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Sammanfattning 

Studien utgår från en granskning av 112 filmer som Skolverket producerat under två år (2012 - 2013). 

Filmerna har presenterats på  Skolverkets Youtube kanal (67 filmer) eller på Lärportalen för 

Matematik (45 filmer). Granskningen sker utifrån ett normkritiskt perspektiv. Syftet med studien är att 

undersöka hur elever med synlig minoritetsbakgrund synliggjordes i materialet. Detta görs med en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa delen av undersökningen fokuseras 

på synliggörande av elever med synlig minoritetsbakgrund. I den kvalitativa delen undersöks vilka 

positioner elever med synlig minoritetsbakgrund kallas till och hur de förhåller sig till den goda 

elevpositionen som konstrueras i filmerna. Den kvantitativa delen av studien visar på en 

underrepresentation av elever med synlig minoritetsbakgrund. Den lägsta representationen finns i 

Matematiklyftets filmer. Elever med synlig minoritetsbakgrund finns representerade i 16 % och lyfts 

som subjekt i 4 % av filmerna.  

Den kvalitativa delen av studien visar att den goda elevpositionen  huvudsakligen befolkas av elever 

med synbar majoritetsbakgrund. Den goda eleven presenteras som en aktiv elev med förmåga och vilja 

att ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen, elever med synlig minoritetsbakgrund som den 

bakgrund gentemot vilken den goda eleven får sin kontur.  Skolverkets filmer bidrar på så sätt att 

skapa och upprätthålla kategoriseringar som bygger på normer om den goda eleven som en elev med 

synbar majoritetsbakgrund.  
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Inledning och bakgrund 

Höstterminen 2013 introducerade Skolverket sin satsning Matematiklyftet, en av de största 

matematiksatsningarna i Sverige på många år. . Kommunen, Södertälje, där jag arbetar beslöt tidigt att 

delta i satsningen. Arbetet startade och både handledare och lärare var positiva. Utöver samarbeten 

med Universitet och Högskolor i såväl framtagandet av materialet som i utbildningen av handledare 

innefattar satsningen ett gediget nätbaserat utbildningsmaterial med artiklar, litteraturtips och filmat 

material bland annat från lektioner. Allt material var samlat under Matematikportalen, där det också 

finns en chatt där handledare från olika skolor och kommuner kunde utbyta erfarenheter och diskutera 

eventuella problem och lösningar 

Oktober 2013 kom en av mina kollegor in på mitt arbetsrum och frågade om jag inte ville titta på en av 

de filmerna som låg i Matematiklyftet, årskurs 1 – 3. Hon berättade att det hade kommit kommentarer 

på chatten kring genus och hur läraren förhöll sig till och fördelade ordet mellan eleverna utefter kön. 

Jag fick ta del av kommentarerna på chatten, tittade på filmen och ja, fördelningen av talutrymmet var 

inte jämlikt. Som grupp hade pojkarna den större delen av talutrymmet. Tittade jag på individuella 

elever var det 4 pojkar i topp men sedan kom två flickorna som hade mer taltid än majoriteten av 

pojkarna. Jag började titta på individuella elever och märkte att två elever var mer eller mindre 

osynliga, de namngavs inte, fick inga frågor riktade till sig, tog inte själv ordet. En av dessa var en 

flicka med synlig minoritetsbakgrund. Det var då jag såg de övriga eleverna och det  slog mig att de 

alla hade synbar majoritetsbakgrund. Medan genusfrågan framstod som mer komplex, fanns det en 

entydighet i frågan om färg som var ”enklare”. Det fanns en elev med synlig minoritetsbakgrund och 

hon syntes knappt i filmen. Jag har själv synbar majoritetsbakgrund och vet att det är svårt att 

uppmärksamma egna privilegier, som t.ex. att framställas som subjekt i situationer som associeras till 

utveckling och framgång. Jag vände mig därför igen till chatten. Inläggen där hade ju visat på en 

medvetenhet kring kön och genus. Det kanske fanns lärare som också tittade på filmerna med ögon  

känsliga för färg. Men nej, inga kommentarer lyfte frågan om synlig minoritets- majoritetsbakgrund. 

Där och då väcktes min nyfikenhet. Var det bara i denna enda filmen i ett annars stort material som 

elever med synlig minoritetsbakgrund osynliggjordes, eller kunde det vara ett problem som i mycket 

högre grad genomsyrade materialet? 

Mitt intresse är att undersöka  vilken position som elever med synlig minoritetsbakgrund ges i 

Skolverkets filmer. Hur elever med olik hudfärg tillskrivs mening i filmerna och hur skillnaden mellan 

olika elevgrupper görs. Jag vill betona att begreppet "synlig minoritetsbakgrund" ska förstås som en 

social konstruktion samt att den konstrueras i relation till vad jag benämner "synbar 

majoritetsbakgrund", vithet. Jag vill undersöka om skillnad efter hudfärg - som har tillskrivits 

betydelse i en rasistisk tankemodell som de flesta avvisar - också återskapas i utbildningsmaterial utan 

några rasistiska intentioner. Ett dominerade förhållningssätt i svensk debatt och akademi har länge 

varit att vi inte bör tala om ras och hudfärg i och med att vi genom det riskerar att återskapa och 

förstärka talet om skillnad byggd på yttre kännetecken och därmed reproducera en i grunden rasistisk 

tankemodell.  Ett annat förhållningssätt är att vi tvärtom måste  tala om och analysera ras och hur ras 

görs, för att synliggöra diskriminering utifrån färg och andra visuella markörer som ansiktsdag och 

texturen på håret. (Hübinette, T. et al 2012) Mitt intresse, som kan placeras i den senare strategin, 

handlar om hur skillnad konstrueras och hur elever med synlig minoritetsbakgrund tillskrivs mening i 

Skolverkets filmer. Jag använder begreppen synlig minoritetsbakgrund och synbar majoritetsbakgrund 
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för att poängtera att jag utgår från visuella kroppsliga markörer. (Jämför  "Etnicitet, ras och synlig 

minoritetsbakgrund" s 11) 

Skolan har utöver kunskapsuppdraget sedan länge även ett fostrande uppdrag. I Skolkommissionens 

förslag till läroplan 1946 (SOU 1946:31) formulerades för första gången den svenska skolans uppdrag 

att fostra demokratiska medborgare. Allt sedan dess har skolans demokratiska uppdrag funnits med i 

styrdokumenten som en mer eller mindre central del av skolans uppdrag och det har sedan dess varit 

både omstritt och brett omfamnad. Omfamnat på så sätt att det är ett "honnörsord" som lyfts fram i 

både Skollagen (SFS 2010:800 § 4) och Läroplaner för förskola, grundskola och gymnasium (Lpfö:98, 

Lgr:11, Lgy:11) Omstritt genom att vara ett begrepp vars innehåll och mening ständigt utmanas och 

diskuteras. Sedan1998  har arbetet mot diskriminering explicit skrivits fram som en del av detta 

fostrande uppdrag. I relation till detta har bland annat vikten av att granska och förhålla sig kritisk till 

hur olika individer och grupper framställs i olika former av läromedel betonats. I rapporten I enlighet 

med skolans värdegrund? (Skolverket 2006) granskades hur berättelser och representation får sociala 

och politiska implikationer för de grupper som presenteras genom att framstå som "sanna" 

beskrivningar av omvärlden. I de Allmänna Råden för arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling (Skolverket 2012) lyfts användandet av böcker som belyser olika typer av 

familjebildningar eller olika minoriteter som exempel på ett främjande arbete. I relation till detta är det 

intressant att undersöka hur enskilda elever och elevgrupper presenteras i Skolverkets eget  material.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever med synlig minoritetsbakgrund, positioneras i 

Skolverkets filmer. Jag har valt att genomföra detta med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. I den kvantitativa delen använder jag 112 filmer med elevrepresentation. Materialet  består 

av filmer från  Matematiklyftet och Skolverkets Youtube kanal (jan 2013 - dec 2013)  samt av 

Skolverkets presentation av de nya kursplanerna (2011). Jag har även valt att granska ett mindre antal 

filmer som visar längre inslag med klassrumsaktiviteter. Jag ställer fyra frågor till materialet:  

 

 Hur ofta synliggörs elever med synlig minoritetsbakgrund jämfört med elever med synbar 

majoritetsbakgrund i Skolverkets filmer? 

 Hur  definieras och skapas den goda elevpositionen i Skolverkets filmer?  

 Till vilka positioner kallas elever med synlig minoritetsbakgrund? 

 Vilka berättarverktyg används för att skapa de olika elevpositionerna? 
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Tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv 

Jag skriver mig in i en forskning som brett rör skolans demokratiska uppdrag
1
. Skolans demokratiska 

uppdrag har av Skolverket kopplats till både elevinflytande, makt och värdegrund. De senare åren har 

kopplingen mellan värdegrund, kränkande behandling och demokrati lyfts fram (Skolverket 2011) och 

ett normkritiskt förhållningssätt  har skrivits fram som en del av detta arbetet. (Skolverket 2009, 

Skolinspektionen 2012) Rapporten  Skolornas arbete med demokrati och värdegrund 

(Skolinspektionen 2012) lyfter redan i förordet upp lärarnas kompetens i form av en kritisk och 

normkritisk hållning som centralt för det integrerade demokratiuppdraget. Det normkritiska skrivs 

dessutom in i skolans demokratiska uppdrag på flera sätt. Det anses vara ett skydd mot gemensamma 

förhållningssätt som grundas i "falsk eller framtvingad konsensus." (ibid. s 42) Det anses dessutom 

vara grunden för "kommunikation i allmänhet och i synnerhet demokratisk syftande och inkluderande 

sådana." (ibid. s 46). I ett mer avsmalnat perspektiv ser jag kopplingar mellan mitt arbete och en 

forskning med en mer etnografisk ansats där fokus ligger på hur kategoriseringar skapas och 

upprätthålls i klassrummet. (Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, Gruber 2008, Fast 2008, Martinsson & 

Reimers 2008, Eidevall 2009, Rosales 2010, Dolk 2013) 

Normkritik och normkritisk pedagogik  

 

Historik 

Normkritik är ett begrepp som relativt snabbt etablerat sig inom utbildningsområdet. 2009 publicerade 

Skolverket rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt där begreppet normkritiskt perspektiv för 

första gången lyftes fram av en skolmyndighet. Begreppet normkritisk pedagogik däremot 

formulerades i en studiecirkel/nätverk som bildades 2007 för att samtala kring och beskriva en 

maktkritisk och intersektionell pedagogik. Nätverket gav 2010 ut antologin Normkritisk pedagogik 

makt lärande och strategier för förändring. 

Under 90-talet hade en hel del, främst engelskspråkig, forskning kring heteronormativitet i 

utbildningskontexter vuxit fram. Man såg hur utbildning och skola fungerade som viktiga arenor för 

upprätthållandet och skapandet av normer i allmänhet och kring heteronormativitet och kön i 

synnerlighet. (Bromseth 2010) Utbildning och skola blev tidigt arenor där teori kring normer och 

normskapande samspelade med praktiken i utvecklandet av förändringsstrategier. Queer pedagogiken, 

med sina rötter i såväl queerteori och kritisk pedagogik är ett exempel på detta. Den kan också ses som 

ett ursprung till den normkritiska pedagogiken där samma samspel mellan teori och ett praktiskt arbete 

med förändringsstrategier fortsatte. På den svenska forskningsfronten fanns forskning kring skapande 

av normativitet i skola och förskola. (Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, Gruber 2008, Eidevald 2009, 

Hellman 2010,Rosales 2010) Martinsson och Reimers ledde forskningsprojektet Den självklara 

heteronormativiteten och i organisationer som RFSL Ungdom och Friends arbetades det med 

strategier för förändringsarbete. RFSL- Ungdom gav 2005 ut metodmaterialet Bryt! - ett 

                                                      
1 Jag anser inte att kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget står skilda från varandra utan 

snarare att de står i ett ömsesidigt beroende till varandra.  
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metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormer i synnerlighet tillsammans med Forum för 

levande historia. Friends gav bl.a. ut metodboken I normens öga (2008) Både RFSL - ungdom och 

Friends använde sig av skolinformatörer vilket gjorde att materialet direkt kom ut och användes på 

klassrumsnivå. När Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever (SFS 2006:67) trädde i kraft 2006 ställdes skolor och förskolor inför kravet att arbeta 

förebyggande och främjande  med de fem diskrimineringsgrunderna som lagen lyfte fram. Att det då 

fanns ett material där teoretiskt underlag och strategier och metoder samspelade kan ha haft betydelse 

för den snabba spridningen som det normkritiska perspektivet har fått. Skolverket har varit en viktig 

aktör i spridningen av begreppet normkritik  genom publikationer och utbildningar. Sedan 2012 

samarbetar Skolverket  med 15 lärosäten kring ett kompetensutvecklingsuppdrag Värdegrund och 

likabehandling i teori och praktik. (7,5 hp) Skolverket har satt ramarna för utbildningen och där ingår 

kunskap om ett normkritiskt förhållningssätt.  

 

Normkritik och normkritisk pedagogik 

Som teoretisk utgångspunkt för Skolverksrapportern 2009  refereras främst till Martinssons och 

Reimers Skola i normer (2008) vars maktförståelse och icke- essentialistiska grundsyn delas av de som 

kommit ingå i den normkritiska familjen. Normer är enligt Martinsson och Reimers ett vardagligt ord 

som fångar upp viktiga teoretiska aspekter av det som möjliggör makt och ojämlikhet. Deras 

normförståelse är nära knuten till Foucault och Butler (Martinsson & Reimers 2008) En norm pekar 

alltid mot vad som anses "normalt" och i det bär den också på förställningen om det "icke normala". 

Martinsson och Reimers lyfter också normernas grundläggande karaktär.  Normerna ligger bakom 

skapandet av kategorierna inte tvärt om. Att konstruera kategorier och positioner  är en makthandling. 

Det är däremot  ingen särskild grupp eller individ som ansvarar för en enskild norms upprätthållande 

utan normer upprepas och upprätthålls av oss alla. Det är inte möjligt att ställa sig utanför alla 

normsystem. Vi är alla, enligt Martinsson och Reimers, både offer för och medverkande i 

normsystemen. De lyfter även normers materiella dimension. Normer upprätthålls inte enbart genom 

människors förhållningssätt och handlingar utan normer är också materiella och tar gestalt i såväl ting 

(t.ex. kläder, leksaker) som strukturer (infrastrukturer och organisationsstrukturer) och lagar. 

Martinsson (2008) kritiserar dessutom föreställningen om överförning. Den återskapar enligt henne 

idén om en aktiv avsändare och/eller ledare (subjektet) och en relativt passiv mottagare (objektet) för 

normöverförningen. Inom skolområdet kan den aktiva ledaren vara såväl skolmyndigheter, rektor som 

lärare. När det rör relationen mellan lärare och elev vill hon särskild vända sig mot "förställningen om 

läraren och skolan som överförare av normer, normer som antas finnas färdiga att leverera till barn 

som antas stå och vänta och liksom befinna sig utanför." (Martinsson 2008 s141) I stället lyfter hon 

tanken att barn och elever befinner sig i samma samhälle som oss vuxna och brottas med samma 

normkonflikter. På så sätt låter hon striderna om normer befinna sig hos oss alla, i vardagen, här och 

nu. Lärarens roll kan därför inte att överföra de rätta normerna utan att snarare att, utifrån sina 

kunskaper och erfarenheter, visa på möjligheter att "bråka" med normer, eller måna om dem, och att 

därigenom kunna öppna för flera möjligheter att vara människa på. (Martinsson 2008 s 163)  

Medan Martinsson och Reimers lyfter Foucault och Butler är det Kumashiro, som också är författare 

av förordet till antologin, som träder fram som inspiration i många av de artiklar som ingår 

Normkritisk pedagogik makt lärande och strategier för förändring (2010). Därigenom betonas  

betydelsen inte enbart av analys utan av att också utveckla konkreta förändringsstrategier. Med 

Kumashiro lyfts självreflektion, förändring och det aktivistiska i än högre grad in i normkritiken.  

Postmodernism och social konstruktionism har ofta kritiserats för att, genom sin betoning på språk och 
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föreställningsvärldar, landa i idealism och relativisering. (Börjesson 2003) Den normkritiska 

pedagogiken med dess rötter i aktivism och kritisk pedagogik kan ses som en motståndsrörelse mot 

detta.  

 

Toleranspedagogik 

Inledningsvis definierade sig normkritisk pedagogik  ofta i relation till såkallad toleranspedagogik. 

Kärnan i toleranspedagogiken är att de som innehar normpositioner ska utveckla en tolerans för de 

som befinner sig utanför normen. Toleranspedagogiken förstås som problematiskt i det att 

normpositionen inte ifrågasätts och därmed inte heller vare sig de privilegier eller den makt som 

normpositionen betingar.  I toleranspedagogiken ifrågasätts inte de normer som ligger till grund för 

exkludering, förtryck och/eller osynliggörande av de som avviker från normen. När normen, som utgör 

grunden för exkludering inte ifrågasätts, förstärks både föreställningen om normaliteten hos de som 

ingår i den och avvikelse hos de som utdefinierats.  Genom att inte synliggöra de normer som ligger 

bakom exkludering och inkludering anses toleranspedagogiken därmed förstärka och befästa normer 

som kategoriserar människor som "normala" respektive "avvikande". (Skolverket 2009, Gruber 2008, 

Martinsson & Reimers 2008, Bromseth 2010, Rosén 2010 ) 

Att granska normer, vad som görs till norm och hur, vem som osynliggörs eller görs till avvikelse  i 

olika situationer, har lyfts fram som en central del i det normkritiskt förhållningssätt till utbildning 

(Bromseth & Darj 2010, Bromseth 2010, Kumashiro 2002, 2004, Martinsson &Reimers 2008, Dolk 

2013)  För att kunna göra detta lånar normkritiken analysredskap från den postmoderna familj den är 

sprungen ur. I det normkritiska perspektivet lyfts bl.a. hur olika normer samspelar och bidrar till 

hierarkier och förtryck (Kumashiro 2002, Martinsson & Reimers 2008,  Bromseth 2010, Skolverket 

2009)  Intersektionalitet är dock en aspekt som jag inte tar upp. Min fokus är synlig minoritets-

bakgrund och även om jag är medveten om att den samspelar med såväl klass, som kön och religion 

har jag valt att fokusera enbart på detta. Det jag däremot tar med mig in i läsningen av Skolverkets 

filmer är språket och berättandets skapande funktion,  makten som inneboende i varje relation, anti-

essentialismen  och subjektpositionernas instabilitet  De teorier/teoretiker som jag använder mig av 

definierar sig inte alltid själva som normkritiska. Men det är teoretiker som jag anser är en del av det 

rhizom
2
 som det normkritiska får näring från.  

Makt, normer och subjektsskapande  

Det normkritiska perspektivet baseras i mångt på Foucaults förståelse av makt och norm. Nilsson 

(2008) citerar Foucault som anser att  de former av makt som karakteriserade det moderna samhället 

"inte arbetar med rättsbegrepp utan med teknik, inte med lag utan med normalisering, inte med straff 

utan med kontroll och som tillämpas på nivåer och i former som ligger utanför staten och dess 

apparat".(referens till Foucault 2002 s101)  Normaliseringen blir då enligt Nilsson en process där 

individer genom ständigt upprepade korrigeringar, bedömningar och olika mätningsåtgärder anpassas 

till på en och samma gång till ett homogeniserande och individualiserande beteende. Den enskilde 

bedöms därefter hur han ses som avvikande från det normerande beteende. Normen representerar då 

en annan form av makt än lagmakten. Denna normerande makt, knyter Foucault bland annat till 

skolan.  

                                                      
2 Underjordisk stamdel 
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Makt skapas, enligt Foucault i varje ögonblick och i varje relation. Makten är inbäddad i varje social 

praktik och i de försanthållanden som är aktiva där .Maktrelationer är med andra ord inte något utanför 

andra former av relationer utan de är oskiljaktigt inneboende i dem. (Börjesson 2003,Nilsson 2008, 

Dolk 2013)  En diskurs vidareför och producerar makt och makten är produktiv (Nilsson 2008) 

Makten kan handla om  

 Vilka former för interaktioner som finns/tilläts och vilka normer och legitimeringar som de 

möjliggör. (Börjesson 2003)  

 Vilka positioner det blir möjligt för vem att inta i t.ex. klassrummet. (Bartholdsson 2008)  

 Vilka berättelser som kommer till uttryck och vilka som förblir outtalade. (Jonsson 2007)  

Med detta inte sagt att människor är passiva objekt i relation till de samhällsstrukturer de befinner sig 

i. Utan Foucault arbetade senare i sitt liv med självteknologier där människans eget subjektskapade 

ges uppmärksamhet.  (Nilsson 2008, Rosales 2010, Dolk 2013) Eftersom mänskliga handlingar inte är 

förutbestämda av  normerande strukturer, kan individer utöva det Foucault kallar för motstånd, det vill 

säga handla på ett sätt som motverkar maktförhållanden  inom en viss maktrelation. För Foucault är 

inte motstånd maktens motsats. Rosales (2010) skriver med referens till Foucault  att motståndet  i 

grunden inte är någon annan typ av relation och det står inte i någon utanförskapsställning till makten. 

Motståndet är i stället de rådande dominansförhållandens ständigt möjliga "motpart, måltavla, stöd, 

ursprung att få tag om". ( referens till Foucault 2002 s 267)  Detta öppnade för ett större utrymme för 

olika motståndsstrategier och frihetshandlingar. Där makten finns, finns med andra ord också 

motstånd. Människors handlande/motstånd är en del av maktbegreppet, men deras handlande sker inte 

och kan inte förstås oberoende av den kontext inom vilken handlandet äger rum  (Börjesson 2003, 

Rosales 2010, Dolk 2013, Nilsson 2008)  

Flera inom den normkritiska familjen (Martinsson &Reimers 2008, Dolk 2013) lyfter Butler som 

inspirerats av Foucault i sitt arbete med hur normer styr begriplighet och hur de handlingar som 

överensstämmer med rådande normer framstår som begripliga och naturliga medan de som bryter 

uppfattas som konstiga och onaturliga. Detta arbetet, att framstår som begriplig, inte är "naturligt" i 

betydelsen att det inte kräver ansträngning. Tvärtom påpekar Butler, att göra kön på ett  "naturligt" sätt 

innefattar en hel del arbete. Normalisering är en aktivitet där individen med olika medel försöker rätta 

in sig i, eller underordna sig, det som i det specifika  sammanhanget framställs som normalt. Dolk 

(2013) lyfter också, med referens till Butler, att det inte går att bekämpa normer utan att ha en viss 

normativ uppfattning om hur världen borde vara beskaffad. Normer har en mångsidig natur, de 

tydliggör de mål och ambitioner vi har och de riktlinjer som styr våra handlingar. De kan ger skydd 

och värn för de som lever i utsatta situationer. Men de kan också osynliggöra och begränsa och kan 

därför av rättviseskäl behöva bekämpas.  

Interpellation, agens och demokrati 

Interpellation innebär för Althusser den  process genom vilken språket konstruerar en social position 

för en människa. Genom detta görs hon också till ett ideologiskt subjekt.  Althussers utgångspunkt är 

att vi alla godtar det rop eller den kallelse som interpellationen innebär och därmed avgränsas och 

omöjliggörs motstånd gentemot de strukturer, ekonomiska och ideologiskt skapade, som kallar på oss. 

(Winter Jørgensen & Phillips 1999) Såväl Laclau, Mouffe och Butler använder sig av interpellations-

begreppet men "låser upp" det mot en större rörlighet. Laclau och Mouffe anser att människor 

interpelleras av diskurserna, men hos dem är inte diskuren en sluten enhet utan den omformas ständigt 
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i möten med andra diskurser. Subjektet positioneras inte av en enda diskurs utan av flera och 

interpelleras av olika  diskurser och kan därmed inta olika subjektspositioner under en dag. (Winther 

Jørgensen och Philips 1999, Jonsson 2007) Mötet mellan de olika positionerna ger möjligheter till 

påverkan och motstånd. Enligt Jonsson (2007) använder och omformar även Butler 

interpellationsbegreppet men öppnar det i relation till interpellationens effekter. Hon anser att detta att 

bli kallad på/få ett namn är att  tillfogas en språklig skada. Genom att namnges stängs alternativa 

positioner och handlingar. Men, anser Butler, att bli kallad vid namn är också att genom språket bli till 

och tilldelas en position. Att tilldelas denna positionen är en förutsättning för handlande. Genom 

språket och interpellationen avgränsas och begränsas subjektet men samtidigt utgör kallelsen 

förutsättningen för social existens och agentskap.  (Jonsson 2007 fotnot 5) Att inte bli respekterad, 

erkänd, att inte vara omnämnd och benämnd,  att inte bli kallat till något utan att bara finnas där som 

något obenämnd, definierar Butler som ett våld i sig (Martinsson 2008) Såväl, Laclaus, Mouffes och 

Butlers utvecklingar av interpellationsbegreppet kan kopplas till den kritiska pedagogik där Freire var 

en framgrundsfigur. Här skapar beteckningar världen och den som har makt över betecknandet har 

också makt över praktiken. Också här blir kallelsen en födelse in i världen. (Freire 1970/1973) Hos 

samtliga finns detta gemensamt att interpellationen öppnar för olika subjekts-positioner och med detta 

också olika agenskap och handlingsmöjligheter.  

Att få framträda som subjekt kan också kopplas till skolans bredare demokratiuppdrag. Biesta (2003) 

beskriver två olika syn på detta uppdrag. Han anser att uppdraget kan förstås som "demokrati, ett 

problem för utbildningen" - hur ska skolan göra för att "producera" demokratisk medborgare för ett 

framtida samhälle? Biesta ser här en risk för en alltför instrumentell förståelse av utbildningens roll 

och lyfter det andra synsättet som han kallar  "demokrati som ett utbildningsproblem" - hur kan 

undervisningen organiseras för att ge möjlighet för eleverna att framträda som demokratiska subjekt i 

nuet.  Här utgår han ifrån en demokratidefinition där  "Demokrati är den situation i vilken alla 

mänskliga varelser kan bli subjekt." (ibid. s 65) och han anser att detta öppnar för en mer pedagogisk 

förståelse av demokrati. Han kopplar till både Deweys syn på demokrati som kommunikativ livsform 

där alla har en rätt att delta och till Arendts syn på  subjektivitet som något som inte föregår utan 

skapas i handlandet.  

Sålunda ger Arendt oss en förståelse av mänsklig subjektivitet, som inte längre ses som ett attribut 

eller som individers ägodel, utan istället är radikalt placerad i den mänskliga handlingssfären. Eller 

för att vara än mer precis, subjektivitet finns endast i handlandet – ”varken före eller efter” (Biesta 

2003 s 73)  

Att vara ett subjekt är här det samma som att handla. Handling är det sköte ur vilket subjektivitet föds..  

Hos Arendt är mötet med den andra, enligt Biesta, grundvillkoret för mänskligt handlande och därmed 

för subjektsblivandet.  

This implies that the question for democratic education is not about how to ‘create’ or ‘produce’ 

democratic citizens, but about how to create opportunities for action for being a subject, both in 

schools and other educational institutions, and in society as a whole. The learning involved in 

democratic education is, similarly, not learning how to become or to be a subject, but learning 

from being and having been a subject.  (Biesta 2003 s 59) 

 

I skolans bredare demokratiska uppdraget där arbetet mot diskriminering ingår, blir då frågan, 

för vilka elever skapas möjligheterna att framstå som ett subjekt i Skolverkets filmer? 
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Berättelser om identiteter och elevpositioner 

Det finns ingen övergripande enighet vare sig om vad en berättelse/narration är eller hur en narrativ 

analys ska genomföras. (Kohler Riessman 2008, Squire, Andrews & Tamboukou 2008) Jag använder 

mig inte av narrativ analys som sådan i bearbetningen av materialet. Däremot ser jag Skolverkets 

filmer som berättelser. Jag ser de som sociala artefakter som berättar lika mycket om det samhället och 

den kultur de skapas i som de berättar om de enskilda individer och grupper som ingår i berättelsen. 

Filmerna är konstruerade för en särskild publik med syftet att övertyga dem om det meningsfulla i det 

pedagogiska upplägget och genomförande som filmerna visar. Tolkningen, som en filmatisering ju 

alltid innebär, och riktningen mot en publik, som ska övertygas delar de med andra berättelserna 

(Börjesson 2003, Kohler Riessman 2008) "They (narratives) are composed for particular audiences at 

moments of history, and they draw on taken-for-granted discourses and values circulating in a 

particular culture." (Kohler Riessman 2008 s 3) Berättelser är inte enbart redogörelser av händelser. 

De relaterar till och skapar sammanhang, strukturer, identiteter och subjekt. De skapar och relaterar till 

hierarkier. I det perspektivet skapas identiteten hos eleverna som ingår i filmerna i och genom  

kontexten och de positioner de tillåts inta där. Positionerna är med andra ord inte uttryck för inre  

karaktärsdrag. Identiteter skapas alltid i relationen till andra. I skapandet av den goda eleven följer 

därmed också skapandet av den goda läraren och visa versa. (Frösnäs 2007, Bartholdsson 2008) Den 

elev som kallas till den goda elevpositionen i Skolverkets filmer blir därmed också den elev som blir 

nödvändig för skapandet av såväl det goda klassrummet som den goda pedagogiken. Vem/vilka som 

kallas att inta denna positionen upprätthåller och för vidare den normerande berättelsen om vem den 

goda eleven är.  

 

Morrison och ögon känsliga för färg 

En berättelse är inte en berättelse utan varje berättelse innehåller också berättelserna om de som 

genom att finnas som bakgrund, som avstamp, som markering, som symboler och metaforer formar 

berättelsen och ger den djup och resonansbotten. De som genom att "bara" vara närvarande, definierar 

huvudpersonens karaktär, värden, mål och riktning. Feministisk läsning av såväl romaner som mer 

tydligt  politiska texter har bl.a.  lyft hur kvinnor och kvinnliga identiteter har definierats, konstruerats 

och fyllts med innehåll i och genom texterna som tillsynes handlar om män.   

I Playing in the Dark (1993) genomför Morrison en granskning och analys av det ömsesidiga 

beroende mellan det som kan framstå som berättelsens yta och de beståndsdelar som bär upp denna 

yta. Hon gör detta genom att undersöka relationen mellan berättelsen om den nye vite amerikanske 

mannen och närvaron av USA:s svarta befolkning.  

There seems to be a more and less tacit agreement among literary scholars, that because the 

American literature has been clearly the preserve of white, male views, genius and power, those 

views, genius and power are without relationship to and removed from the overwhelming presence 

of black people in the United States. ( Morrison 1993 s 5) 

Hennes ingång i texterna är inte läsarens som möter den färdiga texten utan skribentens som skriver 

fram berättelsen. Det ger fokus till de strategier och berättartekniska grepp som används och till 

konstruktionen av själva narrationen och de karaktärer som ingår i den.  Hon lyfter också blicken från 

fokus på effekten hos "offret" för osynliggörandet, till effekten av rasism på psyket, föreställnings-

världen och beteenden hos normpersonen. Här ger hon rasbegreppet ett metaforiskt drag. Frågan om 

ras har enligt Morrison i dag "... assumed a metaphorical life so completely embedded in daily 
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discourse that it is perhaps more necessary and more on display than ever."(ibid s 63) Här bygger hon 

vidare på de teorier som Lakoff och Johnson presenterade i Metaphors we live by (1980). I boken 

beskriver de hur metaforer används för att kunna förstå en idé i termer av en annan. Men även, och 

kanske framför allt, hur metaforen inte enbart skapar kommunikationen utan också formar vårt 

tänkande och handlande.  När Morrison lyfter in ras i den metaforiska sfären ställs det perspektivet 

dock inte i motsatsförhållande till rasismen som social och politisk idé. Hon påpekar också att hennes 

förslag att afrikanismen
3
 är och har blivit en metafysisk nödvändighet, inte på något sätt ska förstås på 

så sätt att den inte också kan användas ideologiskt. Hon spänner snarare en båge som innefattar  hur 

den amerikanska afrikanismen har används för att etablera hierarkier och ekonomiska skillnader, såväl 

som  hur den har används av vita som ställföreträdande självreflexiva subjekt, till hur den använts i 

retoriken kring längtan och fruktan. Hennes egen uppgift i denna båge är dock att undersöka de 

strategier och grepp som vita, till absolut största delen manliga, skribenter har använd sig av i sitt 

bruk/missbruk av afrikanister
4
 i framskrivande av den egna identiteten.  

 

Osynliggörandet av afrikanister och deras roll i berättelserna har, enligt Morrison, medfört att vi har 

gått miste om stora sjok av den verklighet som de tidigare författarna skrev  in sig i och förhöll sig till. 

Detta osynliggörande har fört med sig en förenklad läsning av både texterna och av den verklighet i 

vilken de skrevs. Rasblindheten i läsandet för med sig att berättelser förbli osedda, relationer 

osynliggjorda och skapandet av identiteter och koncept dolda. Att insistera på att en berättelse inte 

enbart är "universell" utan också "färgblind" riskerar att lobotomisera den samma och att förminska 

såväl konsten som konstnären. (Morrison 1993 s. 12) För att kunna nå och problematisera den 

verklighet texterna skrevs i, behövs en läsning som synliggör afrikanistens närvaro. Det ger texterna 

ett djupare, rikare och mer komplext liv på mer än ett plan. I Playing in the Dark  refererar Morrison  

till sociologen Pattersson som menar att vi inte borde bli förvånade över att upplysningen kunde 

härbärgera slaveriet, snarare borde vi ha blivit förvånade ifall det inte varit så. "The concept of 

freedom did not emerge in a vacuum. Nothing highlighted freedom - if it did not in fact create it - like 

slavery." (Morrison 1993 s 38) Morrison beskriver hur slaveriet gav möjligheter för den vita 

befolkningen, att reflektera över friheten utifrån andra termer och erfarenheter än abstraktioner som 

allmänna mänskliga rättigheter. Hur konstruktionen av svarthet och slaveri inte enbart konstruerade 

"den Ofria", utan också, med den polariteten som hudfärg möjliggör, projektionen av det som inte är 

mig, dvs. den Andra. I konstruktionen av Amerikanen som vit, ny och manlig var den svart 

befolkningen ett använt element.  "It was this Africanism, deployed as rawness and savagery, that 

provides the staging ground and arena for the elaboration of the quintessential American identity." 

(ibid. s 44) Den nye vita amerikanska mannen kan nu övertyga sig själv om att det vilda och råa ligger 

utanför honom själv. Afrikanismen får i detta en funktion som både hierarkiserande faktor, 

ställföreträdande jag och ett icke-jag, den Andra.  På frågan om vart det går att hitta de referenser som 

Morrison hänvisar till svarar hon: "Where is it not? In what public discourse does the reference to 

black people not exist?" (Morrison 1993. s 65) och hon framhäver vidare: "Even, and  especially, 

when American texts are not "about" Africanist presences or characters or narrative or idioms, the 

shadow hovers in its implication, in sign, in line of demarcation." (ibid. s 46) Berättelsen om 

afrikanister finns i alla berättelser också i de som tillsynes inte handlar om dem.  Jag tolkar Morrison 

                                                      
3 Morrison definierar  afrikanism som betecknande för begreppet svarthet så som det har kommit att 

definierats och fyllts med eurocentriska föreställningar och idéer i USA. 

4 Afrikanist är av Morrison definierat som en icke-vit afrikansk närvaro. 
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så att hon anser att vägra att läsa denna närvaro kräver ansträngning,  kanske en större ansträngning än 

vad det skulle kräva att synliggöra närvaron.  

 

Etnicitet, ras och synlig minoritetsbakgrund  

Även i den svenska kontexten pågår diskussionen om osynliggörandet av individer och gruppers 

erfarenheter. Den senaste tiden har det skapats mötesplatser som t.ex.  Rummet och #svart kvinna  där 

erfarenheter kan delas och diskuteras. Mötesplatserna besvarar Morrisons fråga: "In what public 

discourse does the reference to black people not exist?" med påståendet att en sådan offentlig diskurs 

inte heller finns i dagens Sverige. Jag skulle vilja lägga till att Skolverkets material inte utgör något 

undantag här.  

Språket öppnar och stänger möjligheter. För att läsa närvaron av de individer och grupper som utgör 

"massan" ur vilken subjektet får kontur och mening krävs ord och begrepp som kan göra denna 

närvaro synlig. I Sverige har olusten över att använda begrepp som kan kopplas till en rasbiologisk 

tradition varit stark och diskussionen kring rasbegreppet och hur det ska användas har varit föremål för 

flera diskussioner i efterkrigstiden. I en motion, inlämnad av åtta miljöpartister 1996 föreslogs att 

riksdagen skulle utmönstra ordet ras ur all lagstiftning (1996/97 K535) 

I Ett effektivt diskrimineringsförbud - Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 

läggning  (SOU 2001:39) ges rekommendationen att begreppet ras ska utmönstras från svenska 

lagstiftning, men att man måste försäkra sig om att detta då inte leder till ett försämrad skydd för 

någon folkgrupp. (s 19) Begreppet har också utmönstrats ur flera lagtexter och har då ofta ersatts av 

begreppet etnicitet  som definieras i Diskrimineringslagen definieras som "... nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande." (Diskrimineringslagen 1 kap 5§)  I utbildnings-

sammanhang är begreppet ras helt ersatt av etnicitet. I  Lika rättigheter i skolan - handledning 

(Diskrimineringsombudet 2012) står det  

Alla människor har en etnisk tillhörighet – eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född 

i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, same eller kurd. Var och en har 

rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin personliga bakgrund.  

(Diskrimineringsombudet 2012 s 59) 

Etnicitet blir här en fråga om individens egen definition av sin identitet/ identiteter än av andras 

definitioner och bemötande utifrån utseende. Det blir därmed ett begrepp som jag får svårt att använda 

mig av. Utgångspunkten i mitt arbete är att jag kategoriserar utifrån betraktarpositionen.  När 

Hübinette et al. (2012) argumenterar för att  lyfta in rasbegreppet i den offentliga diskussionen betonar 

de förekomsten av ofta negativt "utifrån visuella kroppsliga markörer som anletsdrag, hårtextur och 

hudfärg." (ibid. s 14) De skriver att osynliggörandet av raskategorins betydelse och påverkan  både har 

gjort det svårare att förstå individers och gruppers upplevelser av inkludering och exkludering och 

även svårare att tydliggöra och åtgärda de samhällsproblem som rör vardagsrasism, segregation och 

diskriminering i dagens Sverige. Begreppet ras används  i detta fall som en social konstruktion. I det 

finns en instabilitet inbyggd där det centrala inte blir vem som är vad, utan hur ras görs.  

Diskussionen om rasbegreppet  har tagit fart igen efter att integrationsminister Ullenhag tillkännagav 

att regeringen tillsatt en ny utredning som syftar till att helt ta bort rasbegreppet. Bland de som 

argumenterar mot beslutet finns bl.a. Afrosvenskarnas förbund som menar att rasbegreppet gör det 

enklare att visa att människor faktiskt utsätts för rasism. Zakaria Zouhir, ordförande för 

Afrosvenskarnas förbund, menar att rasbegreppet är "ett viktigt instrument för att belysa den 
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strukturella diskriminering som finns i samhället. Och som drabbar en betydande del av samhällets 

medborgare, enbart på grund av deras hudfärg." (SvT 20140803) 

Begrepp och kategorier är verktyg för att synliggöra fenomen och mönster. Jag har valt att använda 

mig av kategorin synlig minoritetsbakgrund för att kunna synliggöra närvaron av vissa elever och 

elevgrupper  och undersöka hur de används i konstruktionen av den goda elevpositionen i Skolverkets 

material.
5
 

En fråga som jag ofta möter när jag samtalat om materialet är "Hur många elever har synlig 

minoritetsbakgrund?". Det är  en fråga som är omöjlig och kanske, i relation till min studie, även 

ointressant, att besvara. 2011 hade enligt SCB vart 5:te  barn d.v.s. 20 % av alla barn mellan 0 - 17 år 

utländsk bakgrund
6
. Enligt Hübinette (2012) som även inkluderar adopterade och barn vars ena 

förälder är född utanför Sverige, utgör svenskar med utländskbakgrund 26,5% av hela befolkningen. 

Ingen av dessa siffror säger egentligen något om storleken på gruppen svenskar med synlig 

minoritetsbakgrund. För barn som har utrikesfödda föräldrar är det vanligaste att föräldern är född i 

Finland. (SCB 2011 ) De ingår därmed inte i gruppen elever med synlig minoritetsbakgrund som 

bygger på visuella kroppsliga markörer. Å andra sidan har säkert många av de elever jag definierat 

som elever med synlig minoritetsbakgrund  både föräldrar och mor- eller farföräldrar som är födda i 

Sverige. De faller därför utanför SCB:s definition av utländskbakgrund. På samma sätt kan flera av de 

elever jag definierat som elever med synbar majoritetsbakgrund varit födda utanför Sverige eller ha 

föräldrar som är det. Det finns med andra ord ingen statistisk bakgrund mot vilken mina resultat kan 

jämföras. För mitt syfte är det inte heller intressant. Jag vill undersöka vilka  positioner elever med 

synlig minoritetsbakgrund ges i Skolverkets filmer och hur detta skapar berättelser om den goda 

eleven och vem den är i relation till visuella markörer som utseende och hudfärg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Se vidare under rubriken  "Den svåra kategoriseringen" s15 

6 Definition av utländsk bakgrund. Utrikesfödda, eller inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar 
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Material och tillvägagångssätt  

Urval och presentation av materialet 

Materialet kommer från två källor; Skolverkets Youtube kanal och Matematiklyftet. Det består av 

filmer som Skolverket  producerat  från och med januari 2012  till och med december 2013 samt av 

presentationen av de nya kursplanerna som producerades under 2011. Jag har lagt in de nya 

kursplanerna i mitt material därför att de har höga "tittarsiffror" på Skolverkets Youtube kanal och 

därmed kan antas ha en stor genomslagskraft. 

 

Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att höja 

måluppfyllelsen genom att stärka kvaliteten i undervisningen (Lärportalen för matematik dec. 2013) 

Satsningen startade 2013 och i materialet som ligger till grund för fortbildningen ingår bl.a. filmat 

material. Det filmade materialet består av lektioner, föreläsningar, lärar- och elevintervjuer, 

introduktion till dataprogram och klassrumssituationer Jag har gått genom samtliga filmer i 

Matematiklyftet som låg på Lärportalen december 2013, inklusive filmerna för förskolan och 

förskoleklass. Utifrån syftet med uppsatsen har jag valt bort forskarintervjuerna och föreläsningarna 

trots att de också deltar i skapandet av berättelsen om den goda läraren och som en följd av detta den 

goda eleven. Lärarsamtal förekommer både som rena lärarsamtal och samtal som interfolieras med 

klipp från klassrumsaktiviteter. Rena lärarsamtal har jag lyssnat genom men jag använder de inte som 

underlag för min analys. Det didaktiska stödmaterialet som presenteras på Lärportalen för matematik 

sträcker sig från förskola till vuxenundervisning men i  december 2013 fanns inga filmade 

elevinteraktioner i modulerna som rörde vuxenutbildningen och särskolan.  

 

I den kvantitativa undersökningen  inkluderar jag Matematiklyftets filmer från förskola och 

förskoleklass, medan jag i den kvalitativa delen enbart  använder filmer från grundskola och 

gymnasium 
7
. Filmerna från Matematiklyftet består av längre klassrumsinteraktioner. De ligger därför 

i högre grad till grund för analysen av hur den goda eleven konstrueras i Skolverkets material än de 

filmer som ligger på Skolverkets Youtube kanal. 

 

Skolverket på Youtube 

Medan materialet i Matematiklyftet  är didaktiskt är Skolverkets material på Youtube kanalen av mer 

blandad karaktär. En del av materialet är informativ, t.ex. rutiner kring ansökan om lärarlegitimation 

eller förändringar i samband med nya Skollagen.  En annan del utgörs av presentationer av 

gymnasieprogram eller kursplaner, medan en tredje består av lärarsamtal kring t.ex. bedömning enligt 

det nya bedömningssystemet. Liksom i Matematiklyftet förekommer såväl föreläsningar, intervjuer 

med lärare som filmade inslag från undervisning. Liksom i Matematiklyftet använder jag enbart filmer 

som visar elevaktiviteter och/eller stillbilder på elever
8
 som underlag för min analys. Inslagen från 

                                                      
7 I modulen Gymnasieskolan användes samma filmade lektioner som i Grundskolan åk 7 - 9  

8 Stillbilder på elever används inte i Matematiklyftets filmer.  
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undervisningen är dock kortare än i Matematiklyftet vilket gör att filmerna från Youtube kanalen inte 

ger en lika sammanhållen bild av elevinteraktioner. De får därför inte samma genomslagskraft i den 

kvalitativa analysen som filmerna från Matematiklyftet.  

I såväl Skolverkets filmer från Matematiklyftet som från Youtube kanalen har det varit svårt att hitta 

filmer där elever med synlig minoritetsbakgrund utgör fler än några enstaka individer i en klass.  Det 

har medfört att det material jag har tillgång till där elever med synlig minoritetsbakgrund synliggörs, 

är betydligt mindre än det material som ligger till grund för analysen som leder fram till det jag kallar 

den goda eleven. Jag hittar lite längre klipp från klassrumssituationer och/eller intervjusituationer där 

elever med synlig minoritetsbakgrund utgör flera en enstaka elever i följande 7 filmer: Formativ 

bedömning, Betyg i årskurs 6, ett kollegialt samtal, Elevernas egna ord om bedömning, 

Bedömningsstöd i teckenspråk, Att undervisa i teknik och naturvetenskap, Alla kan lyckas i skolan  

samt i Sex och samlevnad i ämnet bild. Samtliga filmer kommer från Skolverkets Youtube kanal. 

Tillvägagångssätt och analytiska verktyg 

För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod. I den kvantitativa delen av undersökningen har jag tittat genom 112 filmer, i allt ca 

12 ½ timme film (45 filmer från Matematiklyftet och 67 filmer från Skolverkets Youtube kanal).  I de 

112 filmerna ingår även  presentationen av de nya kursplanerna som lades ut under 2011.  I den 

kvalitativa delen har jag granskat 28 filmer närmare. 15 av filmerna ingår i Matematiklyftet. De övriga 

13 är från Skolverkets Youtube kanal.  

 

Kvantitativ analys  

Den kvantitativa analysen har genomförts i en mycket enkel form. Jag har tittat genom samtliga filmer 

inom den givna tidsramen för ett första urval. Sedan har jag arbetat fram kategorier med underrubriker, 

som t ex. elev ges ordet (intervju, annat) stillbild (homogent, enstaka elever, blandad grupp), elev-

interaktioner (homogent, enstaka elever, blandad grupp). Jag har därefter suttit med penna och papper 

och markerat när och på vilket sätt elever med synlig minoritetsbakgrund respektive synbar 

majoritetsbakgrund synliggjorts. Jag har inte klockat längden på varje inslag. Jag kan därför enbart 

uttala mig om hur ofta/sällan elever med synlig minoritetsbakgrund/synbar majoritetsbakgrund 

framträder, inte hur länge elevkategorier finns i bild  i de filmerna där de synliggörs. Jag har tittat 

genom varje film vid mellan två till fyra tillfällen.  

I användandet av kategorierna synlig minoritets- majoritetsbakgrund möter jag problemet med 

subjektivitet i relation till gränssättning. Vem som kan räknas ingå i majoritets- respektive 

minoritetsgruppen är inte alltid tydligt. Särskild problematiskt har det varit i den kvantitativa delen av 

uppsatsen. Den omfattar dessutom ett så stort antal klipp att det, på grund av tidsramarna, inte varit 

möjligt att få en fristående bedömning av utomstående. Lösningen har varit att jag har valt att definiera 

eleven som medlem av majoritetsgruppen i de fall där jag varit osäker på kategoriseringen.  Det gör att 

det i den kvantitativa studien kan finnas en underrepresentation av kategorin elever med synlig 

minoritetsbakgrund. Trots  de uppenbara begränsningarna i den kvantitativa analysen anser jag att den 

ger intressanta data och att den är av en såpass kvalitet att den utgör ett fungerande komplement för 

den kvalitativa analysen.  
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Kvalitativ analys  

I den kvalitativa delen av studien ingår de filmer som visar längre klipp från undervisningssituationer  

samt elevintervjuer, i allt 28 filmer. För att skaffa mig en översikt har jag sett alla filmerna ett flertal 

gånger, sedan har jag valt ut ett mindre antal filmer (15) som jag granskat närmare. Jag har skrivit ned 

händelseförlopp, gjort enklare transkriptioner och klockat enskilda elevers taltid. Utifrån detta har de  

teman som presenterats i resultatet utkristalliserats. I själva presentationen av resultatet har jag åter 

igen gjort ett urval av de situationer som bäst sammanfattar det övergripande resultatet. Också i den 

kvalitativa analysen har kategoriseringen medfört problem. I de fall där  jag har varit osäker på 

kategoriseringen av elever har jag tagit hjälp av två externa bedömare. De har, var och en för sig, fått 

se filmerna/delar av filmerna där jag varit osäker och ombetts kategorisera de deltagande eleverna. Det 

som har förvånat mig är samstämmigheten i våra bedömningar. Vi har "lutat åt" att kategorisera 

samma elever på samma sätt. Det skapar intressanta frågor kring hur vi lär oss att "läsa" bakgrund. 

 

Den svåra kategoriseringen 

Kategoriseringen har varit problematisk. Skapande av kategorier och positioner att identifiera sig med 

är alltid en makthandling. (Martinsson och Reimers 2008) Vem är då jag att ta mig rätten att definiera 

vem som tillhör/inte tillhör majoritetsbefolkningen och vem som ska anses ha/inte ha synlig 

minoritetsbakgrund. Kan jag genom att använda dessa kategoriserande begrepp bidra till att återskapa 

och upprätthålla en särskiljande praktik? Begreppet jag har valt at använda, synlig minoritetsbakgrund, 

har dessutom en stark subjektiv dragning. Vilka kriterier ska en elev uppfylla för att anses ha en synlig 

minoritetsbakgrund? Å andra sidan, hur ska jag kunna undersöka den fråga jag ställde mig i början av 

arbetet  "Är elever med synlig minoritetsbakgrund underrepresenterade i Skolverkets material?" utan 

att använda kategoriseringar som bygger på just utseende.  

Att välja kategorier 

Språket ger både möjligheter  och begränsningar. Begrepp och kategorier blir verktyg för att 

synliggöra fenomen och mönster. Valet av kategorin synlig minoritetsbakgrund skapar ett mönster 

som hjälper mig att undersöka och diskutera om och hur elevers "visuella kroppsliga markörer som 

anletsdrag, hårtextur och hudfärg" (Hübinette et al. 2012 s 14) är med i konstruktionen av olika 

elevpositioner i Skolverkets material. Även om jag väljer att skilja ut en grupp elever är det inte 

självklart vilka kategorier jag ska använda.. Genom att namnge en grupp elever definierar jag inte bara 

vad de är utan även vad de inte är. Jag har sökt kategorier som å ena gör det möjligt att lyfta en grupp 

ur elevkollektivet utan att samtidigt återskapa de som "icke-svenska".  Det problem som jag har att 

förhålla mig till är följande: När statistiken använder sig av begreppet utländsk bakgrund och väljer att 

inte förhålla sig till visuella markörer som t.ex. hudfärg så osynliggörs denna trots att den tillskrivs 

betydelse. Å andra sidan, om jag, utifrån visuella kroppliga markörer, skulle tillskriva någon utländsk 

bakgrund deltar jag i skapandet av en svenskhet som enbart kan se ut på ett visst sätt. Jag vill inte 

bidra till en exkluderande praktik. Jag vill däremot synliggöra hur utseende ges mening och kritisk 

granska hur skillnad görs i relation till detta. Den benämning som jag till slut stannat vid, är elever 

med synlig minoritetsbakgrund. Det är en benämning som tar fasta på yttre kännetecken, som inte 

definierar gruppen utifrån en brist som jag anser att t.ex. begreppet icke- vit gör och som utgår från en 

tänkt helhet i vilken gruppen ingår som en del.   

Min kategorisering sker från en betraktarposition. I den kvantitativa delen av studien har jag oftast 

enbart bilden att utgå ifrån. Jag har därmed ingen möjlighet att avgöra om eleven faktiskt tillhör 
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majoritetsbefolkningen eller om hen är relativt nyanländ. Jag har därför valt att använda synbar istället 

för synlig majoritetsbakgrund på de elever som jag kategoriserar som tillhörande majoritets-

befolkningen.  

Att använda problematiska kategoriseringar 

Finns det inte ord för ett fenomen ser vi det inte heller, enkelt uttryckt. De observationer vi gör 

översetts till begrepp. ... Verkligheten talar inte till oss, vi ordnar, tolkar och skapar den genom 

språket. Så betraktat blir begrepp verktyg som ger världen mening och inte bara ett hinder. ( s 170  

Börjesson 2003) 

Likväl som kategorier kan osynliggöra och utdefiniera, kan de också användas för att synliggöra 

sociala orättvisor och osynliggörande. (se t ex. Reimers & Martinsson 2008, Börjesson 2003, 

Rosén 2010, Dolk 2013)  Forskning kring diskriminering i arbetslivet, granskning av läromedel 

och erfarenheter från människor med synlig minoritetsbakgrund visar att bl.a. hudfärg spelar roll 

i för hur människor bemöts och presenteras i olika sammanhang. (se t ex. Rummet, Svart 

kvinna, SOU 2006:40, Hübinette et al. 2012, Oxford Research 2012, MKC 2014, Migrations-

info 20140804) I det normkritiska perspektivet och de teorier som det växer ur ses identiteter 

som något som skapas och upprätthålls i strukturer, genom synliggöranden och osynlig-

göranden, i normaliseringar och genom vilka berättelser som lyfts fram och hur de rollsätts. 

I den berättelse som filmerna är delar av skapas "sanningar" om skolan, den goda pedagogiken, läraren 

och eleven. Att synliggöra hur elever med synlig minoritetsbakgrund används i konstruktionen av den 

goda elevpositionen blir då ett sätt att fördjupa och  kritiskt granska detta pågående skapande. Att 

undvika detta gör att vi låter bli att föra viktiga diskussioner om hur minoritetsbakgrund används i 

berättelser som tillsynes handlar om något annat. 

 

Att interpelleras  

Eleverna som deltar i filmen i interpelleras, kallas till olika positioner av läraren i klassrummet. Det är 

inom den ramen som min granskning sker. Frågan jag ställer mig är till vilka positioner elever med 

minoritets- respektive majoritetsbakgrund kallas i de granskade filmerna. Men det är inte enbart 

eleverna som interpelleras. Skolverkets filmer är riktade till lärare och läraren interpelleras av filmerna 

i sin egenskap av pedagog med ett förmodat intresse för pedagogisk utveckling. I rollen som mottagare 

erbjuds också läraren som ser filmen att inta den diskursivt formade subjektspositionen som 

interpellationen skapat.  

Även om det finns skillnader i synen på subjektets rörelsefrihet finns hos såväl Laclau, Mouffe som 

hos Butler, en möjlighet för den interpellerade att göra motstånd mot eller utveckla den erbjudna 

subjektspositionen. Människan ingår i flera i bland motstridiga diskurser, vilket kan medföra att hon 

av samma material kan interpelleras till flera olika subjektspositioner. Hon kan också delta i diskurser 

där begrepp har en annan innebörd än i den diskurs till vilken hon interpellerats. (Winter Jørgensen & 

Phillips 1999, Jonsson 2007).  Hur lärare och elever ( i presentationen av gymnasieprogrammen) 

uppfattar filmerna  och hur de förhåller sig till de subjektspositioner som filmerna erbjuder beror med 

andra ord på vilka erfarenheter de har med sig från andra diskursiva sammanhang. Det finns därför 

ingen enkel orsak - verkanssamband mellan filmen och i vilken grad mottagaren accepterar den 

subjektsposition som hen kallas till genom filmen.  "Därmed interpelleras inte heller subjekten i en 

enda subjektsposition: olika diskurser ger subjektet olika och kanske motstridiga positioner att tala 

ifrån" (Winter Jørgensen & Phillips 1999 s 23) Detta gäller förståss även när jag, som mastersstudent, 



17 

 

granskar filmerna. Att jag arbetar i en kommun där en majoritet av eleverna har synlig minoritets-

bakgrund och att jag i mitt dagliga arbete befinner mig i en diskurs där ett inkluderande perspektiv är 

centralt, påverkar självfallet den position utifrån vilken jag granskar filmerna. Man kan, i 

förlängningen av detta, även säga att teorier interpelleras genom sin nära anknytning till de diskursiva 

praktiker som de olika positionerna för med sig. Så också de teoretiska verktyg som jag valt att 

använda mig av. 

Studiens reliabilitet  

Studiens tillförlitlighet hänger i mycket på kategoriseringen av elever och elevgrupper. En uppenbar 

svaghet är att kategorin synlig minoritetsbakgrund bygger på subjektiva bedömningar. Med andra 

tidsramar hade jag i högre grad använt  mig av fristående bedömare i kategoriseringsprocessen för att 

uppnå en starkare interbedömningsreliabilitet. Det hade synliggjort eventuella skillnader i 

kategoriseringen och möjliggjort diskussioner om gränssättningar. Det hade även kunnat föra in 

intressanta diskussioner kring hur vi lär oss läsa bakgrund.  Jag har nu enbart använt mig av fristående 

bedömare i den kvalitativa studien och endast i de filmer där jag själv varit osäker på kategoriseringen 

av en eller flera elever. Jag har använd mig av två bedömare och har valt bedömare med skilda 

erfarenheter och bakgrund. Den ena av de två bedömarna har majoritetsbakgrund och arbetar som 

pedagog, fast i en annan kommun än var jag själv arbetar. Den andra externa bedömaren har synlig 

minoritetsbakgrund och arbetar inte med utbildningsfrågor. Bedömningarna har gjorts enskilt och vid 

olika tillfällen. Jag anser därför att studien har en viss, om än svag, interbedömningsreliabilitet.  

 

De oberoende bedömningarna har enbart gjorts i de filmer där jag ansett att det varit problematiskt att 

kategorisera en eller flera av de deltagande eleverna. Det är då anmärkningsvärt hur vi ändå gjort 

samstämmiga bedömningar av elevernas minoritets- eller majoritetsbakgrund. Det skulle kunna tyda 

på att vi, trots våra olika erfarenheter och bakgrunder, lärt oss läsa bakgrund på ett samstämmigt sätt.  

 

Forskningsetiska aspekter  

De forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning lyfter fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet 

(Vetenskapsrådet 2013). Jag använder mig av ett internetbaserat material, det är med andra ord ett 

material där jag inte har en direkt kontakt med de människor som ingår i materialet. Internetbaserat 

material ställer frågor om gränsen mellan det privata och det offentliga. Skolverket är en statlig 

myndighet och filmerna ligger på öppna sidor (Matematikportalen och Skolverkets Youtube kanal). 

Jag ser därför materialet som ett offentligt material och utgår från att såväl lärare som deltagande 

elever har givit samtycke till publicering. Mitt användande aktualiserar ändå frågan om möjligheten av 

informerad samtycke. Även om min granskning inte har som fokus att granska enskilde lärares 

pedagogiska förmågor, ingår ändå just enskilda lärares beteende som en del. Med största sannolikhet 

föreställde sig inte lärarna att deras insatser skulle granskas utifrån andra perspektiv än didaktiska eller 

pedagogiska. Jag anser dock att filmerna måste ses som offentlig material och att de därför kan utsättas 

för granskning på samma sätt som offentligt icke visuellt material. För att kunna fylla kraven på 

reliabilitet behöver jag kunna redovisa vilka filmer jag har använt för att komma fram till mitt resultat. 

Materialet jag använder är offentligt och att då avidentifiera deltagande elever och lärare synes både 

omöjligt och meningslöst. I flertalet av filmerna finns uppgifter om vilken skola respektive lärare 
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arbetar i. Den informationen har jag utelämnat framförallt därför att mitt syftet min inte är att granska 

enskilda lärare. Mitt intresse ligger snarare i att granska hur Skolverkets filmer deltar i berättelsen 

om vem den goda eleven, i det goda klassrummet, i den goda skolan är. 

Resultat kvantitativ undersökning 

Diskurser och normer  definieras lika mycket, om inte mer, av vad de utesluter och begränsar än av 

vad de innehåller. (se t ex. Kumashiro 2002, Börjesson 2003,Reimers  Martinsson 2008, Rosen 2010) 

Att undersöka vem eller vilka som (o)synliggörs i en berättelse är också att undersöka vem som intar 

normpositionen och vem som inte kallas på/interpelleras och ges social existens. För i slutändan 

handlar kunskapsstrategier alltid om vilken berättelse som får plats på vilka premisser och vilka 

kroppar som får existera inom dessa ramar med vilka konsekvenser  (Bromseth 2010) 

Matematiklyftet 

Matematiklyftets filmer särskiljer sig från de övriga filmerna i materialet genom att de ingår som en 

del av en omfattande kompetensutvecklingssatsning. De har därför en helt annan tyngd än det övriga 

materialet på Skolverkets Youtube kanal. De är också unika genom att de visar långa klipp av 

klassrumsinteraktioner. Några av filmerna återkommer i flera årskurser. I tabellen nedan har jag valt 

att redovisa filmerna efter den uppdelning Skolverket gör. Jag räknat in samliga filmer i respektive 

årskurs även när samma film används i flera årskurser.
9
 

I introduktionsfilmen (10:37) används enbart kortas inklipp från klassrumsinteraktioner. Fyra  klipp 

visar enbart majoritetselever och i fem klipp finns elev/elever med synlig minoritetsbakgrund.  

 

Verksamhet Antal filmer Representation av 

Barn/elev med synlig 

minoritetsbakgrund  

På vilket sätt synliggörs barn/elev med 

synlig minoritetsbakgrund  

Förskola
10

 22 filmer 67 min 1 film 3:34 min Som bakgrund. Barnet syns men dets röst 

hörs inte 

Grundskola  

årskurs 1 - 3 

2 filmer 24:33 min 1 film 19:49 min Som bakgrund. Eleven är en av två elever 

vars namn  inte nämns vid något tillfälle  

Grundskola  

 årskurs 4 - 6 

7 filmer 57:43 min 1 film 14:47 Som bakgrund. 9 elever ges ordet, inga av 

dem har synlig minoritetsbakgrund 

Grundskola  

årskurs 7 - 9 

12 filmer 142: 36 min 4 filmer (totalt 49:14) I två av filmerna som bakgrund.   (37:16 

min) 

                                                      
9 Det är tre filmer som återkommer i mer än en årskurs. 

10 Förskolans/förskoleklassens filmer utmärker sig genom att de består av flera mindre episoder. I ett klipp 

(1:47 min.) följer vi ett barn som arbetar med en lärplatta och som talar engelska med pedagogen. 

Barnet har ingen synlig minoritetsbakgrund. Klippet visas vid två tillfällen.  
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   I en film som deltagare i gruppintervju . 

Eleven har kortast taltid av deltagarna.       

(6:53min) 

   I en film som jämbördig i taltid med övriga 

elever. (5:05) 

Gymnasiet 2 filmer 39:23 min - - 

Totalt 45 filmer 331:15 min  

5t 31:15 min 

7 filmer 87:24 min 

1 t 27:24 min 

I fem filmer som balgrund. 

I en  film som  deltagare i gruppintervju 

(6:53)   

En film som  jämställd med övriga elever: 

(5:05)               

11: 57 min 

 

Jag började mitt arbete med uppsatsen med den fråga som väcktes i mitt första möte med en av 

Matematiklyftets filmer. Var det bara i denna ena film som elever med synlig minoritetsbakgrund var 

så osynliggjord? Tyvärr kan jag ett drygt halvt år senare konstatera att så är det inte. Elever med synlig 

minoritetsbakgrund finns endast representerade i 16% av Matematiklyftets filmer och lyfts som 

subjekt  i enbart 4 % av filmerna. Introduktionsfilmens löfte, där elever med synlig minoritets-

bakgrund synliggörs i nära hälften av klippen, följs inte upp i det övriga materialet. Jag ser Skolverkets 

filmer som en del av såväl konstruktionen som reproduktionen av den goda elevpositionen. Jag ser 

dem som berättelser om den framgångsrika pedagogiken. I den berättelsen finns implicit berättelsen 

om den framgångsrika läraren och den goda eleven . Skolverket, eller de av Skolverket utvalda 

universiteten och högskolorna, har valt vilka klassrum och vilka aktiviteter i klassrummen som ska 

synliggöras, vilka elever som ska intervjuas och vilka frågor som ska ställas. I denna berättelsens 

dramaturgi framställs några elever som huvudrollsinnehavare, andra ges biroller eller finns med som 

statister medan några inte ens finns med på rollistan. I Matematiklyftets berättelse om den goda eleven 

i det goda klassrummet är rollsättningen klar, huvudrollen innehavs av en elev med synbar majoritets-

bakgrund. Elever med synlig minoritetsbakgrund finns i huvudsak i listan över statister, eller inte alls. 

De kallas, med andra ord, inte till social existens i filmerna om det goda klassrummet. 

 

Filmer från Skolverkets Youtube kanal  

De 67 filmerna  på Youtube kanalen är sinsemellan mycket olika. Jag har valt att presentera dem under 

tre rubriker; nya kursplaner, filmer med elevinteraktioner och  presentation av gymnasie-programmen. 

De två första grupperna filmer hör ihop i och med att de riktar sig till lärare. Presentationerna av 

gymnasieprogrammen är de enda filmerna i mitt material som är riktade till elever.  

 

Nya kursplaner 

De nya kursplanerna består av 27 filmer om i allt 2 t. 42 min. Elevbilder och interaktioner finns främst 

som illustrationer av både förklarande och  resonerande texter. Voiceover används frekvent. Här finns 

det med andra ord inga elever som får ordet och genom detta görs till subjekt. Jag har därför enbart 
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fokuserat på inklippta bilder/filmsekvenser. I fem av de 27 filmerna finns inga elever med synlig 

minoritetsbakgrund.
11

  I de återstående 27 filmerna ingår 243 klipp på elever. I endast  16 % av 

klippen presenteras elever med synlig minoritetsbakgrund som något annat än enstaka elever i en 

större grupp elever med synbar majoritetsbakgrund. 
12

 

Skolverkets presentation av de nya kursplanerna är både omfattande och har höga "tittarsiffror" på 

Youtube. Liksom Matematiklyftet kan de antas ha stor genomslagskraft i skapandet av berättelsen om 

den svenska skolan och eleverna som går där. Med hänvisning till Potter skriver Börjesson (2003) att 

vi snarare än att undersöka om världen är konstruerad bör studera hur utsagor om världen blir sanna. 

Även om elever med synlig minoritetsbakgrund synliggörs i något högre grad i presentationen av de 

nya läroplanerna än i Matematiklyftets filmer är det ändå i huvudsak samma berättelse om den svenska 

skolans elever som förs vidare. Upprepning är ett sätt att naturalisera uttalanden om världen. I 

Skolverkets filmer sker upprepade osynliggöranden av elever med synlig minoritetsbakgrund i de 

berättelser som handlar om den goda eleven, i det goda klassrummet, i den goda skolan. 

 

18 filmer med elevbilder och elevinteraktioner 

Filmerna är sinsemellan olika i hur elevbilderna används. Vissa filmer följer en klass medan andra 

filmer använder sig av klipp  från olika klassrum. I några filmer är inklippen korta medan vi i andra får 

följa elever i arbetet eller höra hur de resonerar kring sina projekt under en längre tid. En av filmerna 

består i huvudsak av elevintervjuer. Det som är gemensamt för alla 18 filmer är att de använder klipp 

från klassrum och/eller elevbilder. Jag har inte viktat klippens längd, utan enbart fokuserat på 

synlighet.  

 

Enbart elever med synlig 

minoritetsbakgrund 

Blandade elevgrupper Enstaka elever med synlig 

minoritetsbakgrund 

Enbart elever med synbar 

majoritetsbakgrund.  

2 filmer 18:36
13

 7 filmer 87:49  min 3 filmer 50:14 min  6 filmer 71:50 

 

Sju av filmerna rör bedömning och eller betyg. Alla sju placerar sig i tabellens två första kolumner. 

Elever med synlig minoritetsbakgrund synliggörs med andra ord främst i filmer som rör betyg och 

bedömning. Resultatet här visar på vikten av att inte enbart undersöka hur ofta elevgrupper presenteras 

utan även i vilka sammanhang detta sker. Detta leder vidare till den kvalitativa delen av min 

granskning.  

 

 

 

 

 

                                                      
11 Samtliga 5 filmer är presentationer av kursplaner i SO ämnena 

12 I 62 % av klippen är elever med synlig minoritetsbakgrund inte representerade alls och i 22 % av 

klippen finns de med som en enstaka elev i bakgrunden.  

13 Den ena filmen består huvudsakligen av lärarsamtal 
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Presentation av gymnasieprogram 

Materialet utgörs av 22 programpresentationer. Presentationer av gymnasiesärskolan, 

introduktionsprogrammet och teknikgymnasiets fjärde år ingår i materialet.  

 

Enbart elever med synlig 

minoritetsbakgrund 

Blandade elevgrupper Enstaka elever med synlig 

minoritetsbakgrund 

Enbart elever med synbar 

majoritetsbakgrund.  

-  12 program 56:11min 4 filmer  17:07 min  6 filmer 29:21 min 

- 61 elevintervjuer varav 

20 med elever med 

synlig 

minoritetsbakgrund. 

14 elevintervjuer med elever 

med synbar 

majoritetsbakgrund 

37 elevintervjuer 

 

I 10 av 22 presentationer finns elever med synbar minoritetsbakgrund inte bland de elever som 

intervjuas. Att namnges och synliggöras, att interpelleras är att födas in i världen, att ges en social 

existens som i sin tur utgör grunden för handlande. (se t ex. Kumashiro 2002, Biesta 2003, Jonsson 

2007, Martinsson & Reimers 2008, Dolk 2013) Detta är filmer som riktar sig till unga på väg att välja 

gymnasieprogram. Varje film kallar på  mottagaren och erbjuder denna en position att inta. I 

presentationerna av gymnasieprogrammen är det i intervjuerna som elever främst synliggörs som 

tydliga subjekt. Elever med synlig minoritetsbakgrund  kallas till den subjektspositionen som intervjun 

innebär 18 % av intervjuerna.  

För snart ett år sedan frågade min kollega mig om jag inte kunde titta genom en av Matematiklyftets 

filmer som fått kommentarer av deltagande lärare utifrån genus. Det som inte kommenterades i filmen 

och vad jag inte heller själv uppmärksammade i början, var den vithetsnorm som genomsyrade filmen. 

Den högre medvetenheten kring genus gör det omöjligt att i dag använda klassrum där ett kön tilläts 

dominera, om anspråket vara att visa ett generellt klassrum -  utan att detta  uppmärksammas och 

kommenteras. Det min kvantitativa studie visar med förvånansvärd tydlighet är att samma sak inte 

gäller frågor om andra former av mångfald. Det är i dag fortfarande fullt möjligt att göra ett material 

där elever med synlig minoritetsbakgrund i hög grad osynliggörs i klassrummet.  

Resultat kvalitativ undersökning 

Jag har valt att presentera resultatet från den kvalitativa analysen under två rubriker, Den goda eleven 

och Elever med synlig minoritetsbakgrund. I det normkritiska perspektivet poängteras dynamiken 

mellan normpositionen och det som betecknas som avvikelsen. (se t ex. Kumashiro 2002, Martinsson 

& Reimers 2008, Bromseth 2010) På ett liknande sätt beskriver Morrison (1993) det ömsesidiga 

beroende mellan det som framstår som berättelsens yta och de beståndsdelar som bär upp denna yta 

genom att utgöra den bakgrund som ger ytan dess  mening, innehåll och kontur. Skolverkets filmer har 

ett kompetensutvecklande syfte. Dess yta handlar om den goda läraren och de elever som denna 

samspelar med. Bartholdsson (2008) påpekar hur den goda läraren och den goda eleven förutsätter 

varandra. "I skapandet av den normala eleven skapas också den normala läraren. Vi bör därför hålla i 



22 

 

minnet att den goda lärarens handlingsutrymme gränsar till elevens och att de påverkar, stöttar och 

inkräktar på varandra." (Bartholdsson 2008 s. 16) För att kunna genomföra syftet med min granskning, 

att undersöka hur elever med synbar minoritetsbakgrund positioneras i Skolverkets filmer, har jag 

ställt fyra frågor till materialet. En av dem är hur den goda elevpositionen skapas och definieras i 

Skolverkets filmer. Syftet med uppsatsen är inte enbart att undersöka representativitet utan även att 

undersöka hur elever med synlig minoritetsbakgrund positioneras i Skolverkets filmer. Det innefattar  

också hur de används i framskrivandet av den goda elevpositionen. För att kunna genomföra detta 

behöver jag beskriva vad den goda elevpositionen innehåller, vilka elevpositioner den goda läraren 

kallar den goda eleven till och vilka elever kallas. Under rubriken Den goda eleven  försöker jag 

besvara den frågan. Under rubriken Elever med synlig minoritetsbakgrund  är fokus dels på hur elever 

med synlig minoritetsbakgrund positioneras i Skolverkets filmer dels på hur dessa positioner förhåller 

sig till den goda elevpositionen.  

Även om jag har valt att presentera innehållet av den kvalitativa undersökningen under två olika 

rubriker ska det inte ses som två separata resultat. Jag ser det snarare som att innehållet i de två 

rubrikerna står i ett ömsesidigt beroende förhållande till varandra. De är delar av samma dynamik. Den  

som utgörs av relationen mellan norm och avvikelse, yta och bakgrund. 

Den goda eleven  

Filmerna från Matematiklyftet innehåller generellt längre klassrumsinteraktioner. De utgör därför den 

större delen av materialet som ligger bak analysen av den goda elevpositionen.  

 

Självstyrning och den vänliga maktutövningen  

I Matematiklyftets filmer råder ett tydligt organiserat lugn. Vi hör lärarens instruktioner, sorlet från 

samarbetande elever och den tysta dialogen mellan lärare och elev och elever emellan.  Rörelse-

utrymmet ägs av läraren. Det är denna som rör sig mellan elever eller grupper av elever. Någon höjer 

en hand för att påkalla lärarens uppmärksamhet och sitter sedan kvar på sin plats tills läraren har tid att 

komma förbi. Det är ingen tvekan om vem som äger makten över situationen, över  kropparna och 

över rörelse- och ljudutrymmet. Ordningen visar på maktrelationerna i klassrummet och de positioner 

som ingår i den. Den både producerar och kräver självdisciplin och självreglering av eleverna. Skolans 

styrdokument lyfter elevernas nyfikenhet, utforskande och lust att lära som själva grunden för 

undervisningen. Det gör det svårt att legitimera auktoritära pedagogiska metoder och öppen tvång. 

Maktutövandet behöver därför anta en mer öppen och mjukare form som inte omedelbart igenkänns 

som just maktutövande, en vänlig maktutövning kallar Bartholdsson (2008) det. Det är denna vi möter 

i klassummen. Bartholdsson kopplar den till liberaldemokratiska värderingar och självdisciplinen  är 

en väsentlig del i denna mer liberala styrningsrationalitet. (Bartholdsson 2008, Nilsson 2008) Just 

självdisciplinen och ansvarstagande i relation till egna lärprocesser är något som återkommer i flera 

elevintervjuer. 

Vikten av det egna ansvarstagande lyfts i ett av de få avsnitt i Matematiklyftets filmer där elever gör 

motstånd mot den rådande ordningen. I Problemet med glasserna  är elevernas uppgift att ta reda på 

hur många olika smakkombinationer det går skapa utifrån fyra glasskulor med sinsemellan olika 

smaker. Eleverna är indelade i grupper som alla arbetar tillsynes koncentrade med uppgiften. I en av 

grupperna är det dock en elev som med sitt kroppsspråk tydlig markerar ovilja att ta sig an uppgiften. 
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Han lutar huvudet tungt i handen. Läraren ställer sig bredvid honom och förklarar uppgiften. Eleven 

svarar: "Choklad, vanilj, citron och sen bara hålla på och hålla på ... det är liksom väldigt jobbigt det 

här". Läraren förklarar uppgiften igen och eleven svarar "mmm det är väldigt jobbigt att räkna." och 

lutar sig mot stolens ryggstöd. Läraren lämnar då eleven och går fram till några kort som hänger på 

väggen i klassrummet. I filmen dyker det upp en textruta Maria pekar på tankevanan uthållighet. 

Nästa gång  eleven är i bild arbetar den med uppgiften. Påpekandet av det egna ansvarstagandet och 

elevens villighet att anamma det återställer ordningen. 

I Matematiklyftet finns filmer där elever inbjuds att reflektera över lärarens matematikundervisning. I 

en av filmerna finns följande replikväxling.  

Intervjuare: Hur har er matematikundervisning ändrats mot tidigare? Hur ser 

 matematikundervisningen ut i stort i dag?  

Elev1: Det handlar mycket om att vara medveten om sitt eget lärande och veta vilken nivå man 

 är på hela tiden. Få information om var man är. 

Elev 2: Så att man vet hur mycket man kan utvecklas 

Elev 1: och vad man ska utveckla  

           (Elever i 8:an om sin problemlösningsundervisning. Matematiklyftet.) 

 

Det är en i mångt självstyrande elev som de två eleverna i intervjun beskriver. Som god elev behöver 

man både ha medvetenhet om sina egna lärandeprocesser, var man är i sitt lärande och vad nästa steg 

är. Matematiklyftet är en kompetensutvecklingssatsning och de lärare vars klasser filmas anses vara 

särskilt skickliga pedagoger. När intervjuaren frågar om ändringar av matematikundervisningen ligger 

det därför implicit i frågan att förändringarna har varit av positiv art.  Den positiva utvecklingen blir en 

ram där elevernas betoning av det egna ansvaret och självstyrningen får ytterligare tyngd och mening. 

Bartholdsson (2008) påpekar hur den goda lärarens handlingsutrymme gränsar till elevens och att de 

på så sätt står i ett ömsesidigt beroende förhållande till varandra. Berättelsen om den goda läraren 

kräver elever som är villiga att delta i just den vänliga maktutövningens dramaturgi. Betoningen av det 

egna ansvaret inför lärandet kräver och skapar en självstyrande, ansvarstagande och självkorrigerande 

elev. I 26 av 28 filmer är det enbart elever med synbar majoritetsbakgrund som intar den positionen.  

 

Aktivitet, samtal och transparens  

I Skolverkets filmer intar samtalen mellan elever, mellan elev och lärare, och helklassamtalet en 

central roll. Undervisningen innehåller tydliga strukturer som ger ramarna för vilka samtal som kan 

ske när och mellan vilka. I Matematiklyftets filmer är undervisningens dramaturgi byggd på 

elementen; arbeta själv, samtal  i par eller i en mindre grupp och helklassdiskussioner. Syftet med 

samtalen är att ge eleverna möjlighet att träna sig i att resonera genom att möta olika tillvägagångssätt 

och tankegångar. I Matematiklyftets filmer intar läraren ibland en nästan Sokratiskt roll. En elev 

berättar hur deras lärare i bland låtsas att hon inte förstår för at ge eleverna en möjlighet att förklara 

mer utförligt hur de tänker.  

Hon brukar så där låtsas att hon inte förstår och säger så att de får förklara en gång till (Elever i 

sjuan om sin problemlösningsundervisning. Matematiklyftet.) 

 Det är genom det aktiva deltagande i dialogen som eleven antas fördjupa sin egen förståelse. Detta är 

också något som eleverna tar med sig i diskussionerna i par eller mindre grupper.  
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Det är roligtför då kan man förklara för sina kompisar. Sen kan man argumentera vad som är rätt 

och vad som är fel. Man kan liksom prata med den som man sitter bredvid då. Förklara sin idé och 

så. (Elever i sjuan om sin problemlösningsundervisning. Matematiklyftet.) 

Samtalet ska hjälpa eleverna att sätta ord på egna idéer och tankegångar, men det är också ett sätt att 

nå nya lösningar. 

Nu har vi ju större chans att hitta fel vägar och sen hitta rätt. Så vi går tillbaka och hittar andra 

vägar och så."
14

 (Elever i åttan om sin problemlösningsundervisning. Matematiklyftet.) 

Den goda eleven är en elev som kan formulera de strategier hen använder i problemlösningen och som 

och kan använda sig av resonerandets olika tekniker för att nå nya kunskaper.  

För att fylla rollen som den goda eleven och delta i det offentliga samtalet, helklassdiskussionen, 

behöver eleven förutom att resonera också vara villig att användas som lärande exempel inför klassen. 

Eventuella misstag i resonemanget ska, genom att belysas av lärare och medelever, komma andra till 

hjälp. I ett samtal med elever i sjuan om  problemlösningsundervisningen 
15

 frågar intervjuaren hur det 

känns när läraren även tar upp  felaktiga lösningar i helklassdiskussioner.  

Jag tycker att det är bra, för då får man också, den personen som har gjort problemet den får höra 

av klassen vad den har gjort för fel och så liksom vad den kan utveckla i sin lösning.  

 säger en elev, varpå en annan replikerar   

Man lär sig av sina misstag.  

(Elever i sjuan om sin problemlösningsundervisning. matematiklyftet.) 

Det öppna misslyckandet kan med andra ord bli vägen till framgång. Med referens till Foucault  

beskriver Bartholdsson hur den disciplinära makten tvingar de som är föremål för styrningen att bli 

synliga. (Bartholdsson 2008 s 180)  I den klassrumsordningen som presenteras är det läraren som har 

makten att kräva tillgång till elevers resonemang och rätten att använda dem som lärande exempel i 

helklasdiskussionerna. Den makten sträcker sig även till de resonemang som eleverna tydligt markerar 

att de har övergivit. Hårt draget kan man säga att den gode eleven måste acceptera att blottläggas och 

användas som ett medel för det gemensamma lärandet. De krav som ställs på den goda eleven är 

förmågan att resonera och att inordna sig i klassrummets officiella samtalsdramaturgi samt en villighet 

till transparens som inkluderar att låta sig användas som medel för det gemensamma lärandet.  Det är 

läraren som har makten över talutrymmet. I den makten ligger såväl  rätten att kräva delaktighet av 

elever som rätten att begränsa den samma.  

 

Konsensus i klassrummet. Att lära av historien för en bättre framtid 

Majoriteten av filmerna som utgör materialet här ingår i temat Sex och samlevnad på Skolverkets 

Youtube kanal.
16

  Vikten av att ha ett normkritiskt perspektiv lyfts explicit i intervjuerna med lärare i 

respektive film. I det normkritiska perspektivet ingår självreflektionen och förankringen i nuet som 

väsentliga aspekt (Bromseth 2010, Kumashiro 2002, Skolverket 2009). I filmernas klassrum befinner 

                                                      
14 Elever i åttan om sin problemläsningsundervisning 

15 Elever i sjuan om sin problemlösningsförmåga 

16 I temat ingår fem filmer med elevinteraktioner. 
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vi oss dock sällan i ett komplext nu utan snarare antingen i en fjärran dåtid eller i en hägrande framtid. 

Historien är något vi ska lära oss av för att kunna skapa en bättre framtid.  

De som går i skolan är ju framtidens människor. Jag tycker at skolan har jättestort ansvar att lära 

eleverna att tänka på ... mer ett öppet sätt. Så att det blir mer acceptans. (Sex och samlevnad i 

religionskunskapen. Skolverkets Youtube kanal.) 

Det finns en konsensus kring öppenhet och acceptans som uttrycks i förhoppningar om den kommande 

framtiden som en mer tolerant och öppen tid hos såväl elever som lärare. Detta utan att vare sig 

tolerans eller acceptans diskuteras eller problematiseras. Skolinspektionens rapport Skolans arbete 

med demokrati och värdegrund (2012 s 42) lyfter det normkritiska förhållningssättet som ett skydd 

mot falsk eller framtvingad konsensus. I de undervisningssituationer som Skolverket valt att lyfta fram 

är det snarare konsensus kring värden som utgör den utgångsposition gentemot vilken man både 

granskar historien och framställer framtiden. En av de intervjuade eleverna lyfter in nuets komplexitet 

"Ja, som att jag är icke-troende så tycker jag att  religion i bland kan bli väldigt ...    provocerande."
17

 

Men diskussionen kring det presumtivt provocerande, det som kan synliggöra konflikter i nuet, olika 

inställningar och erfarenheter är inte närvarande. Diskussionen om hur vi kan förhålla oss till, 

härbärgera eller försöka förändra de motstridiga uppfattningarna, som trots allt måste antas finnas, 

lyser med sin frånvaro.  Det är den rationella förståelsen och skolans ansvar att överföra "goda" 

värderingar som framhävs. Det är det toleranta klassrummet som ska vara avstampet för den toleranta 

framtiden. I filmen Sex och samlevnad i ämnet bild (Skolverkets Youtube kanal) arbetar läraren med 

normer kring kvinnor och män. Eleverna har fått i uppgift att under veckan vara extra uppmärksamma 

på hur kön beskrivs i media. Eleverna beskriver vad de sett och får till uppgift att rita en normbrytande 

person. Det leder till att eleverna ritar killar med kjol och smink. Som en elev uttrycker det blir det 

"roligare" än att rita en tjej i kostym. Ingen diskussion förs dock kring eventuella konsekvenser av 

normer kring kön och könsroller eller hur eleverna själva förhåller sig till dem. Dolk (2013) beskriver 

hur rädslan för att uppfattas som politisk kan leda till att pedagoger väljer att fokusera på goda 

exempel och förebilder i sitt arbete. Förebilder är kopplade till individer som gör att de mer befinner 

sig på en visionär nivå. Det handlar mer om hur vi skulle önska att situationen eller vi var, snarare än 

om varför det är som det är och hur det kommer sig att det är så. Förebilderna framstår, enligt Dolk, 

som ”ofarliga” i relation till makt och ojämlikheter och därmed också som opolitiska. Det goda 

klassrummet framstår, i filmerna, som ett opolitiskt klassrum där goda förebilder och avskräckande 

exempel ska bidra till ökad tolerans i framtiden. Den goda eleven blir en elev som inte utmanar 

konsensus genom att lyfta in det mer problematiska nuet med dess makthierarkier och värdekonflikter. 

När nuet förs in
18

 är det via elever med synbar minoritetsbakgrund som t ex. i Bedömningsstöd i 

teckenspråk där en av eleverna reflekterar "När jag åker till Indien känner jag mig svensk och i 

Sverige känner jag mig indisk." Bortsätt från dessa få tillfällen är fokus för samtalen i det goda 

klassrummet den öppenhet som komma ska. Samtalen utspelar sig med få undantag mellan elever med 

synbar majoritetsbakgrund. Talet om tolerans tenderar därför att bli ett tal om tolerans gentemot de 

som inte antas finnas i klassrummet utan att det definieras närmare vem de kan tänkas vara. 

                                                      
17 Sex och samlevnad i religionskunskapen. Skolverkets Youtube kanal 

18 Det sker i två av 28 filmer i det första urvalet för den kvalitativa analysen 
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Elever med synlig minoritetsbakgrund 

I det normkritiska perspektivet är osynliggörandet och att göras till avvikelsen två centrala tekniker i 

skapandet och upprättandet av normer och därmed en väsentlig del av den disciplinerande makten. 

(Bromseth 2010, Martinsson och Reimers 2008, Martinsson 2008 )  Med referens till Butler skriver 

Martinsson att inte bli respekterad och erkänd, att inte vara benämnd och omnämnd, utan bara finnas 

där som något odefinierad utgör ett våld i sig. Morrison (1993) visar också hur "avvikelsen" kan 

användas för att ge konturer, mål och mening till det normativa. I det förra avsnittet, Den goda eleven, 

var fokus den goda elevpositionen och vem som kallas att inta denna. I det kommande avsnittet är 

fokus dels hur elever med synlig minoritetsbakgrund positioneras i Skolverkets filmer och dels hur 

denna positioneringen förhåller sig till framskrivandet av den goda elevpositionen.  

Det finns inga filmer i Matematiklyftet där elever med synlig minoritetsbakgrund är i majoritet eller 

där det finns mer blandade elevgrupper. På Skolverkets Youtube kanal har jag hittat sju filmer där 

elever med synlig minoritetsbakgrund utgör en större andel av eleverna. I tre av dem utgör de en 

majoritet av eleverna.
19

  Det har medfört att materialet där elever med synlig minoritetsbakgrund utgör 

en större andel av eleverna är väsentligt  kortare än materialet där elever med synlig minoritets-

bakgrund återfinns som enstaka elever i en klass där majoriteten av eleverna har synbar 

majoritetsbakgrund. 

Det bör understrykas att fokus för min undersökning är de normer och makttekniker som placera 

elever med synlig minoritetsbakgrund i särskilda positioner och hur de positionerna används i 

konstruerande av den goda elevpositionen, inte hur enskilda elever eller grupper av elever "är".   

 

Att finns som osynlighet  

Elever med synlig minoritetsbakgrund är tydligt underrepresenterade i Matematiklyftets filmer. I mitt 

urval, som består av 15 olika filmer med längre elevinteraktioner, syns enstaka elever med synlig 

minoritetsbakgrund i sex av filmerna. I en av dessa (Tanken som töms)
20

 är de likställda med 

majoritetseleverna i förhållande till synlighet och taltid. I de övriga är de bifigurer eller statister som 

kameran glider förbi i sina svep över en större elevgrupp. I filmen riktad mot lågstadiet
21

 är eleven 

med synlig minoritetsbakgrund en av de två elever vars namn inte nämns under de nästan 20 

minuterna som filmen varar. I filmen riktad mot årskurs 4 - 6 är elever med synlig minoritetsbakgrund 

med som bakgrund, men inte bland de nio elever som lyfts fram och bes beskriva egna eller andras 

lösningar på de problem som klassen arbetar med. På startsidan för Lärportalen för matematik finns 

nio foton som illustrationer av de olika verksamheterna som kompetensutvecklingen riktar sig till. På 

fotona syns nio elevers ansikten. Ingen av dem har synlig minoritetsbakgrund. I Matematiklyftets 

filmer kallas elever med synlig minoritetsbakgrund mycket sällan till subjetspositioner. De ges med 

andra ord ingen social existens i filmerna. Samma tendens finns även i filmerna på Skolverks Youtube 

kanal. I de filmer där det finns enstaka elever med synlig minoritetsbakgrund i en klass lyfts de inte, 

med två undantag: i filmen Bedömningsstöd i teknik i årskurs 6 och 9 som rör bedömning, samt i 

filmen Alla kan lyckas i skolan som rör elever i behöv av särskilt stöd. 

                                                      
19 Elevernas egna ord om betygssättning i årskurs 6, Betyg i årskurs 6 - ett kollegialt samtal, Formativ 

bedömning - bedömning för lärande. 

20 Se vidare under rubriken " Att göras till den Andra"  s 32 

21 En lektion på lågstadiet om likhetstecknets innebörd 
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Althussers begrepp interpellation används för att beskriva den process genom vilken språket eller en 

kallelse skapar en social position för individen. Begreppet har använts och utvecklats vidare av mer 

postmoderna tänkare (Winther Jørgensen och Philips 1999, Jonsson 2007). Det öppnar både för större 

möjlighet till motstånd och till rörlighet mellan olika positioner än vad som ursprungligen fanns hos 

Althusser. Jonsson (2007) refererar till Butler och beskriver interpellationen eller kallelsen som två-

eggad. Den tillfogar en språklig skada genom att oundviklig begränsa möjligheter till varandeformer, 

men den ger också möjligheter för social existens och öppnar därför också för möjligheter till 

handlande. Biesta (2003) lyfter även han upp subjektsblivande i relation till skolans demokratiska 

uppdrag. Att inte bli kallad till social existens skulle då både omintetgöra möjligheter till handlande 

och i förlängningen möjligheten att påverka de strukturer som påverkar en. Elever med synlig 

minoritetsbakgrund kallas mycket sällan till social existens i de klasser där de utgör enstaka elever. 

Osynliggörandet gör att de helt utesluts från den goda elevpositionen. 

 

Att finnas som bakgrund 

I Problemet med glassarna  ingår en elev med synlig minoritetsbakgrund i en av de grupper som 

kameran återkommer till vid flera tillfällen. Gruppen har tre deltagare och en av deltagarna har synlig 

minoritetsbakgrund. Vi får se och höra hur läraren besvarar gruppens frågor, hur hon förklarar 

uppgifterna upprepade gånger och hur eleverna i gruppen resonerar om angreppssätt och svars-

alternativ. Det är dock bara de två eleverna med synbar majoritetsbakgrund som ges talutrymme och 

vars reaktioner i form av suckar, rynkade pannor och aha-rop som vi får följa. Eleven med synlig 

minoritetsbakgrund syns enbart som en passiv bakgrund mot vilken de två övriga elevernas aktiviteter 

träder fram. Innehåll i begrepp kan tydliggöras genom att kontrasteras med sin motsats. Den goda 

elevpositionen som präglas av aktivitet och deltagande i samtal träder än tydligare fram mot en 

bakgrund av passivitet och tystnad. Genom att enbart framställas som passiv, positioneras eleven med 

synbar minoritetsbakgrund utanför den goda elevpositionen och samtidigt som den bakgrund som ger 

den dess kontur och innehåll.  

En liknande bakgrundfunktion får eleven med synlig minoritetsbakgrund i filmen  Elever i sjuan om 

sin problemlösningsundervisning. Filmen består av en gruppintervju med fem elever där en av dem, 

Anton, har synlig minoritetsbakgrund. Eleven med flest inpass tar eller får ordet vid 10 tillfällen, 

Anton tar ordet vid 4 tillfällen. Hans inlägg är också betydligt kortare än de övriga elevernas. Tre av 

de fyra inlägg han gör består av en mening. Anton gör ytterligare ett försök att svara på en av 

intervjuarens frågor men en annan elev tar över talutrymmet och Antons tystnar. Eleverna sitter i 

halvcirkel och bildutsnittet är valt så att enbart tre av fem elever syns samtidigt i bildrutan. Anton är 

placerad i den ena ytterkanten av halvcirkeln. I och med att hans inpass är korta, så hinner inte 

kameran med. Delar och i bland hela hans inpass hamnar därför utanför bild. Anton är den elev som 

har minst taltid. Han är också den elev som syns minst i bild. När han syns i bild är det framförallt som 

en elev som lyssnar på intervjuarens frågor eller medelevers svar. Detta tillsammans med att  kameran 

"missar" ett av hans få inpass gör att Anton upplevs som passiv och avvaktande i samtalet. Även här, 

där en elev med synlig minoritetsbakgrund ingår som en del i en mindre grupp elever, positioneras 

eleven med synlig minoritetsbakgrund som den lyssnande bakgrund mot vilken den resonerande och 

aktiva eleven med synbar majoritetsbakgrund synliggörs. Det är inte enbart elever med synlig 

minoritetsbakgrund som besätter rollen av den passiva icke-deltagande eleven, men det är, med ett 
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undantag
22

, enbart i den positionen som elever med synlig minoritetsbakgrund presenteras i 

Matematiklyftets filmer.  

Det är inte enbart i Matematiklyftets filmer som elever med synlig minoritetsbakgrund används för att 

utgöra en bakgrund utifrån vilken den resonerande goda eleven med synbar majoritetsbakgrund kan 

stiga fram. I Formativ bedömning - bedömning för lärande (Skolverkets Youtube kanal) finns ett 

kortare avsnitt där en lärare visar hur han använder namnkort för att  välja ut elever som ska besvara 

de frågor som ställs i helklass. Abdifatha, en elev med synlig minoritetsbakgrund, får den första 

frågan. Vi hör inte hans svar, utan det dränks av en röst (voiceover) som förklarar hur  namnkorten 

leder till att en rättvis slump styr hur frågorna ställs i klassrummet. Det förklaras också hur korten gör 

det lättare att "bolla frågan vidare och  låta eleverna resonera kring ämnet." Läraren fortsätter 

lektionen och ställer nu samma fråga till Gabriel, elev med synbar majoritetsbakgrund, och elevens 

svar får klinga ut. Läraren förklarar att för att få i gång ett resonemang nöjer han sig inte med korta 

svar, utan  "Utan då drar jag ett kort till med ett nytt namn. Då får den eleven knyta an till det som 

sagts tidigare, att utveckla och förhålla sig till det som den personen sa." I exemplet från klassrummet  

får vi ta del av två elevers svar, det ena svaret, Abdifathas, dränks av en voiceover, det andra 

elevsvaret , Gabriels, får klinga ut. Abdifatha får representera eleven vars svar krävde vidare 

utveckling och Gabriel eleven som vidareutvecklar det tidigare svaret. Både eleverna framställs som 

aktiva och delaktiga, men samtidigt positioneras de i en hierarkisk relation till varandra där den ena 

elevens svar presenteras som en utveckling av den tidigare elevens svar och får klinga ostörd.  

Morrison (1993) skriver fram hur det afrikanistiska
23

 har används för att skapa bakgrunden och utgöra 

skiljelinjen gentemot vilken den vita amerikanska, i första hand manliga identiteten kunde växa fram. 

Det har tagit rollen av den Andra gentemot vilken den vite identiteten definieras, tydliggörs och 

konkretiseras.  I det normkritiska perspektivet lyfts normer och hur normen och avvikelsen ömsesidigt 

förutsätter och skapar varandra.(Martinsson & Reimers 2008, Martinsson 2008, Bromseth 2010) Kort 

sagt, koncept kräver sin motsats för att träda fram, normen definieras genom avvikelsen, och en 

diskurs beskrivs kanske best genom vad den inte rymmer. Att aktivt delta och föra resonemang är en 

central aspekt av den goda elevpositionen så som den konstrueras i Skolverkets filmer. När elever med 

synlig minoritetsbakgrund vid upprepade tillfällen positioneras som den passiva bakgrund gentemot 

vilken den aktiva eleven tydliggörs, positioneras de inte enbart som utanför den goda elevpositionen 

utan också som den bakgrund gentemot vilken den goda elevpositionen får sin kontur.  

 

Att finnas som problem eller lösning 

Filmen Alla kan lyckas  beskriver hur en skola har lyckats att radikalt ändra elevernas resultat genom 

att bland annat förändra undervisningen för elever i behöv av särskilt stöd.  En skylt visar de tre 

faserna i dialogen med eleverna som har genomsyrat arbetet på skolan - Vi vet att du kan lyckas -  Vi 

vet att du vill lyckas - Och vi kommer aldrig ge oss. Formuleringen av de tre faserna uttrycker en 

tilltro till eleven men skapar samtidigt föreställningen om en elev där viljan och förmågan att lyckas 

inte finns som en självklarhet. Två elever tas sedan fram som exempel på denna elevkategori. En av 

dem är en elev med synlig minoritetsbakgrund.  

                                                      
22 Tanken som töms. Se vidare under rubriken" Att göras till den Andra" s 32 

23 Afrikanist är av Morrison definierat som en icke-vit afrikansk närvaro 
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I introduktionsfilmen presenteras Matematiklyftet som en av de största kompetensutvecklings-

satsningar i matematik i Sverige på många år. Syftet med satsningen är att förbättra undervisningen 

och därför är också ämnesdidaktiken i fokus. Vi får följa med till fyra olika pilotskolor. I filmen som 

ska visa på behovet av och nyttan med satsningen har elever med synlig minoritetsbakgrund en hög 

representation, möjligtvis är de i majoritet i vissa klassrum. I de filmer som ingår i det didaktiska 

materialet är däremot elever med synlig minoritetsbakgrund nära på osynliga. Krasst skulle man kunna 

säga att elever med synlig minoritetsbakgrund är representerade i formuleringen av behovet för 

kompetensutveckling men att de osynliggörs i presentationen av goda exempel i det didaktiska 

materialet.  

Elever med synlig minoritetsbakgrund osynliggörs i hög grad i filmer där den goda elevpositionen 

formuleras samtidigt som de lyfts fram i de filmer där behov av stöd- och kompetensinsatser betonas. 

Morrison (1993) anser att en kritisk läsning med fokus på färg avtäcker nya dimensioner i hur färg 

används för att ge kontur åt positioner och begrepp men även hur färg ges en metaforisk innebörd. Är 

det möjligt att se positioneringen av eleven med synlig minoritetsbakgrund som en "Skolverkiansk" 

variant av detta, där synlig minoritetsbakgrund görs till en metafor för en elev som faller utanför den 

goda elevpositionen? 

 

Självstyrning och ansvarstagande för det egna lärandet 

Självstyrning och ansvarstagande för det egna lärandet är en viktig del av den goda elevpositionen  

och den kräver såväl uppmärksamhet och delaktighet som acceptans av klassrummets maktrelationer. 

Normerande makt ligger inte enbart i förhållningssätt och attityder utan gestaltas i både fysiska objekt 

och strukturer. (Martinsson & Reimers 2008, Nilsson 2008, Börjesson 2003, Winter Jørgensen & 

Phillips 1999) Klassrummets organisering visar både på maktordningar och var fokus i klassrummet 

ligger, eller förväntas ligga. Makten över kroppars aktiviteter och placering i rummet är en 

styrningsteknik som blir tydlig i Matematiklyftets filmer och som blir en integrerad del av det 

didaktiska kontraktet mellan lärare och den goda eleven. Rent fysiskt visas det bl.a. genom att eleverna 

sitter lugnt på sina platser medan läraren rör sig fritt i klassrummet. Läraren har på så sätt kontroll över 

såväl tal- som rörelseutrymmet. I  två av de tre filmer jag har tillgång till där elever med synlig 

minoritetsbakgrund utgör majoriteten av eleverna i klassrummet bryts det mönstret. I klassrums-

klippen ser vi dels hur eleverna rör sig fritt mellan bänkarna i klassrummet och dels hur de uppsöker 

läraren där denna befinner sig i stället för att vänta tills läraren kommer till deras plats. (Se bild 1 och 

2, s 30) Det är en rörlighet som inte finns i någon av de övriga filmklipp jag granskat. Makt-

strukturerna i klassrummet blir otydligare. Den självreglering och självdisciplin som eleven i den goda 

elevpositionen visar genom att vänta på sin tur kontrasteras mot rörligheten i klassrummen där elever 

med synlig minoritetsbakgrund utgör en majoritet.  Det kaos som känns mycket långt borta i 

Matematiklyftes filmer känns närmare. Närmare känns även risken för läraren, att vid något tidspunkt 

behöva lämna den goda lärarpositionen och  ta till andra styrningstekniker än de som ingår i den 

vänliga maktutövningen för att skapa ordning och reda. Det är en grundläggande aspekt av den goda 

elevpositionen, att acceptera lärarens makt över tal- och rörelseutrymmet i klassrummet, som utmanas 

i de filmer där elever med synlig minoritetsbakgrund utgör en majoritet av eleverna.  Eleverna 

positioneras på så sätt i motsats till den goda elevpositionen och hotar även den goda lärarpositionen 

genom att undergräva dennes kontroll av klassrummet. Morrisons (1993) beskriver hur t.ex. slaveriet 

gav den vita befolkningen möjligheter att, utifrån andras konkreta livssituationer, meditera kring 

begrepp som frihet. I klassrummet där av elever med synlig minoritetsbakgrund utgör majoriteten, ges 
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det, för att anknyta till Morrison, också en annan möjlighet att meditera över gränsen mellan ordning 

och oordning än vad som ges i Matematiklyftets vita strukturerade klassrum.  Och det är elever med 

synlig minoritetsbakgrund som får symbolisera oordningen gentemot vilken ordningen får sin kontur 

och innehåll.  

 

Bild 1    Bild 2  

I det av Foucault inspirerade maktbegreppet är makt något som finns inneboende i alla relationer. Där 

makt finns, finns även möjligheten till motmakt och motstånd (se t ex. Börjesson 2003, Nilsson 2008, 

Martinsson & Reimers 2008, Winter Jørgensen & Phillips 1999).  Elevers kroppsliga reaktioner kan 

visa hur de förmår eller väljer att förhålla sig till den rådande maktordning, i vilken grad de, av olika 

orsaker, intar den goda elevpositionen, d.v.s. den självstyrande och aktivt deltagande eleven.   

I En lektion på lågstadiet om likhetstecknets innebörd börjar en av eleverna med synbar 

majoritetsbakgrund få mycket svårt att sitta kvar på stolen. Vi ser hur han vid några tillfällen 

formligen håller sig fast i stolen för att inte störa ordningen. Några klipp senare ser hur vi samma elev 

får "agera våg" och fysiskt demonstrera likhetstecknets innebörd inför klassen. Läraren omformar 

rastlösheten genom att ge eleven en roll i den ordningen läraren kontrollerar och det görs genom det 

vänligaste av maktutövanden. Eleven används som ett hjälpmedel för övriga elevers lärande och 

inkluderas på så sätt i den goda elevpositionen. På stolen bredvid sitter en annan elev som också har 

problem med att hålla kvar uppmärksamheten på lärarens genomgång av likhetstecknets funktion. 

Problemet är här inte en fysisk oro, utan har snarare att göra med närvaro. Vi ser hur elevens blick vid 

flera tillfällen irrar bort från det som är fokus i undervisningssituationen, läraren och tavlan. Eleven är 

den enda i gruppen som har synlig minoritetsbakgrund. Denna eleven lyfts inte in i den goda elev-

positionen genom att  används som medel för andras lärande eller på annat sätt kallas som subjekt i 

den nära 20 minuter långa filmen. Utan det är snarare tvärt emot. Det är enbart två elever vars namn vi 

inte hör under hela filmen och hon är en av dem.  

I Formativ bedömning - bedömning för lärande, den tredje filmen där elever med synlig minoritets-

bakgrund utgör majoriteten av eleverna, är klassrumsorganiseringen tydlig. Läraren står vid katedern, 

eleverna sitter vid sina bänkar. Här är det istället elevernas kroppar och blickar som signalerar ett icke-

deltagande, som är långt ifrån den aktivt intresserade och kommunicerande eleven som intar den goda 

elevpositionen. I klassrummet  med elever med synbar majoritetsbakgrund är blickarna och kropparna 

riktade mot läraren.(se bild 4) I klassrummet där eleverna med synlig minoritetsbakgrund utgör 

majoriteten av eleverna, finns ingen samlad punkt som eleverna blickar och kroppar riktas mot. (se 

bild 3) Det är ett ordlöst motstånd eller en uppgivenhet som skiljer sig från motståndet i Problemet 

med glassarna 
 
där en av eleverna tycker att uppgiften är "jobbig".

24
 I Problemet med glassarna 

                                                      
24 Se vidare under rubriken "Självstyrning och den vänliga maktutövningen" s. 22 
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adresseras motståndet ögonblickligen av läraren och eleven förs in i problemlösningen och den goda 

elevpositionen genom lärarens påpekande av det egna ansvaret. I Formativ bedömning - bedömning 

för lärande  lämnas däremot elevernas motstånd oadresserat som om elevernas oengagemang vore en 

naturlig del av det vardagliga livet i klassrummet.  

Det kroppsliga ordlösa motståndet kan trots sin passivitet förstås som en aktiv vägran att delta. Det är 

dock en aktivitet som inte är kopplat till att framträda som ett engagerat subjekt inom den goda 

elevpositionen utan snarare som det engagerade subjektets mörkare skugga. Den goda elevens "onda" 

tvilling. 

 

  

Bild 3                        Bild 4 

   

Elever med synlig minoritetsbakgrund synliggörs främst i de filmer som rör elever i behov av särskilt 

stöd och i filmer som rör bedömning.
25

 Intervjuer med elever förekommer i flera av Skolverkets 

filmer. Intervjuer som rör effekterna av betyg görs däremot enbart i Elevernas egna ord om 

betygssättning i årskurs 6 där samtliga elever har synlig minoritetsbakgrund. I de övriga elev-

intervjuerna, där majoriteten av de deltagande eleverna har synbar majoritetsbakgrund, är fokus  på 

undervisningens innehåll och didaktik och elevernas reflektioner kring detta. Frågorna tar sin utgångs-

punkt i ett uppdrag vars mål är att skapa intresse och engagemang hos eleverna. I sin utformning utgår 

de från elevernas förmåga att resonera kring undervisningssituationen "Vad tycker du om att integrera 

sex och samlevnad i religionskunskapen?
26

 eller den egna lärprocessen "Visste ni om ert eget sätt att 

tänka stämde när helklassdiskussionen började?"
27

 Utgångspunkten är att eleven är intresserade och 

engagerad i undervisningen. I Elevernas egna ord om betygssättning i årskurs 6  är utgångspunkten 

något annorlunda. Här ställs frågor om betygsättningens disciplinerande effekt och implicit ligger 

tanken att det är möjligt, kanske även önskvärt att eleverna satsade hårdare. 

 Intervjuare:  Tror du att du kommer satsa mer när du får betyg?  

 Elev 1:  Ja, jag tror jag kommer satsa mer 

 Elev 2:   Ja, för att jag vill få ett bra jobb. Jag vill inte städa. (Eleven skakar sakta 

  på huvudet)   

                                                      
25 Se vidareunder rubriken " 18 filmer med elevbilder och elevinteraktioner" s 20 

26 Sex och samlevnad i religionskunskapen. Skolverkets Youtube kanal 

27 Elever i åttan om sinproblemlösningsundervisning. Matematiklyftet. 
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Det intressanta är framförallt att det är i sammanhang av bedömning och betygssättning som elever 

med synbar minoritetsbakgrund som oftast positioneras i Skolverkets filmer. Det är det egna 

engagemanget och inte yttre incitament som ska vara motorn  i den goda elevens lärandeprocess. Det 

gör frågan om betygssättning mindre intressant i de sammanhang där den goda elevpositionen skrivs 

fram. Att elever med synlig minoritetsbakgrund framförallt framställas i sammanhang kring 

bedömning och betygssättning bidrar till att de positioneras som elever i behov av den "skärpning" 

som betygssättning anses bidra till.   

Ytterligare en fråga värd att ställa är varför Elev 2:s replik "Jag vill inte städa"  har fått följa med 

genom klippningen av materialet till den färdiga filmen. Inte någonstans i materialet (utöver i 

presentationerna av gymnasieprogrammen) har jag hittat referenser till elevernas framtida yrkesliv. 

Kopplingen till en framtid som städare positionerar människor med synlig minoritetsbakgrund i en 

samhällshierarki  och detta "smittar" även eleven i hans position här och nu. Det visar också med 

plågsam tydlighet elevens medvetenheten om ett etnicifierat klassamhälle.  

 

Att göras till den Andra  

Om osynliggörandet kan förstås som att inte kallas till social existens (s t ex. Biesta 2003,Jonsson 

2007, Jørgensen och Philips 1999) så förstår jag avvikelsen som den gräns mot vilken det normativa 

definieras (se t ex. Morrison 1993, Martinson & Reimers 2008, Bromseth, 2010) I mitt material kan 

jag skymta flera olika tekniker som används för att beskriva elever med synlig minoritetsbakgrund 

som den Andra.   

Ett sätt är att låta elever med synlig minoritetsbakgrund bildmässigt illustrera talet om den Andra 

genom att använda stillbilder. Här gör jag ett avsteg och använder mig av en film (Svenska. Del  1 

Skolverkets Youtube kanal) som inte innehåller elevinteraktioner utan där elevbilder klipps in i en 

lärares förklarande text. Filmen innehåller kortare svep över några klassrum där samtliga elever, med 

undantag av en elev, har synbar majoritetsbakgrund. Läraren, som är i bild, beskriver hur  

Sverige är ju liksom inte ett såhär svenskt Sverige på samma sätt som man inbillade sig långt in på 

nittiotalet.  Nu har vi sett att det, vi är ett invandringsland, och man har ju satt det här med mötet 

mellan kulturer, det står ju direkt i centrum. Det är det som svenskan ska vara ett medel för, att 

man ska kunna möta andra. (Svenska del 1 Skolverkets Youtube kanal) 

Under det att lärarens tal löper görs tre inklipp, alla på elever med synlig minoritetsbakgrund. Den 

koppling som görs i lärarens tal mellan  Sverige som "invandrarland" och svenskämnet som medel att 

underlätta mötet med andra förstärks av de inklippta bilderna. Tanken att mötet mellan andra helt 

enkelt skulle innebära möten mellan elever med olika intressen och erfarenheter omöjliggörs. I stället 

ger samspelet mellan text och bild denna andra ett ansikte, ansiktet till eleven med synlig minoritets-

bakgrund. Det är eleven med synlig minoritetsbakgrund som antas vara den Andra som vi behöver lära 

oss möta. Det är också den eleven som antas representera andra kulturer. Här återskapas eleven med 

synlig minoritetsbakgrund som den främmande och okända.  De icke-svenska som finns i våra 

klassrum och som svenskämnet ska ge "oss" medel att möta. 

I Matematiklyftet finns fyra filmer där elever diskuterar matematiska problem. En är Tanken som töms 

och de tre övriga rör koordinatsystem 
28

 Eleverna presenteras med namnskyltar i Tanken som töms och 

                                                      
28 Koordinatsystemet - resonera om punkter ( 7- 9), Koordinatsystem- markera punkter och 

Koordinatsystem resonera om punkter (4 - 6) 
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muntligt i de tre filmerna om Koordinatsystem. Samtliga elever som deltar i filmerna kring koordinat-

systemen har synbar majoritetsbakgrund. Det finns ingen information i eftertexten som visar att de 

namn de presenterar sig med inte skulle vara deras riktiga namn. Så är dock inte fallet i Tanken som 

töms. Här presenteras eleverna med namnskyltar i den turordning de får eller tar ordet - Niclas, Hanna, 

Rebecca och Leo. I eftertexten visar det sig att eleverna har fått alias. Deras "riktiga" namn är Hjalmar, 

Amina, Mabelle och Kevin. Trots att dramaturgin i de fyra filmerna är den samma är det endast i 

filmen, där elever med synlig minoritetsbakgrund deltar som alias används. Amina blir Hanna och 

Mabelle blir Rebecca
29

, dvs. namnbytet innebär också ett byte till ett mer klassiskt svenskt namn. 

Namnbytet knyter därmed den aktiva eleven med synlig minoritetsbakgrund närmare till gruppen 

elever med synbar majoritetsbakgrund. Morrison (1993 s 9) påpekar att "this situation (möjligheten till 

en kritisk läsning utifrån ras, mitt tillägg,) is aggravated by the tremor that breaks into discourse on race. It 

is further complicated by the fact that the habit of ignoring race is understood as graceful, even 

generous, liberal gesture."  Kan namnbytet i filmen förstås som en parallell till en, med Morrisons ord 

"graceful, even generous, liberal gesture"  av färgblindhet?  Kan  tanken om färgblindhet och idén om 

att utseende inte borde spela någon roll och därför inte heller gör det,  ha lett till en "försvenskning" av 

namnet på den enda elev med synlig minoritetsbakgrund som ges samma utrymme som elever med 

synbar majoritetsbakgrund i Matematiklyftets filmer? 

Det finns ett fåtal Skolverksfilmer där det är uppenbart att  lärare eller föreläsare inte har svenska som 

sitt första språk.  I Matematiklyftet ges t ex. föreläsningen Bedömning i problemlösning - 

Introduktion.
30

 Föreläsaren har ingen synlig minoritetsbakgrund men har en tydlig brytning mot 

engelska. Föreläsningen textas inte.  Flera av Skolverkets filmer på Youtube finns dock i en textad 

version för att också vara tillgänglig för döva och människor med hörselnedsättning. Då finns filmerna 

i två versioner, en textad och en otextad. Det finns tre filmer som bryter mot detta och enbart finns i 

textade versioner. De tre filmerna hör samman rent tematiskt och handlar alla om betygssättning i 

årskurs 6.
31

 I två av filmerna förekommer elevintervjuer och i en av dem, Elevernas egna ord om 

betygssättning i årskurs 6 utgör intervjuerna filmens stomme.
32

 Samtliga elever som intervjuas har 

synlig minoritetsbakgrund. Eleverna är, med ett undantag, intervjuade en och en. Textningen är 

iögonfallande och ligger över en tredjedel av bilden. I textningen görs mindre ändringar vid ett fåtal 

tillfällen, ett "någon sorts papper" blir "ett papper" i textningen, vissa småord som "bara så här" 

försvinner. Det är med andra ord inga betydelsebärande ord eller begrepp som byts ut eller på annat 

sätt förklaras. Eleverna artikulerar mycket tydligt så inte heller här är det möjligt att förstå varför 

textningen anses vara nödvändig. Det är inte svårare att förstå eleverna i Elevernas egna ord om 

betygssättning i årskurs 6  än föreläsaren i Bedömning i problemlösning - Introduktion. Det finns med 

andra ord inga språkliga orsaker till att intervjuerna med eleverna med synlig minoritetsbakgrund 

skulle behöva textning. 

I sina fyra punkter, nödvändiga för en kritisk läsning, lyfter Morrison (1993) vikten av att synliggöra 

hur afrikanistiska idiom används för att markera skillnad. Hur afrikanistiskt språkanvändande 

konstrueras som främmande och obegripligt eller svårförståeligt. En av de tekniker hon lyfter är hur 

språket görs ofamiljärt. Också i mitt material framstår textning som en teknik för främmandegörande. 

                                                      
29 Mabell/Rebecca  var en av de elever där jag var osäker på kategoriseringen. Mina två kollegor var lika 

tveksamma. Däremot var vi eniga i kategoriseringen av Amina/Hanna.  

30 Matematiklyftet  årskurs 4 - 6 

31Betyg i årskurs 6, ett kollegialt samtal 1 och två, Elevernas egna ord om betygsättning i årskurs 6 

32 Den tredje filmen består enbart av lärarsamtal 
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Att välja att texta en film ger tecken på att det finns kommunikationsproblem mellan den som talar och 

mottagaren. Genom att texta filmerna där elever med synlig minoritetsbakgrund får ordet, ger man ett 

tydlig tecken på att här finns ingen omedelbar förståelse. Här behövs översättning. Genom detta 

skapas ett avstånd till eleverna. De görs till någon okänd, någon vi inte förstår, till främlingar. 

Diskussion  

Jag har läst Skolverkets filmer utifrån två ingångar.  Den första, om representativitet och 

synliggörande, bygger på 112 filmer och  har en kvantitativ prägel. Den andra, kring norm och 

avvikelse, bygger på en närmare läsning av 28 filmer. I den senare har jag velat undersöka dels vad 

som presenteras som den goda elevpositionen och dels till vilka positioner elever med synlig 

minoritetsbakgrund  kallas.  

Den kvantitativa genomgången visar på  ett osynliggörande av elever med synlig minoritetsbakgrund. 

I 83 % av Matematiklyftets filmer finns inga elever med synlig minoritetsbakgrund. I enbart 4% av 

filmerna lyfts de som subjekt. I materialet som ligger på Skolverkets Youtube kanal är 

representativiteten något högre men fortfarande mycket låg. I de upprepade berättelserna om den goda 

eleven i det goda klassrummet är eleven med synlig minoritetsbakgrund i hög grad frånvarande.  

Också i den kvalitativa undersökningen växer det fram av en bild av den goda elevpositionen som en 

position befolkad av elever med majoritetsbakgrund. Den goda elevpositionen kräver självdisciplin, en 

vilja att ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen och förmåga att resonera och aktivt delta i 

diskussioner i såväl liten grupp som i helklass. Denna positionen, som innehas av elever med synbar 

majoritetsbakgrund, skapas mot en bakgrund av elever som är tysta och passiva med ett kroppsspråk 

som mer eller mindre signalerar icke-engagemang och vägran att delta i de givna strukturerna. 

Bakgrunden består inte enbart av elever med synlig minoritetsbakgrund, men det är som denna 

bakgrund som elever med synlig minoritetsbakgrund främst gestaltas. Utöver detta positioneras elever 

med synlig bakgrund som den Andra, främlingen som "vi" ska lära oss möta. Positionen skapas bl.a. 

genom inklipp av stillbilder i talet om mötet med andra kulturer och genom textning av filmer där 

elever med synlig minoritetsbakgrund intervjuas.  

Kohler Riessman (2008) refererar till Bakhtin och den flerstämmiga berättelsen där varje ord bär med 

sig historier om tidigare användanden. Inga texter finns i ett vakuum utan de refererar hela tiden till 

varandra. Också Skolverkets filmer står i samspel med historiska, nuvarande och framtida berättelser.  

Ord, begrepp och kategoriseringar får "kropp"  i användandet. Det skapar en historik som följer med 

ordet, begreppen och exemplet långt utanför den texten och den ram den befinner sig i. Liksom 

Morrison (1993) beskriver hur skapandet av den icke-vita afrikanistiska närvaron har gjorts i texter 

som tillsynes inte handlar om detta, skulle jag vilja påstå att skapandet av eleven med synlig 

minoritetsbakgrund också görs i texter som tillsynes inte handlar om detta. Det sker i såväl 

synliggörandet som i osynliggörandet av elever med synlig minoritetsbakgrund i de filmer som 

tillsynes handlar om den goda eleven och det goda välfungerande klassrummet. På så sätt är min 

studie inte "enbart" en studie om elever med synlig minoritetsbakgrund. Det är en studie om hur denna 

elevkategorin används i skapandet av den goda eleven - som sammanfaller med eleven med synbar 

majoritetsbakgrund- både som den bakgrund ur vilken den goda eleven träder fram och som den 

motsats gentemot vilket den definieras.  
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Biesta (2003)  hänvisar till Arendt och tanken att subjektskapandet inte föregår handlandet utan att 

subjektet skapas i handlandet. Att inte kallas som subjekt medför att inte kallas som handlande och i 

slutändan att inte ses som en demokratisk kraft utan snarare som någon, för vilken det ska ageras för 

eller emot. I det som visas som den goda eleven i det goda klassrummet finns en betoning av 

konsensus. Eleverna ska lära sig av dåtiden för att skapa en bättre framtid. Nuet med dess konflikter, 

orättvisor och motsättningar är märkligt frånvarande i det av elever med synbar majoritetsbakgrund 

befolkade klassrummet. Det rör sig i filmerna kring en dåtid som kritiseras och en framtid som ska  

"förbättras" genom ökad tolerans och acceptans från den som antas vara i normpositionen. När elever 

med synlig minoritetsbakgrund inte kallas till detta samtal kallas de inte heller som subjekt med makt 

att ändra framtiden. De blir snarare dem som antingen ska accepteras och eller som också behöver 

förändras för att kunna ingå i det konsensuspräglade klassrummet som befolkas av elever med synbar 

majoritetsbakgrund. 

Att osynliggöra individer eller grupper är i sig våldsamt i och med att det innebär att vägra samma 

individer eller grupper social existens.  Att skrivas fram som avvikelsen, som den gentemot vilken den 

goda och vita elevpositionen får sin kontur, lägger ytterligare aspekt till formandet av den position 

eleven med synlig minoritetsbakgrund kallas till. Lakoff & Johnson (1980) beskriver hur metaforer 

formar såväl tänkandet som handlandet. Genom både det upprepade osynliggörandet och kopplingen 

till det avvikande skapas en metaforisk dimension runt elever med synlig minoritetsbakgrund. 

Vikten av att såväl lärare som rektorer har höga förväntningar på elever har under lång tid framhävts 

av både nationell som internationell forskning (se t ex. Grosin 2003, Hattie 2009, Skolinspektionen 

2010 a,  Skolinspektionen 2010 b) I de skolor där lärarna har höga förväntningar, presterar eleverna 

mer än vad som skulle kunna förväntas av dem utifrån deras socioekonomiska bakgrund. 

(Skolinspektionen 2010 b s 27) Samma kvalitetsredovisning  visar att lärare och rektorer i över hälften 

av de granskade skolorna har lågt ställda förväntningar på eleverna. På de skolor som haft låga resultat 

under flera år beskriver många lärare och rektorer i granskningen skolan som annorlunda. Med 

hänvisning till elevernas sociala eller kulturella bakgrund menar de, att eleverna inte kan förväntas 

prestera lika bra som elever på andra skolor. ( ibid. s 31) I en skola med elever med övervägande 

utländsk bakgrund 
33

 tvivlar både lärare och elever på elevernas möjligheter att klara sig efter 

grundskolan. En lärare uttrycker det så här "de har för liten kraft, eller egen möjlighet..." (ibid. s 28) 

Med detta som bakgrund framträder både den bristande representativiteten och positioneringen av 

elever med synlig minoritetsbakgrund som den bakgrund mot vilken den goda eleven stiger fram, som 

än mer problematisk. Oundvikligt kommer frågan om inte den makt som Skolverket äger genom den 

företrädelserätt de har på verklighetsbeskrivningen av skolan för bör knytas till ett ansvar att motarbeta 

och undergräva de stereotypiseringar av bl.a. elever med synlig minoritetsbakgrund som 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning pekar på. 
34

 

Skolverket har uppenbarligen valt att inte ta hänsyn till minoritetsbakgrund, medan jag väljer att 

fokusera på visuella markörer som t ex. hudfärg. Själv upplever jag mig fångad i ett dilemma. För att 

kunna undersöka en kategori som t ex. synlig minoritetsbakgrund kommer jag obönhörligen också 

återskapa den. Jag anser dock att det är möjligt att använda sig av kategorier för att synliggöra annars 

osynliggjorda ordningar och samtidigt kunna förhålla sig kritisk till desamma. Att inte tala om den 

                                                      
33 Elever är födda utanför Sverige eller elever vars både föräldrar är födda utanför Sverige. 

34 Svensk forskning visar att med undantag av skolor där över 80% av eleverna har utländsk bakgrund är 

det socioekonomiska faktorer som t.ex. föräldrars utbildningsnivå och inkomst som är avgörande för hur 

elever med utländsk bakgrund presterar. (Skolverket 2004) 
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betydelse synlig minoritetsbakgrund har är inte det samma som att den inte har betydelse. Snarare har 

min studie visat på att elever med synlig minoritetsbakgrund ges särskilda positioner i klassrummet, 

samt att detta sker enligt en stereotyp berättelse om den vita majoritetseleven som subjekt och eleven 

med synlig minoritetsbakgrund som den Andra.  

När vi gång på gång ser den goda elevpositionen befolkas av elever med majoritetsbakgrund, förstärks 

bilden den avvikande eleven som en elev med synlig minoritetsbakgrund. Samtidigt förstärks 

sambandet mellan eleven med synbar majoritetsbakgrund och det goda klassrummet. Skolverket är en 

viktig aktör  i såväl skapandet som upprätthållandet av kategoriseringar  och polarisering i berättelsen 

om skolan. Skolverket har en verklighetsproducerande funktion, där de i det material jag granskat 

tyvärr måste anses befästa och återskapa en Andrafiering av elever med synlig minoritetsbakgrund. 

Det tyder på en omedvetenhet som en myndighet i dagens Sverige inte kan unna sig.  
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