaljerat går igenom vad syftet med uppdraget är och dess upplägg, vik-

tiga begrepp samt de kursmål som ska uppnås. Anledningen till att informant B väljer 

att kalla de olika arbetsområdena för uppdrag förklarar hen beror på att hen sätter sig 

in i rollen som en arbetsgivare och eleverna som anställda vilka ska genomföra upp-

dragen. Informanten motiverar valet av begreppet uppdrag genom att säga ”Kanske 

•  ”Man har ju några kursmål man måste 
uppfylla men att titta på kursmål är så 

tråkigt” (Informant B) 
Bildundervisningen 

utgångspunkter 

•  "Visst man är ju lite lat också. Man tar ju 
första bästa utan att tänka.” (Informant 

A) Bildvalen 

•  "Majoriteten av personerna i mina bilder 
är vita.” (Informant B)  Bristen på ett brett 

etniskt perspektiv  

•  "Då tog jag upp disneyfilmer, hur många 
svarta disney-prinsessor finns 

det?” (Informant A) 
Kommunikation om 
etnicitet och hudfärg  

•  "Vad det är för ideal, normer och 
förväntningar vi har på 

samhället" (Informant A) 
Normkritisk 
pedagogik 
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för att det är kul, det är ju mer roligare. Och då kan jag motivera till ett tidsbegränsat, 

det är det här ni ska göra, det är det här ni ska uppnå. Ja så.”.  Planeringen brukar inte 

ske utifrån kursplanen utan genom att hen kommer på eller får inspiration till ett upp-

drag. Därefter skräddarsys kursmålen in i uppdraget. Varje uppdrag brukar bestå av 

flertalet delinlämningar och pågå mellan sex och sju veckor. Informant A har ofta 

förinspelade föreläsningar och presentationer där eleverna ska titta på dem på egen 

hand.  

Jag jobbar mycket med Flip classroom, så att jag spelar in mig själv då. Och 

det är mest i Photoshop och sådant, Illustrator och Photoshop. Eller så länkar 

jag till andra. Men även instruktioner då ju, hur uppgiften är upplagd och så-

där ju. […] Jag har en blogg för varje kurs.  

(Informant A). 

 

Anledningen till den webbaserade undervisningen menar Informant A vara eftersom 

det blir lättare att nå samtliga elever. Under lektionstid arbetar eleverna självständigt 

med de olika momenten. 

 

Det båda informanterna har gemensamt är att eleverna jobbar självständigt under lekt-

ionerna och att informanterna fungerar som stöd under lektionstid. Informanterna me-

nar att inspiration till och formandet av arbetsmomenten i bildämnet sker på olika sätt 

och inte utifrån kursplanen och dess mål. Informant A och B berättade att de får 

mycket inspiration från andra. Informant A delger att det är på Facebook i olika nät-

verk för bildlärare som hen får tips och idéer på olika arbetsområden. Informant B får 

också inspiration från andra lärare men också från olika arbeten som inte bara bildlä-

rare har gjort. Efter att idéerna har skapats och planeringen gjorts väver de in kursmå-

len i planeringen. 

 

Man har ju några kursmål man måste uppfylla men att titta på kursmål är så 

tråkigt så ofta så hittar jag på någon rolig grej eller ser ett roligt projekt som 

någon har gjort. Så bara wow jag ska sno det här projektet och sen så när jag 

tar det så skräddarsyr jag in kursmål i det.  

(Informant A). 
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2.2 Bildvalen 

Gällande stöd från kursplanen i bildämnet i sitt val av bilder säger Informant A att hen 

tycker att det är väldigt fritt. Informant B menar att hen läst in följande i kursmålen: 

”Det är framför allt liksom att skapa motivation. Utifrån just kursmålen (paus) så 

inom bildkursen så måste man ju ha lite bildhistoria och sådära. Och såklart väljer 

man då bilder som visar sånahär så kallat historiskt viktiga konstnärer.”. 

 

Båda informanterna förklarar att användandet av bilder i bildundervisningen oftast 

sker i presentationerna inför nya moment i undervisningen. De anser att det blir roli-

gare med bilder. Informant B styrker det med att säga ”Jag har märkt att det blir 

(paus) roligare för eleverna när man har mycket text för att man kanske vill förklara 

väldigt mycket”. Informanterna säger att de använder bilder delvis för att det är roligt 

och för att det är ett bra sätt att skapa motivation och ge eleverna inspiration till sitt 

eget arbete. 

 

Informanterna använder sig av Google när de väljer bilder till sin undervisning. De 

förklarar att när de gör ett urval av bilder att använda i sin undervisning baseras det 

ofta på att det ska gå så fort som möjligt.  

 

Jag vill väl att dom ska vara snygga (paus) men sen är det ju så att det ska gå 

fort. Just nu så är det ju mest att när jag jobbar i googlepresentationer så kan 

man ju bara gå in via alltså (paus) ska man infoga en bild så kan man direkt då 

söka via Google på bilder som inte är skyddade av upphovsrätt. […] Men då 

hittar jag väldigt snabbt en bild och så kanske jag plockar ner den.  
(Informant B). 

 

Valet av bilderna menar båda informanterna beror på att det ska gå fort när de letar 

efter bilder att använda i sina presentationer. ”Visst man är ju lite lat också. Man tar ju 

första bästa utan att tänka.” (Informant A). 

 

2.3 Bristen på ett brett entiskt perspektiv 

Gällande att arbeta med bildundervisning ur ett etnicitetperspektiv förklarar båda in-

formanterna att vithet och ett västerländskt perspektiv dominerar i deras valda bilder. 
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Informant A utgår från egna erfarenhet: ”Det är mina egna referensramar. Ofta är det 

så att man tittar i sina egna papper. Och de människor som inspirerat om som man 

träffat. Där det blir tydligare är när jag har elever från andra länder i mina klasser. Då 

skärper man verkligen till sig”. Informant B pekar på att vithetsnormen i bilder på 

internet: ”För det mesta så är det vitt. Det har mycket att göra med att jag gillar att ta 

med människor men om jag googlar på people eller portrait eller face så hittar man 

liksom vita. Majoriteten av personerna i mina bilder är vita.”. 

 

Båda informanterna säger att deras val av bilder inte representerar olika etniciteter i 

den mån som de önskar att det gjorde. Informant B förklarar att: ”Ja men det är det att 

[…] undervisningen alltid blir på något sätt (paus) det förenklar ju alltid. Alltså 

världsbilden.”. Informant A säger att etnicitet som perspektiv i bildundervisningen 

inte har varit aktuellt. ”Det känns ju som att (paus) sedan jag började jobba, så har 

man inte jobbat med etnicitet så mycket. Inte vad jag känner till. Det har man bara 

tagit för givet, lite så.” (Informant A). 

 

Samtidigt som både informanterna förklarar att deras bilder ofta utgår från det väster-

ländska perspektivet och att vithet dominerar bilderna när det kommer till perspektiv, 

så är en breddad representation något de har tänkt på. Informant A säger att ”största 

klossen är lärarna själva, så är det. […] Alla måste få finnas.”. 

 

2.4 Kommunikation om etnicitet och hudfärg 

Båda informanterna arbetar mycket med bildkommunikation. De samtalar ofta med 

sina elever kring bilders inflytande på samhället. Ibland försöker informanterna styra 

samtalen så att det skapas ett bredare perspektiv gällande representation av olika etni-

citeter. Informant A berättar om ett samtal med eleverna om representerade etniciteter 

i disneyfilmer. ”Då tog jag upp disneyfilmer, hur många svarta disney-prinsessor 

finns det?”. Hen berättar att diskussionen mynnade ut i att det blev en fråga om vad 

idealet är och att eleverna kom fram till att det är vithet och det västerländska. Samtal 

kring etnicitet och hudfärg sker ofta på elevernas initiativ. ”Det är nästan alltid de 

eleverna som själva känner sig utsatta och som är från ett annat land.” (Informant A).  
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Informant B har inte jobbat med etnicitet i sin bildundervisning förutom ett fåtal 

gånger. Då har det grundats i diskussioner. Gällande representation menar hen att 

”Alltså det är ju väldigt viktigt sådär, att på något sätt spegla deras samtid. Utifrån det 

perspektivet blir det ju mest dom här diskussionerna.” (Informant B). 

 

2.5 Normkritiskt arbete 

Båda informanterna berättar att de försöker arbeta normkritiskt i bildundervisningen, 

men att det inte har innefattat etnicitet. Informant A menar att Gy11 har gett en större 

möjlighet till att arbeta normkritiskt och att det är med bilder hen gör det.  

 

Bilder minns vi så otroligt mycket och det ligger ju i vårt undermedvetna enda 

sedan vi var små. Så det är därför jag menar på, som det här med Disney, den 

verklighet vi visar det är ju den som ligger hela tiden i vårt undermedvetna. 

[…] Vad det är för ideal, normer och förväntningar vi har på samhället.  
(Informant A)  

 

Informant A berättade om en elev med thailändskt påbrå som deltar i kursen Bild och 

form som pågår för tillfället: ”Hon ska göra en parafras på två puttiänglar som är väl-

digt kända. Det är vita svulstiga tjocka barn liksom, men då ska hon ändra om så att 

en är från Kina och (paus) jag vet inte vilket mer land hon tänkte. (paus) Men alltså 

olika hudfärger och ursprung.”.  

 

Informant B förklarade sin tolkning av begreppet mångfald i kursplanen för bild och 

möjligheterna att arbeta normkritiskt utifrån det begreppet.  

 

 

 

Alltså både att man ska visa (paus) att världen inte är på ett sätt. Alltså att den 

inte är svart eller vit. […] Jag har ju några elever, som har annan bakgrund när 

det kommer till etnicitet (paus) och då är det roligt när dom får plocka fram 

konstnärer som liksom deras föräldrar eller som dom själva gillar. Och göra 

arbeten kring dom. Så får man en liten mångfald på det sättet.  
(Informant B) 
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3 Tolkning av resultatet 
Resultatet och analysen har i det här kapitlet tolkats med hjälp av de teorier som stu-

dien baseras på. Halls (2013) teori om att kritiskt analysera bilder, Insulanders (2010) 

teori om meningsskapande och Paulys (2003) teori om hur visuell kultur kan brukas 

som lärarstudent. Teorier om normkritisk pedagogik som berörs av Brade (2008) och  

Rosén (2010). Teorier om vithet i Werner (2014), Dyer (2008) och Wikströms (2009) 

bok. Samt Werners (2005) text om dekonstruktion för att skapa bredare representat-

ion. 

 

Bildvalet ger en mening till vad som anses vara viktigt att belysa samt att användan-

det av visuella bilder symboliserar och refererar till hur ens bild av hur verkligheten 

ser ut (Hall 2013, 14). Det är i presentationerna som informanternas val av visuella 

bilder syns och båda informanterna ser det som att bildvalet, utifrån kursplanen i bild-

ämnet på gymnasiet, är fritt. De är medvetna om att valet av bilder har en stor inver-

kan på vad som ges en mening och anses. Informanterna förklarar att de i sitt val av 

bilder ofta utgår från vad de anser vara roligt och inte fokuserar på representation av 

olika etniciteter.  

 

Det som en person väljer att representera utgår från den egna individens referensra-

mar och dennes realisation av omvärlden (Insulander 2010, 42). Informanterna väljer 

att visa de typer av bilder som de är vana vid och själva har fått se tidigare. Informan-

terna använder sig av Google när de letar bilder till bildundervisningen och de vill att 

det ska gå fort. När Informant B söker på exempelvis ”portrait” menar hen att majori-

teten av personerna på bilderna är vita, men att hen ändå väljer att använda sig av de 

bilderna. Samma gäller Informant A som påpekar att det har med lathet att göra, valet 

faller på första bästa bild som dyker upp på Google. De låter alltså google välja det 

urval av bilder som de sedan använder i sin bildundervisning. Informant A säger sig 

anse att ansvaret ligger hos lärarna när det kommer till representation av olika etnici-

teter men utgår fortfarande från Googles vithetsnorm i sitt val av bilder.  

 

Pauly (2003, 265) talar om vikten att som lärare vara medveten i sitt val av bilder och 

att tillsammans med elever kommunicera kring bilder och dess inflytande på sam-

hälls- och individnivå. Insulander (2010, 41) påpekar att läraren innehar en makt vil-
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ket gör att dennes val av representation visar eleverna vad som är viktigt att belysa 

och att det därför är viktigt att ha en öppen kommunikation kring bilder. Både Pauly 

(2010) och Insulander (2010) riktar uppmärksamheten mot att de rådande maktstruk-

turerna lätt upprätthålls om det inte sker en bred representation i bildvalet och inte 

heller samtalas om det. Informanterna framför att de arbetar mycket med bildkommu-

nikation i bildundervisningen. Det sker oftast genom att de samtalar med eleverna 

kring bilders inflytande på samhället och har ett normkritiskt perspektiv på samtalen. 

Informanterna är medvetna om att de bilder som de visar, vilka representerar väster-

ländskhet och vithet, ger en speglad bild av verkligheten. Den dominerande vitheten 

och normerna som skapas utifrån detta behöver synliggöras i undervisningen (Brade 

2008, 198; Werner 2014, 38). Det samtida Sverige är ett mångkulturellt samhälle och 

således ställs krav på att inte värdera vilken kultur som är viktigare än den andra ef-

tersom det skapar ett Vi och Dem (Wikström 2009, 89). En motverkning av margina-

lisering och kategorisering av människor krävs och gynnas genom samtal (Wikström 

2009, 106). Båda informanterna anger att samtal kring etnicitet, representation och 

normer sker i klassrummet ibland. De berättar att de gånger det har skett så har det 

varit elevernas initiativ. Informant B förklarar att det är positivt eftersom hen anser att 

det är viktigt för att spegla elevernas samtid.  

 

Werner (2014, 38) menar att den vita blicken och dess funktioner ger företräde till 

vithetsnormen. Informanterna utgår från den vita blicken i sitt val av bilder. Informant 

A förklarar att bildvalet beror på hens egna referensramar. Wikström (2009, 104) talar 

om att det är viktigt att förse elever med verktyg, som exempelvis kommunikation, för 

att de ska möta det som för dem inte ligger inom deras referensramar och vardag. På 

så sätt får eleverna också höra och se fler röster och historier än de som vanligtvis blir 

sedda och hörda. Dessa tankar syns hos Informant A som säger ”Största klossen är 

lärarna själva, […]. Alla måste få finnas.”. 

 

Brade (2008) lyfter den normkritiska pedagogiken och menar att den är viktig för att 

arbeta mot diskriminering. För att lyckas med det behöver lärare arbeta tillsammans 

med elever kring ämnen som normer. Normer förstärks ofta genom bilder och genom 

att tala om bilder och hur de kommunicerar kan en bredare förståelse och kunskap 

formas (Brade 2008, 85). Även Rosén (2010, 72-73) menar att normkritisk pedagogik 

och kommunikation är en bra utgångspunkt i undervisningen för att reflektera över 
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normer och makt. Informant B berättar att hen tolkar in begreppet mångkultur i kurs-

planen för bild och förstår det som att det är viktigt att visa för eleverna att världen 

inte bara ser ut på ett sätt.  

 

Båda informanterna förklarar att de har blivit mer medvetna om bilders påverkan och 

representationens betydelse när de har haft elever med annan etnicitet än den väster-

ländska. Werner (2005, 1075) skriver om dekonstruktion som ett arbetssätt för att 

bredda representationen så att den inte enbart belyser vithet och västerländskhet. Ett 

exempel som Informant A tar upp är en av sina elever som har thailändskt ursprung. 

Den eleven ska göra en parafras på ett verk där hon har valt att ändra den så att det 

inte är vita änglar utan änglar med andra, mindre representativa, etniciteter. 

 
4 Sammanfattning 
I det här kapitlet sammanfattas resultatet och analysen i kapitel 2 med tolkningen i 

kapitel 3.  

 

De två intervjuade lärarna, informant A och B, är medvetna om de maktstrukturer 

som skapas när det är en dominans av vithet och västerländskhet i deras val av visu-

ella bilder i bildundervisningen. De säger att de inte har en bred representation av 

olika etniciteter i de bilder de visar för eleverna men att de ser ett ansvar hos sig 

själva. Samtidigt syns det en tvetydighet i det informanterna säger när de ibland me-

nar att det är lärarnas ansvar att bredda representationen av olika etniciteter i sitt val 

av bilder, men i det de säger framgår det dessutom att det oftast är på elevernas ini-

tiativ arbete eller samtal kring detta sker. Informanterna påpekar att det inte står något 

i kursplanen för bildämnet om att olika etniciteter ska synliggöras i valet av bilder. 

 

Informanternas val av bilder sker utifrån teorin om den vita blicken, vilken utgår från 

ett västerländskt perspektiv, och de arbetar ofta på ett sätt som sparar tid, genom att 

välja första bästa bild. Trots den dominerande vitheten i bilderna på Google är det den 

sida informanterna väljer bilder till undervisningen från.  

 

Bildkommunikation är ett område som ofta dyker upp i båda informanternas bildun-

dervisning. De anser att deras medvetenhet om de strukturer och normer som deras 
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val av bilder förstärker och därför vill de genom samtal synliggöra dessa normer. In-

formanterna har i det här fallet en stor makt och förstärker den bild av hur verklighet-

en ser ut som presenteras av Google. Informanterna verkar inte aktivt reflektera över 

att de bidrar till vithetsnormen i sitt val av bilder och det framstår som att de vill rätt-

färdiga det med att försöka prata om det. 

 

Det framgår att informanterna tänker på att ha ett bredare etniskt perspektiv i sin 

undervisning när de har elever i klassen med andra etniciteter än den västerländska 

och normativa. Informanterna säger sig vara kritiska till sig själva och vill ha en bre-

dare etnisk representation i sitt val av bilder. Trots detta väljer de aktivt att enbart 

belysa den normativa personen och således enbart synliggör somliga personer, den 

västerländska. 

 

5 Diskussion 
Nedan diskuteras och kommenteras resultatet sakligt. Förslag på fortsatt forskning 

redogörs även. 

 
5.1 Problematiken med informanternas sätt att välja bilder 
Som Hall redogör för i sin bok, Representation, är det viktigt att vara kritisk i sitt val 

av bilder (Hall 2013, 14). Informanterna säger sig vara väl medvetna om att deras val 

av bilder att visa överför en mening till eleverna och visar vad de anser vara viktigt att 

belysa. Samtidigt väljer de att visa bilder där majoriteten av hudfärgerna som synlig-

görs är vita vilket leder till en låg representation av olika etniciteter. Informanterna 

väljer att skylla det på tidsbrist och att de tar första bästa bild som dyker upp på 

Google. Dessutom påpekar de att de resultat som syns vid en bildsökning på google är 

av majoriteten vita. Det jag finner problematiskt är att lärarna påpekar sig vara med-

vetna om konsekvenserna vid låg representation av olika etniciteter, men fortfarande 

väljer att bibehålla de strukturer och normer som har skapats.  

 

Båda informanterna förklarar att användandet av bilder i bildundervisningen oftast 

sker i presentationerna inför nya moment i undervisningen. Informanterna säger att de 

använder bilder delvis för att det är roligt och för att det är ett bra sätt att skapa moti-

vation och ge eleverna inspiration till sitt eget arbete. 
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Gällande stöd från kursplanen i bildämnet i sitt val av bilder berättar båda informan-

terna att de har tolkat det som att de är väldigt fria i sitt val av bilder. Jag funderar på 

om det kanske vore relevant och viktigt att det står med i styrdokumenten för under-

visningen i den svenska skolan att en bred representation av etniciteter ska ske i valet 

av bilder i undervisningen. Det står i värdegrundsdokumentet att skolan ska påvisa 

förståelse och medmänsklighet;  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kul-

turell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som verkar där.  
(Skolverket, 2011a, 5). 

 

I bildämnet på gymnasiet ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar: 

”Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, histo-

riskt, nationellt och internationellt perspektiv.” (Skolverket 2011b). Undervisningen i 

bildämnet ska behandla: ”Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel […] 

etnicitet […].” (Skolverket 2011b).  

 

Skolans uppdrag är att:  

 

till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbe- reda dem för att 

arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer bestän- diga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 

utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna orientera sig i en 

komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 

Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför vik-

tig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  
(Skolverket 2011a, 6f). 
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5.2 Problematiken med en vithetsnorm i bildundervisningen 
Dyer (1997, 10) skrev att vithet ses som en norm i samhället och att andra hudfärger 

och etniciteter blir exkluderade i representationen. Andra personer, som inte faller 

inom ramarna för normen, blir inte sedda och deras historier blir inte berättade. 

Chimamanda Ngozi Adichies Ted Talk är inom det här ämnet ytterst relevant. Visar 

lärare bara historier från och bilder på personen som faller inom ramarna för normer, 

påverkas eleverna. ”I think is how impressionable and wonrebul we are in the face of 

a story. Perticularly as children. […] And had to have things which I could not per-

sonally identify with.” (The danger of a single story | Chimamanda Ngozi Adichie 

2009). Sverige är ett mångkulturellt samhälle och således behöver vi leva upp till de 

krav som ställs på hur vi uppmärksammar och erkänner olika grupper i vårt samhälle 

(Wikström 2009, 89). Genom att bara berätta en typ av historier, exempelvis genom 

att visa bilder där majoriteten är vita, värderar vi vad som är viktigt och förtjänar före-

träde. Vad spär vi på för normer? 

 

Båda informanterna förklarar att vithet och ett västerländskt perspektiv är dominant 

inom de bilder de väljer att visa. De förklarar att de utgår från sina egna referensramar 

och att de också är märkta av vithetsnormen. Samtidigt förklarar de att de önskar att 

deras representation av olika etniciteter skulle vara större men tanke på att den i nulä-

get i princip är obefintlig. Men informanterna menar att det är något som de har tagit 

för givet och inte arbetat aktivt för. Brade (2008, 14) skriver i sin text att ”Skolan är 

en spegling av sitt samhälle, vilket gör att normer reproduceras i stora delar av under-

visningen.”. När de båda informanterna väljer att tillåta en vit dominans i sina val av 

bilder speglas de normer som råder i samhället, vilket är att vithet är normen. Ett av 

lärarnas uppdrag är att ”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av.” 

(Skolverket 2011a, 6f). Jag tolkar det citatet som att det är viktigt att ha ett breddat 

perspektiv i undervisningen för att arbeta för de mänskliga rättigheterna som menar 

att alla ska få synas och således finnas. 
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5.3 Möjligheter med normkritiskt arbete i bildämnet 
Människor möts varje dag av bilder och deras budskap. Brade (2008, 85) förklarar 

därför att det är viktigt att i bildämnet arbeta med bilder och öva på att se på dem på 

ett kritiskt sätt.  

 

Undervisningen i bildämnet ska behandla: ”Begrepp för bildsamtal ur olika perspek-

tiv, till exempel […] etnicitet […].” (Skolverket 2011b). Informanterna berättar att de 

arbetar normkritiskt i bildundervisningen genom exempelvis bildsamtal. Men att arbe-

tet inte har just etnicitetperspektivet.  

 

Ett normkritiskt arbete kan ske för att aktivt arbeta mot ett Vi och Dem-tänk. Istället 

för att se personer som inte passar i normen som ”de Andra”, bör makstrukturerna 

förändras (Wikström 2009, 103). 

 

Jag tycker att Brades (2008, 85) tips på frågor i ett bildsamtal är relevanta och bra 

utgångspunkter. Frågorna lyder: ”Vilka syns på bilden? Vilka syns inte? Finns det 

någon kategori av människor som syns och någon som inte syns?” (Brade 2008, 85). 

Genom att samtala om bilder på det här sättet kan både elever och lärare tillgodoses 

med verktyg för att påverka deras föreställningar om världen och förhoppningsvis få 

ett breddat perspektiv.  

 

Ett exempel på en intressant synvinkel som informant A tog upp i intervjun är para-

frasarbetet som en av hennes elever i kursen Bild och form arbetar med. Eleven har 

valt att istället för att ha vita änglar, ha änglar med andra hudfärger för att represen-

tera andra etniciteter. Det här är, enligt mig, en idé som läraren kan ta efter och fun-

dera på ifall det är ett upplägg som kan föras in i kursplaneringen. Werner (2005, 

1075) styrker idén om dekonstruktion som ett arbetssätt. Detta eftersom det kan bidra 

till en breddad representation där inte enbart vithet är representerad. 

 
5.4 Förslag på fortsatt forskning 
I följande underrubriker blir tre idéer på fortsatt forskning presenterade. Samtliga 

idéer är grundande utifrån studien och idén om visuell representation av olika etnicite-

ter i bildundervisningen. 
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5.4.1 Bildundervisningens vithetsnorm och dess påverkan på eleverna 
Med tanke på informanternas medvetenhet kring bilders påverkan hade det varit in-

tressant att studera hur den rådande vithetsnormen i bildundervisningen påverkar ele-

verna. Det skulle kunna ske genom att ha elever som studieobjekt och intervjua dem. 

Enkäter kan också vara ett hjälpmedel för att samla in data. Den här idén är svår att 

lyckas få fram ett generaliserbart resultat, men även om det bara blir ett lokalt resultat 

är det också av intresse för att således kunna gå vidare med i fortsatt forskning. 

 
5.4.2 Etnicitetperspektiv i bildundervisning 
Ett intressant ämne att forska om hade varit hur en eller flera bildlärare som i sin 

undervisning har bred visuell representation av olika etniciteter arbetar. Frågor som är 

intressanta och relevanta för en sådan studie är exempelvis: Varför är det viktigt med 

bred visuell representation av olika etniciteter? Hur arbetar bildlärare för att skapa en 

bredare visuell representation av olika etniciteter? Anledningen till att jag tycker att 

det här är ett viktigt forskningsämne är eftersom informanterna i min studie påpekade 

att de är medvetna av vikten att ha en bred etnisk representation men att jag fick en 

bild av att de inte visste hur de skulle föra in det i undervisningen.  

 
5.4.3 Representation i klassrummet 
En ytterligare forskningsfråga som går att applicera i samtliga skolämnen är: Hur på-

verkar ett mångkulturellt klassrum det undervisningsmaterialet som brukas i skolan? 

Alltså undrar jag över om lärares val av undervisningsmaterial kan påverkas av ett 

mångkulturellt klassrum och på så sätt hur.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 
Innan intervjun påbörjas kommer informanten att informeras om informationskravet, 

samtyckeskravet, kondisentialitetskravet och nyttjandekravet. Därefter berättar jag om 

studiens syfte och det kommer dessutom att ges utrymme till informanten att ställa 

frågor. Det hålls en kort genomgång om hur intervjuns fyra kategorier. Därefter star-

tas, med informantens godkännande, inspelningsutrustningen. 

 

1) Lärarens bakgrund 

• Vad har du läst för utbildning?  

• Hur länge har du varit verksam som bildlärare? 

• Hur kommer det sig att du blev bildlärare? 

 

2) Lärarens erfarenhet 

• Hur sker undervisningen i ditt klassrum? 

• Vad anser du vara viktigt att lyfta fram i undervisningen? 

• Hur planerar du inför de olika momenten? 

• Hur använder du dig av visuella bilder i bildundervisningen?  

o Varför använder du dessa bilder? 

• Vad för stöd finner du i styrdokumentet för ditt val av bilder? 

 

3) Uppfattning och pratik av representation 

• Hur tänker du kring representation i din undervisning? 

• Vilken är din uppfattning av den visuella representationen av etnicitet med fo-

kus på hudfärg i ditt val av bilder? 

• Hur skulle du kunna arbeta för att skapa en breddad synvinkel i undervisning-

en? 

 

4) Kommunikation 
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• Hur kommunicerar du med eleverna kring vilka visuella bilder som present-

eras? 

• Hur samtalar du med eleverna kring bilders inflytande? 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Berätta mer 

- Vad menar du med detta? 

- Kan du utveckla detta? 


