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Sammanfattning 

I den här uppsatsen riktas fokus mot talet om det mångkulturella och mångreligiösa inom ramen för 

religionskunskapsämnet. Utifrån ett empiriskt material bestående av sex intervjuer med 

religionskunskapslärare på gymnasiet utförs en diskursanalys med syfte att besvara hur den 

framträdande diskursen konstitueras. Studiens centrala frågeställningar riktar sig mot vilka kategorier 

som konstrueras utifrån de intervjuade lärarnas sätt att tala om elevers religiösa och kulturella 

tillhörighet samt hur begreppet mångkultur definieras och ges mening. Ett interkulturellt perspektiv 

utgör grunden för uppsatsen. Detta perspektiv framskrivs i uppsatsen som ett användbart verktyg när 

det gäller att bemöta den religiösa och kulturella pluralism som kännetecknar dagens svenska 

gymnasieskola. Den diskursanalytiska metodansats som används är influerad av poststrukturalistisk 

teoribildning. Resultatet av analysen visar att fyra dominerande kategorier konstrueras. Eleverna 

tillskrivs benämningen ”svensk” eller ”utländsk” samt ”religiös” eller ”sekulär”. Dessa kategorier 

erbjuds skiftande och till viss del kontrasterande subjektspositioner. Analysen visar även på hur 

mångkultur inom diskursen framställs som något som sker när ”religiösa” och/eller ”utländska” elever 

finns representerade i klassrummet. I uppsatsens diskussionsdel problematiseras analysens resultat 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Tidigare forskning med inriktning mot mångkultur och skola i 

allmänhet, och socialkonstruktionistiska studier och diskursanalyser inom forskningsfältet i synnerhet, 

jämförs med analysens resultat. Slutsatserna visar att lärarna till viss del talar utifrån ett interkulturellt 

perspektiv, men att diskursen uppvisar ett antal problematiska element med monokulturella tendenser.  

Nyckelord: Skola, pedagogik, interkultur, monokultur, mångkultur, mångreligiositet, religionskunskap, 

diskursanalys, poststrukturalism, konstruktioner, kategoriseringar, subjektspositioner  
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1. Inledning 

Genom det senaste århundradet har globaliseringens krafter gett upphov till stora förändringar i 

Sveriges sociala och kulturella landskap. Den ökade invandring till Sverige som fortgått sedan 

efterkrigstiden var till en början främst ett inomeuropeiskt fenomen för att mätta behovet av 

arbetskraft. Under senare årtionden har dock en förskjutning skett där allt större del av den invandrade 

befolkningen utgörs av människor utanför Europa som flytt hit på grund av ohållbara 

levnadsförhållanden. En av konsekvenserna av detta är den ökade kulturella mångfalden inom det 

svenska samhället (Granstedt 2010). Det går dock att se på kulturell mångfald ur ett bredare perspektiv 

som inte enbart förknippas med migration och konstruktioner av etnicitetsbaserade kulturella 

tillhörigheter. Den teknologiska utvecklingen inom IT-samhället där olika medier via internet fått allt 

större spridning är bara ytterligare en av många faktorer som möjliggjort en ökad potential för 

skiftande kulturell subjektspositionering. Subkulturella grupperingar kan bestå av människor från vitt 

skilda geografiska och övergripande kulturellt dominerande kontexter och samtidigt finna 

gemensamma nämnare och kontaktytor. Listan på bidragande faktorer till denna förändring kan göras 

lång. Det är därför svårt att idag tala om en enhetlig nationell kultur. Snarare utgör mångfald och 

pluralism begrepp som bättre beskriver den verklighet som utgör vardag för de flesta av oss. 

Skolan som institution utgör en unik arena i det svenska samhället. Här samlas barn, ungdomar och 

vuxna från alla bostadsområden, samhällsklasser, religioner, etniciteter, kön och kulturella bakgrunder 

som det svenska samhället innefattar. Som blivande ämneslärare inom samhälls- och religionskunskap 

innebär detta en stor utmaning och många möjligheter när det kommer till att utforma en lärandemiljö 

som främjar kulturmöten, öppenhet och förståelse för olikheter. En miljö byggd på den värdegrund 

som centrala styrdokument förmedlar där enskilda personers unika förutsättningar respekteras och tas 

till vara på. Detta handlar inte enbart om att jag som pedagog behöver inta ett visst förhållningssätt 

gentemot eleverna utan även om skolans uppgift att förmedla dessa värderingar till eleverna. Samtidigt 

har varje elev rätten att uttrycka sina egna ståndpunkter och värderingar samt rätten att få dessa 

respekterade. LGY 11 tydliggör att elever ska uppmuntras att utveckla sina egna övertygelser och 

ståndpunkter samt ges möjligheten att göra detta utifrån sina egna förutsättningar. Lärare ställs därför 

inför en nästintill paradoxal uppgift kan tyckas. Elever ska inspireras till att skapa sig sina egna 

uppfattningar och livsåskådningar samtidigt som de ska stöpas efter läroplanens förmedlade 

värdegrund. Här kan möjligheten att värna ett interkulturellt perspektiv på många sätt anses fördelaktig 

(Stier & Sandström 2009, Lorentz 2007, Lahdenperä 1999, 2010, Sharif 2008).
1

 Utifrån ett 

interkulturellt perspektiv har jag som pedagog möjlighet att utveckla handlingsmönster och verktyg för 

att kunna se till individens olikhet och skolans kulturella mångfald, att motverka kulturkrockar som 

leder till främlingsfientlighet och istället öppna upp för samtal, samspel och förståelse över 

                                                           
1
 Att benämna något som interkulturellt, vare sig det gäller ett perspektiv (Stier & Sandström Kjellin 2009), en 

pedagogik (Lorentz 2007), en forskningsansats (Lahdenperä 1999, 2010) eller något annat, syftar till att 
framskriva ett förhållningssätt där värnande om kulturell mångfald innehar en central plats. Jag fördjupar min 
förståelse för begreppet i kapitel två under rubriken ”Ett interkulturellt perspektiv”.  
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kulturgränserna. På så vis kan det interkulturella perspektivet utgöra ett redskap för formandet av en 

klassrumsmiljö där alla får komma till tals och respekteras oavsett tillskriven kulturell eller religiös 

tillhörighet. Det interkulturella synsättet synliggör därför en möjlighet att till viss del bena ut tidigare 

nämnda paradox.  

 

Religionskunskapsämnet är i sammanhanget intressant eftersom vi här finner ämnesinnehåll som lyfter 

den pluralism som existerar inom och mellan de övergripande världsåskådningar som påverkar och 

påverkas av pågående diskursiva praktiker. Praktiker som alltid kan samspelar med hur och vilka 

subjektspositioner som möjliggörs (Laclau & Mouffe 2008, Bergström & Boréus 2008) . Religion och 

kultur fungerar ofta som symbiotiskt sammanflätande storheter. Kulturen formar 

religionsuppfattningar och religionsutövning på samma sätt som dessa formar den lokala kulturen. 

Religionskunskapsämnet kan därför anses inneha en mycket relevant funktion i förhållande till det 

mångkulturella samhället. Här finns tydliga kontaktytor som jag anser vore spännande att utforska. Ett 

sätt att göra detta är att analysera hur religionslärare talar om och upplever dessa kontaktytor. Hur ser 

de på frågor relaterade till mångkultur och skola inom ramen för sin ämnesundervisning? Enligt en 

socialkonstruktionistisk hållning är det just språket som utgör det grundläggande elementet utifrån 

vilket vi konstruerar vår verklighetsuppfattning.
2
 Språket innehar därför en bärande roll när det 

kommer till hur vi uppfattar tillvaron och vilka möjligheter vi har att bemöta denna. I den här 

uppsatsen har jag därför valt att intervjua sex stycken religionskunskapslärare för att undersöka på 

vilket sätt de talar om det mångkulturella utifrån sin yrkesroll. Jag har i min analys valt att lägga visst 

fokus på den mångfald av religion och livsåskådningar som det mångkulturella samhället gett upphov 

till. Framförallt finner jag detta intressant utifrån tanken på att vi lever i en postsekulär tid där det 

religiösa på olika sätt fått större utrymme i offentligheten. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den svenska gymnasieskolan utgör en av många arenor där de olikheter och den mångfald som präglar 

det mångkulturella samhället synliggös. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur 

religionskunskapslärare talar om sitt ämne i förhållande till denna kontext. Framförallt ämnar jag 

fokusera på om det går att urskilja en dominerande diskurs bland det urval av lärare jag valt att 

intervjua samt hur denna in så fall kan relateras till ett interkulturellt perspektiv.
3
 Genom att använda 

mig av diskursanalys som metodologiskt verktyg avser jag analyser hur en sådan diskurs i så fall 

inkluderar och exkluderar olika perspektiv och förstålelser, vilka kategorier som konstrueras samt vad 

                                                           
2  Jag utgår i den här uppsatsen från Winther Jørgensen & Phillips (1999) definition av begreppet 

socialkonstruktionism. De menar att begreppet kan förstås som ett paraplybegrepp för teorier som framhåller 
kunskaper och identiteter som kontingenta. Detta med hänvisning till språket och den sociala samvarons 
bundenhet till och formande av de föränderliga kontexter de verkar inom. 
3
 Diskursbegreppet kan förstås på olika sätt och min egen hållning presenterar jag mer ingående i uppsatsens 

metodologikapitel. Så här inledningsvis skulle dock diskurs kunna definieras som det föränderliga språksystem 
som ramar in sättet vi talar om något inom en specifik kontext. 
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detta kan få för konsekvenser.
4
 Jag vill förtydliga att jag inte ser på kategorin ”religionskunskapslärare” 

som en enhetlig eller homogen sådan. Mitt mål är att undersöka om det går att identifiera en 

underliggande diskursiv struktur i talet kring dessa frågor.  

För att nå mitt syfte har jag valt att utgå ifrån följande frågeställningar:  

1. Hur talar religionskunskapslärare om kulturell och religiös mångfald inom ramen för sitt ämne? 

2. Hur talar religionskunskapslärare om elevers kulturella och religiösa tillhörighet inom ramen 

för sitt ämne? 

3. Vad konstituerar och vad utesluter den diskurs som framträder utifrån detta tal? 

4. Hur kan ett interkulturellt perspektiv relateras till denna diskurs? 

De första två av dessa frågor ämnar jag besvara i varsin del av min analys. Utifrån dessa sammanfattar 

jag sedan diskursens konstitution. Den fjärde frågeställningen kommer jag främst besvara i min 

avslutande diskussionsdel där mitt analysresultat kommer problematiseras med det interkulturella 

perspektivet som utgångspunkt.  

1.2 Uppsatsens relevans 

Jag har redan i inledningen berört ett flertal punkter som enligt mig underbygger behovet av analyser 

kring mångkultur och skola. Dess tillhörande frågor har ett behov av att undersökas och bemötas för 

att möjligöra ett samhällsklimat där öppenhet för olikheter och vår samtids kulturella heterogenitet tas 

tillvara på. Genom vårt sätt att ordna världen genom kategorier och definitioner avgränsar vi och 

ramar in verkligheten på ett specifikt sätt som ger upphov till specifika handlings- och språkmönster. 

Enligt en diskursanalytisk hållning hör detta samman med de diskurser som råder i specifika kontexter. 

Därför finns det alltid behov av att analysera dessa och dess möjliga innebörder och konsekvenser. 

Jag ser även en större nytta i att undersöka relationen mellan religionskunskapsämnet och den 

mångkulturella skolan ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. För att kunna främja ett interkulturellt 

perspektiv genom samhällets samtliga institutioner krävs kunskap om samband mellan vårt sätt att tala 

om verkligheten och vad detta får för konsekvenser. Det finns gott om forskning som inriktat sig på 

mångkultur och skola samt kopplat dess frågeställningar till ett interkulturellt perspektiv. Få av dessa 

studier lägger dock nämnvärt mycket tid på mångreligiositet som en del av det mångkulturella. Inte 

heller utgör studier inriktade mot just religionskunskapsklassrummets som diskursiv arena ett 

framträdande forskningsområde
5
. Därför anser jag att denna uppsats erbjuder ett relevant perspektiv 

                                                           
4
 I enlighet med ovanstående definition av diskursbegreppet utgör diskursanalys en metod, med vissa 

tillhörande teoretiska utgångspunkter, som kan fungera som ett verktyg när det kommer till att analysera hur 
diskurser exempelvis exkluderar och inkluderar olika sätt att tala om världen. Se uppsatsens metodologikapitel 
för en mer ingående beskrivning. 
5
 Med vissa undantag; se exempelvis von Brömssen (2003) och Risenfors (2011). 
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när det kommer till nutida samhällsfrågor i allmänhet och den pedagogiska forskningen med inriktning 

mot mångkultur i synnerhet. 

1.3 Disposition 

Förutom detta inledande kapitel är den här uppsatsen disponerad i fyra ytterligare kapitel. I 

nästkommande kapitel som rubricerats som ”Bakgrund” ger jag en översikt av den forskning som 

bedrivits mot det pedagogiska forskningsfältet ”Mångkultur och skola” med en viss fokus på studier 

som liknar denna och som jag tagit inspiration och utgångspunkter ifrån. I övrigt innehåller kapitlet 

även en textdel som beskriver vad det interkulturella perspektivet innebär med dessa teoretiska 

grunder och centrala begrepp. Jag går sedan vidare genom att klarlägga mina metodologiska val och 

utgångspunkter under rubriken ”Metodologi”. Här ges utrymme för att beskriva diskursanalysens teori 

och metod samt hur det empiriska materialet insamlats i enlighet med intervjumetodens premisser. 

Kapitlet innehåller även en diskussion kring metodologins styrkor och svagheter samt ett 

analysanförande. I det fjärde kapitlet utför jag en diskursanalys med mitt intervjumaterial som 

underliggande empiri. Det kapitlet är indelat i tre större underrubriker som är menade att ge struktur 

till analysen och visa specifikt på de områden jag funnit framträdande inom den diskurs som 

synliggörs. Uppsatsen avslutas sedan med ett diskussionskapitel där jag problematiserar mitt 

analysresultat utifrån tidigare forskning samt undersöker hur diskursen förhåller sig till ett 

interkulturellt perspektiv. Diskussionskapitlet innehåller även en metoddiskussion och förslag till 

fortsatt forskning inom fältet. 
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2. Bakgrund 

Det här kapitlet är menat att lyfta fram ett urval av den pedagogiska forskning som valt att utgå 

från ”mångkultur och skola” som huvudområde. Detta för att visa på forskningsläget inom det fält jag 

själv placerat mig inom samt bredda förståelsen för min egen ingång i den här uppsatsen, som till stor 

del bygger på denna tidigare forskning. Jag kommer främst rikta in mig på studier och forskning som 

ligger nära den här uppsatsen ämnesområde. Detta med en speciell fokus på forskning som även delar 

mina metodologiska utgångspunkter. Efter forskningsöversikten fördjupar jag mig även i det 

interkulturella perspektivet som jag i den här uppsatsen utgår ifrån samt speglar mitt analysresultat 

emot.  

2.1 Mångkultur och skola som forskningsfält 

Att forska kring frågor om mångkultur utgör ett väletablerat fenomen inom det pedagogiska 

forskningsfältet. Den ökade kulturella, etniska och religiösa mångfald som skett genom migration, 

flyktingmottagning och internationell mobilitet har skapat ett behov av att försöka förstå sig på hur 

utmaningar inom skolan kopplat till dessa fenomen kan förstås och lösas på bästa sätt. Framförallt med 

tanke på ihållande sviktande skolresultat för kulturella minoritetsgrupper. Studier kopplade till fältet 

riktar även in sig på att kritiskt granska de snäva kategoriseringar och uppfattningar som själva 

begreppsanvändningen av mångkultur för med sig. Detta genom att ifrågasätta ett statiskt synsätt på 

kultur och sammankopplingar mellan tilldelade etniska tillhörigheter och individers identitet. I många 

fall har denna kritik även riktat in sig på hur tidigare forskning och sätt att språka skapat 

missgynnsamma förhållanden för vissa grupper. Denna ”kulturella vändning” inom fältet har öppnat 

upp för en intern omkonstruering av hur pedagogisk forskning kring mångkultur och skola bör bedrivs. 

Begreppet mångkultur kan vid en första anblick te sig som ett mångtydigt begrepp. Möjligtvis är detta 

förklaringen till vad jag utifrån den här forskningsöversikten uppfattar som en stor spännvidd inom 

fältet. Genom att presentera en överblick av mångkultur och skola som pedagogiskt forskningsfält är 

syftet här att delge en bakgrund till mitt val av uppsatsämne genom att visa på vad som fokuserats i 

tidigare forskning samt utifrån vilka utgångspunkter denna forskning bedrivits .  

Signild Risenfors (2011) menar att begreppet mångkultur ”… ofta använts deskriptivt, det vill säga 

som benämning på ett samhälle bestående av individer som representerar skilda kulturer” (s 41) och 

bedömer begreppet som vagt, men menar att dess konnotationer är komplexa. Hon framhåller även att 

diskursen kring mångkultur skett i skiftande i positiva och negativa termer samt att både ideal och 

problemområden lyfts inom forskningsfältet. Enligt Hassan Sharif (2008) går det att dela in den 

övergripande forskningen om mångkultur i två huvudspår. Det ena spåret har riktat in sig på större 

samhällsproblematik som kopplas an till hur vissa samhällsstrukturer diskriminerar grupper och 

individer med utländsk etnicitet genom exempelvis segregering. Hur skolan som institution fungerar i 

förhållande till öppenhet för mångfald och pluralism har utgjort det andra spåret. Lena Granstedt (2010) 
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anser att skolforskning kring mångkulturalitet i Sverige fått förhållandevis lite uppmärksamhet med 

tanke på hur pass mycket skolans läroplaner lyfter frågor som kan sammankopplas med 

forskningsområdet. Framförallt menar hon att studier som behandlar rasism och främlingsfientlighet 

lyser med sin frånvaro inom den svenska forskningen då internationella studier behandlat detta ämne i 

betydligt högre grad. Det som enligt Gransstedt främst upptagit forskarintresset inom fältet i Sverige 

är språkforskning och då i synnerhet forskning kring tvåspråkighet. I övrigt framhåller hon hur 

Skolverkets rapporter samt forskning kring bristande resultat bland elever med utländsk bakgrund har 

getts en viss uppmärksamhet, men inte i samma utsträckning som väntat utifrån hur pass mycket dessa 

frågor lyfts i skolans läroplaner.  

2.1.1 Teoretiska utgångspunkter inom forskningsfältet 

Pirjo Lahdenperä (1999) beskriver i en historisk tillbakablick hur forskning kring mångkultur i Sverige 

gått från ett monokulturellt till ett allt mer interkulturellt perspektiv. Medan det monokulturella 

perspektivet ser en viss kultur som överordnad och idealisk är utgångspunkten i det interkulturella 

perspektivet att kulturell pluralism utgör något berikande som bör framhävas och tas till vara på.
 6
 

Vidare menar hon att vi bör se på alla problem som anses uppstå i samband med mångkulturalitet 

utifrån ett synsätt som tydliggör att problemen i fråga är konsekvenserna av våra sociala och språkliga 

konstruktioner. Utifrån ett sådant förhållningssätt får forskning menad att lösa problematik och 

upprätta goda praktiker, i förhållande till uppfattade svårigheter kopplade till det mångkulturella, en 

annan ingång och därmed andra resultat. Granstedt (2010)  påpekar att språket ofta får en central plats 

inom många studier om mångkulturalism. Socialkonstruktionismens välspridda uppfattning om språk 

som en avgörande faktor i både konstruktionen och upprätthållandet av olika kulturer kan vara en 

förklaring till detta. Likaså uppfattningen om att språkets utformning bär på kulturyttringar i sig självt. 

Sabine Gruber (2008) utgår från en liknande teoretisk utgångspunkt i sin forskning om mångkultur 

inom den svenska skolan. I sin studie visar hon på hur den observerade skolpersonalen använder 

språket på ett sätt som konstruerar två elevkategorier som tillskrivs specifika egenskaper. Den ena 

innefattar de ”svenska eleverna” och den andra ”invandrareleverna”. Dessa uppfattade grupper 

särskiljs sedan åt och tillskrivs vissa övergripande egenskaper och associationer. Gruber framhåller att 

dessa kategoriers konstruerande och upprätthållande institutionaliseras inom den svenska skolan på ett 

sätt som motverkar synen på den unika individen med särskilda förutsättningar skilda från sin 

tillskrivna kulturella tillhörighet. Hennes fokus ligger alltså i att undersöka hur vi gränsdrar synen på 

vad som är kultur och hur individen förhåller sig till detta, något som alltså motiveras utifrån de i 

många fall felaktiga egenskaper som påklistras individer utifrån en specifikt tillskriven kulturell 

tillhörighet. Motivet blir här att uppmärksamma hur oreflekterade kategoriseringar som låser fast 

uppfattningen om individer utifrån statiska definitioner skapar underlag för orättvis behandling, 

stereotyper och makstrukturer. Även Risenfors (2011) använder sig i sin forskning av en teoretisk 

                                                           
6
 Begreppet monokultur, dess definition och innebörd, fördjupas senare i kapitlet under rubriken ”Monokultur”. 
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utgångspunkt kopplad till språk och konstruktioner. Hon använder begreppet poststrukturalistisk för 

att definiera denna utgångspunkt och menar att poststrukturalismen är en teoribildning där ”språket ses 

som utgångspunkt för den kunskap som eftersöks och diskursens villkor för produktion av makt och 

kunskap ses som given utgångspunkt för analyserna” (s 46). Enligt Risenfors är poststrukturalismens 

grundantaganden att språk och kommunikation formar individens möjlighet att tänka och se på sig 

själv. Det är främst genom olika diskurser den sociala världen får betydelse och på grund av språkets 

ständiga omformande kan betydelsen av något aldrig låsas fast utan måste alltid förstås utifrån sin 

tidsliga och rumsliga kontext.
7
  

2.1.2 Diskursanalyser inom forskningsfältet 

Diskursanalyser framhålls av Lahdenperä (1999)  som mycket användbara verktyg när det kommer till 

forskning som berör mångkulturalism. Genom att synliggöra ramarna kring den mångkulturella 

diskursen går det att framhålla vad som formar och ligger till grund för uppfattningar och 

föreställningar kring det mångkulturella och skolan. Hon understryker även vikten av att skapa sig en 

förståelse för vad som inte uttrycks i en diskurs och vad som därmed anses förbjudet, opassande eller 

oviktigt inom diskursen i fråga. Hans Lorentz (2007) har analyserat hur diskursen kring det 

mångkulturella konstruerats i politiska och utbildningscentrerade texter genom åren. Bland annat visar 

han på hur diskursen tydligt inkluderar och exkluderar olika definitioner på ett sätt som vidmakthåller 

rådande majoritetskulturers hegemoniska ställning. Genom diskursens upprätthållande av språkliga 

dikotomier sker en gränsdragning mellan olika grupper som tillskrivs varierad status beroende på 

faktorer som etnicitet och kulturell tillhörighet. Lorentz framhåller hur människor som kategoriseras 

som invandrare diskursivt förknippas och associeras med olika typer av problematik och svårigheter. 

Han menar också att synen på, och talet om, Sverige som ett tidigare homogent och enhetligt land, 

med en likriktad kultur, skapat underlag för en problematik i dagens månkulturella samhälle. Det har 

lett till en diskursiv uppdelning av befolkningen i ett ”vi” och ett ”dom andra”. Granstedt (2010) 

framhåller hur diskursen kring mångkultur och skola i Sverige till stor del utgått ifrån ett 

bristperspektiv där problem och svårigheter gällande etniska minoriteter utgör fokus. Inte sällan är 

dessa problem och svårigheter samt föreslagna lösningar fastställda utifrån ett majoritetsperspektiv. 

Dessa faktorer riskerar att skapa underlag för en syn på vissa etniska minoriteter som problembärare. 

Därmed frambringas ett obalanserat sätta att se på och tala om minoritetsgrupper som i slutändan kan 

leda till förtryck och marginalisering av dessa. Sangeeta Baga-Guppta (2004) beskriver hur hon efter 

att ha ägnat sig åt etnografiska studier under en lång tid istället ämnar granska det egna 

forskningsfältet utifrån postmoderna teorier för att visa på hur forskning i sig kan utgöra problem 

                                                           
7
 Jag har i den här uppsatsen inspirerats av Risenfors (2011) poststrukturalistiska utgångspunkter. Min egen 

ståndpunkt utifrån dessa delger jag mer ingående i uppsatsens metodologikapitel.  
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inom det fält den ämnar göra nytta.
8
 Baga-Guppta beskriver det som att forskningen genom sina 

konstruktioner och upprätthållanden av t.ex. etniska etiketter användas för att skapa underlag för 

framtida forskning och därmed innehar ett självuppfyllande syfte som inte fyller någon extern funktion.   

Jonsson och Milani (2009) syftar i sin studie till att visa hur Sveriges jämlikhetsideologi genererar 

förutsättningar för upprätthållandet av kategorierna ”vi” och ”dom andra”. Med jämlikhetsideologi 

menar de det synsätt som framhåller att alla är lika värda och har samma möjligheter oavsett bakgrund 

och socioekonomiska förhållanden, något som kan uppfattas problematiskt utifrån ett maktanalytiskt 

perspektiv där hierarkiskt skiftande utgångspunkter synliggörs. Genom sin diskursanalys försöker de 

få klarhet i hur debatten i en större svensk dagstidning kring vad som inom diskursen 

kallas ”invandrarsvenska” eller ”blattesvenska” ges för anknytningar och implikationer. De speglar 

sedan denna analys mot en etnografisk studie av hur ungdomar som tillskrivs den typen av 

språkanvändande hanterar språkbruket i klassrummet. På så vis försöker de skapa en mer 

sanningsenlig verklighetsbild som visar på möjliga kontraster mellan hur vi talar om något och hur 

något egentligen förhåller sig. 

Risenfors (2011) framhåller att det just är språket och dess betydelse, som på grund av sin ansett 

grundläggande och formande attribut, är vad den diskursanalytiska ansatsen vill ”komma åt”. Utifrån 

ett empiriskt material som består av både enskilda och gruppbaserade intervjuer samt anonyma brev 

försöker hon i sin avhandling skapa förståelse för hur gymnasieungdomar ser på livsfrågor. Genom sin 

analys visar hon vilka olika subjektspositioner som framstås som tillgängliga vilket även blottar vilka 

positioner som inte frammålas som alternativ.
9
 Hon synliggör även hur olika etniska och religiösa 

kategorier konstrueras och vad de ges för innehåll samt vilka kategorier som anses stå i 

motsatsförhållande till varandra. Allt detta inom en kontext som utifrån ungdomarna beskrivs 

som ”den mångkulturella skolan”. Syftet bakom studien är att, utifrån läroplanens riktlinjer om att 

elever ska uppmuntras att skapa sig sina egna uppfattningar om livet, se hur dessa uppfattningar 

uttrycks av eleverna själva. Kerstin von Brömssen (2003) har tidigare bedrivit forskning med liknande 

inriktning då hon i sin doktorsavhandling intervjuat skolelever för att undersöka hur dessa konstruerar 

och tolkar sig själva och andras religiösa och etniska tillhörigheter. Hennes analys visar bland annat på 

hur eleverna förstår mångkultur som något som uppstår när individer från olika religiösa, kulturella 

och etniska bakgrunder kommer samman och att denna förståelse sällan problematiseras.  

                                                           
8
 Postmoderna teorier inkluderar exempelvis poststrukturalism och postkolonialism. Den senare av dessa två 

ämnar belysa hur kolonialismens mentalitet och konsekvenser än idag synliggörs och ger upphov till 
ojämnställda förhållanden mellan olika grupper i samhället (Baga-Guppta 2004, Tesfahuney 1999) 
9
 Subjektspositioner kan här läsas som ”identiteter”, men begreppet utgör egentligen en problematisering av 

identitetsbegreppet. En utvidgad definition framskrivs i uppsatsens metodologikapitel.  
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2.2 Ett interkulturellt perspektiv  

Begreppet interkultur ges utrymme i en stor del av forskningen om mångkultur och skola (Tornberg 

2011, Granstedt 2010, Lorentz 2007, Sharif 2008, Lahdenperä 1999, 2010). Utgångspunkten för det 

interkulturella syftar enligt dessa studier till ett förhållningssätt där öppenhet, dialog och empati inför 

pluralism och mångfald framhålls. I begreppets praktiska koppling ligger en vilja till förståelse för 

likheter och olikheter utan att konstruera eller upprätthålla orättvisa förhållanden mellan grupper och 

individer som tillskrivs dessa. Ofta används begreppet interkulturellt perspektiv för att beskriva både 

en praktik och ett sätt att närma sig forskning kring mångkultur. Utifrån Jonas Stier och Margareta 

Sandström Kjellin (2009) skulle ett interkulturellt perspektiv kunna beskrivas som ett praktiskt och 

teoretisk förhållningssätt som uppmärksammar och öppnar upp för samspel mellan skiftande kulturella 

uttryck. Kulturbegreppet är, enligt Stier och Sandström Kjellin, i sig utan tvekan svårt att helt fånga in 

och definiera. Oavsett hur det stipuleras finns möjligheten att bryta ner det och urskilja en mängd olika 

till begreppet kopplade företeelser. En bred definition av kultur är dock att det indikerar ett 

övergripande norm- och värderingssystem som uttrycks i hur och varför en individ som en del av ett 

kollektiv beter sig, tänker och associerar.   

Ulrika Tornberg (2011) har i sin forskning undersökt hur styrdokument från Europarådet gällande 

språkundervisning ger en viss bild av begreppet kultur som kan uppfattas som opersonligt, statiskt och 

nationsbundet. Dokumentet framhåller vikten av ett interkulturellt perspektiv, som i sammanhanget 

benämns som interkulturell förståelse, och vill värna om möten mellan och över kulturgränsen, något 

som Tornberg anser problematiskt utifrån den luddiga kulturdefinitionen som hon menar motverkar 

snarare än understödjer interkulturell förståelse. Genom att problematisera kring kulturbegreppets 

användning och vilka praktiska konsekvenser det kan få är syftet här att skapa förståelse för hur sättet 

vi konstruerar och upprätthåller vissa definitioner kan ge negativa effekter när det kommer till försök 

att implementera ett interkulturellt perspektiv. Den underliggande premissen blir alltså att vi 

konstruerar världen genom vårt språkbruk och att olika konstruktioner får skiftande konsekvenser för 

hur vi ser på världen. Den process som utspelar sig när språkliga normer, värderingar och 

handlingsmönster överförs, upprätthålls och förmedlas mellan olika individer och generationer 

benämns av Steier och Sandström Kjellin (2009) som socialiseringsprocessen. Var gång vi handlar på 

ett förväntat sätt utifrån vår kulturella kontext bidrar vi till att upprätthålla de normer vi då utgår ifrån. 

För pedagoger ligger här ett stort ansvar när det kommer till uppträdandet i klassrummet eftersom det 

spelar roll hur dessa bemöter och beter sig gentemot eleverna. En person i maktposition, som t.ex. 

lärare, har större möjlighet till påverkan eftersom individens sökande efter samhörighet kan 

tillfredställas i högre grad av någon med större makt inom gruppen i fråga. Annick Sjögren (2003) 

menar att indelningen av människan som enskild individ, respektive del av ett kollektiv är ofrånkomlig 

samtidigt som det handlar om en dikotomi. Hon framhåller därför att båda aspeter alltid måste tas i 

beaktning när det kommer till att studera den ena eller den andra. 
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2.2.1 Monokultur 

Motsatsen till interkultur kan beskrivas som monokultur (Lahdenperä 1999, 2010, Schwartz 2010, 

Sharif 2008). Med monokultur avses en kontext där kulturyttringar och normer utgår ifrån en på 

förhand definierad majoritetskultur som hierarkiskt placeras över andra typer av kulturer som i någon 

grad bryter mot denna. Monokulturen lyfts således upp till att utgöra en obestridd utgångspunkt och 

det självklara och givna idealet för mänskligt handlande. Eftersom Monokulturen anses stå i ett 

hegemoniskt förhållande till övriga kulturer och dess bärare innehar därmed större möjligheter till 

maktutövning över de som inte tillskrivs eller anpassar sig efter monokulturen i fråga. Begreppet kan 

även användas för att beskriva eller kritisera ett sammanhang där kulturell homogenitet till stor del 

råder.  

Mekonnen Tesfahuney (1999) ser kritiskt på monokulturella tendenser inom skolan. Han menar att 

upplysningens spridande av universalistiska och humanistiska ideal är djupt rotat i en eurocentrism 

med tydliga inslag av rasism, sexism och kolonialistisk/imperialistisk idébildning.
10

 En universalism 

och humanism som istället för mångfald och mångkultur snarare bidragit till motsatsen eftersom dessa 

storheters tydliga förankring enbart ligger i den västerländska självbildens normer och värderingar, 

något som skapar och upprätthåller kategoriseringar som ”vi” och ”de andra”. Språkliga dikotomier 

sprungna ur upplysningen verkar enligt Tesfahuney exkluderande mot det som inte anses tillhörs 

västerländsk vit manlighet. Han framhåller även problematiken med att diskursen kring skolan allt för 

ofta framskrivit institutionen som en ö utan koppling till övergripande samhällsproblematik och att 

förändringar mot en verkligt mångkulturell skola måste vara förändringar som genomsyrar hela 

samhället.  

Annelie Schwartz (2010) är en av dem som utforskat monokulturella tendenser inom den svenska 

skolan. Genom fältanteckningar och intervjuer skapar hon sig en uppfattning om hur den i förorterna 

populariserade Monroe pedagogiken skapar ogynnsamma förhållanden för eleverna.
11

 Dels särskiljs 

elever i förortsskolor, där elever med utländsk bakgrund är demografiskt dominerande, från övriga 

elever genom att pedagogiken i stor utsträckning enbart används på just förortsskolor och dels är den 

stigmatiserade därför att Monroe pedagogiken utvecklats för att hantera stökiga och problematisk 

klasser och elever. Utifrån dessa premisser blir den implicita slutsatsen att elever med utländsk 

bakgrund antas vara stökiga problembärare.  Schwartz menar även i likhet med Jonsson och Milani 

(2009) att ett synsätt som negligerar elevers olika förutsättningar och bakgrunder kan få stora 

                                                           
10

 Eurocentrism innebär ett förhållningssätt där Europa och det som anses vara europeiskt upphöjs som 
utgångspunkt för jämförelsen och bedömningen av övriga världen. Begreppet kan även kopplas till 
etnocentrism, en benämning som indikerar att den egna etniciteten framställ som överordnad norm 
(Lahdenperä 2010) 
11

 ”Monroe pedagogiken betonar vikten av höga krav på elevernas skolprestationer, stark fokusering på 
lärarens undervisning, skapandet av en trygg och stödjande miljö samt nödvändigheten av en stark skolledning.” 
(Schwartz 2010, s 47). 
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konsekvenser för minoritetselever och grupper. En monokultur etableras där alla elever förväntas 

passa in i den rådande pedagogiska mallen.  

2.2.2 Kategoriseringar 

Människor som väljer eller tvingas flytta till Sverige och ansöka om asyl och uppehållstillstånd är 

kanske den grupp av människor som står inför den tuffaste uppgiften när det kommer till att försöka 

bli en accepterad del av majoritetssamhället och dess övergripande kultur (Ulrika Jeppson Wigg, 

2011). Inte minst visar den stora segregation som många större svenska städer lider av på detta. I och 

med de skolreformer som inleddes i början på 90-talet och som idag ger föräldrar och elever stora 

möjligheter att själva välja skola har denna segregering ännu tydligare blivit del av den svenska 

skolvärlden (Rubenstein Reich och Tallberg Broman, 2000). Kanske allra mest problematiskt med 

detta är nog hur det verkar kunna ge upphov till uppdelningen och upprätthållandet av två 

konstruerade kategorier, nämligen ”svenskar” och ”invandrare” (Gruber 2008, Lorentz 2007). Gruber 

(2008) har tagit fasta på detta fenomen och visar hur förödande denna indelning av människor kan 

vara för vissa individer. För det första består oftast gruppen som kategoriseras som ”invandrare” av en 

extremt heterogen, mångfacetterad och multikulturell grupp individer med otroligt skilda bakgrunder 

och kulturella preferenser. En påtvingat samstämmig definition av denna grupp ställs sedan i kontrast 

till gruppen ”svenskar” vilket för det första antyder att dessa grupper inte kan placeras inom samma 

kategori utan bör skiljas åt av någon anledning. För det andra uttrycker det även att det går att avgöra 

vad en individ bör identifieras med för att kunna kallas svensk. Grubers många empiriska exempel 

visar tydligt på de problem som lätt framträder i en pedagogisk miljö som brister i didaktiska 

överväganden, reflektion och problematisering när det kommer till denna typ av kategorisering. Enligt 

Tesfahuney (1999) finns det tendenser att enbart koppla minoritetselever till problem som inte anses 

tillhöra majoriteten. På detta sätt riktas fokus mot minoritetsstudenter som bärare av vissa specifika 

utbildningsproblem, något som leder till en ökad uppdelning och kategorisering. Tesfahuney menar att 

ett sätt att motverka de dikotoma gränsdragningar som detta ger upphov till vore att istället i mycket 

högre grad synliggöra det som kan anses förena människor. Genom att betona det gemensamma ökar 

möjligheten för att separerande kategoriseringar varken skapas eller upprätthålls. 

Samma problematik som hör till kategorisering gör sig även gällande när det kommer till att definiera 

det mångkulturella och vad som delar in respektive skiljer olika kulturer åt. Gruber (2008) lyfter två 

perspektiv som verkar påtagligt framträdande. Det ena perspektivet utgår från en assimilatorisk 

hållning där sådant som inte anses uppfylla normen tillskrivs som främmande, störande och 

problematiskt. Utifrån ett sådant perspektiv bör det avvikande anpassas efter de för majoriteten 

rådande normerna. Ett pluralistiskt perspektiv värnar istället om det annorlunda och ser ett egenvärde i 

det. Kanske upplevs det som exotiskt eller spännande. Enligt Gruber verkar dock dessa två perspektiv 

inte följas konsekvent var för sig utan snarare anammas beroende på situation. Pluralismen upphöjs så 
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länge den inte upplevs som problematiskt då ett assimilatoriskt förhållningssätt istället får ta 

överhanden. Något som framträder ur en postmodern analys av Grubers resonemang är att trots att 

dessa förhållningssätt skiljer sig åt i grundläggande synsätt och argumentation kring det som tillskrivs 

som skilda kulturer fungerar både en pluralistisk och en assimilatorisk hållning som upprätthållande 

faktorer till särskiljande och uppdelning. Det finns alltså risk för att båda synsätten upprättar 

polemiska förhållanden mellan tillskrivna kategorier. Det problematiska med denna typ av särskiljande 

är även att de alltid utgår från en given norm utifrån vilket ”det främmande” sedan definieras. Detta 

skapar ett hierarkiskt förhållande mellan normer där majoritetens kulturella uttryck får stå i överläge 

gentemot resterande. Att definiera det främmande eller onormala utifrån detta förhållande fungerar 

inte enbart till att utkristallisera vad som inte följer majoritetsnormen utan även till att befästa normer 

och därmed definiera vad som företräder en viss grupp eller kultur t.ex. svenskar och svenskhet.  

Steier och Sandström Kjellin (2009) menar att bytet mellan olika roller i olika sammanhang är en 

allmänmänsklig företeelse som hänger samman med vårt behov av att smälta in och kommunicera väl 

i olika situationer. Vi kan därför i vår identitet finna många olika roller kopplade till skilda kontexter. 

Att kunna skifta mellan dessa roller uppfattas i de flesta fall som ett måste och ett tecken på sunt 

beteende och social kompetens. Det är också en naturlig del i vårt identitetsskapande. Gruber (2008) 

visar dock hur en viss skepsis mot sådant beteende ibland framträder när rollbyten äger rum hos 

personer som bär på en för oss främmande tillskriven kulturell tillhörighet. Detta tyder på en rådande 

uppfattning om att främmande kulturtillhörighet skapar statiska identiteter medan den egna kulturen 

ger upphov till en inre mångfald vilket också verkar accepteras.  

2.2.3 Språkets betydelse 

Språket är en stor del av socialisationsprocessen eftersom språket bär på kulturella normer, värderingar 

och världsbilder. Språket är också en social indikator på vem som tillhör vilken kategori eller grupp. 

För att helt inneslutas av en uppfattat avgränsad gemenskap kan det gemensamma språket därför vara 

av stor vikt för att personen i fråga ska bli en erkänd del av gruppen. Språket spelar alltså stor roll när 

det kommer till att upprätta ett interkulturellt perspektiv då det starkt genomsyrar de flesta frågor kring 

identitet och kultur (Parszyk 2001).  

Lahdenperä (1999) betonar vår ständigt pågående tolkning av verkligheten som avgörande för vår syn 

på världen och understryker, med ett interkulturellt perspektiv i åtanke, språkets formande roll när det 

kommer till meningsskapande.  

”Språket är det medel med vars hjälp vi skapar den verklighet vi lever i och samordnar våra 

handlingar med andra. Detta innebär att mening skapas och ges i interaktionen mellan människor, 

och att tolkningen av en händelse eller upplevelse för en person beror på det sammanhang eller 

kontext som hon eller han befinner sig i.” (s 47). 
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Ett fungerande språkligt samspel mellan olika människor kan därför ses som avhängigt att en 

förståelse för denna kontext eller detta sammanhang finns mellan parterna. Utan denna förståelse har 

tolkningen av det som talas inget att förankra sig i. Steier och Sandström Kjellin (2009) menar att all 

mellanmänsklig interaktion är avhängig hur väl vi lyckas kommunicera med varandra. 

Kommunikation är dock en kulturellt differentierad företeelse som följer olika mönster, regler och 

normer. Den är inte enbart förpassad till de ord vi yttrar utan inkluderar även vårt kroppsspråk, tonläge, 

ansiktsutryck, mimspel etc. Alla dessa variabler kan skilja sig åt beroende på individens kulturella 

bagage. För att fördelaktigt främja ett interkulturellt perspektiv, i skolan eller på andra platser, krävs 

därför en förförståelse för detta, en viss flexibilitet, öppenhet och tålamod när det kommer till att möta 

individer med en för oss främmande kulturell bakgrund. En förutsättning för detta är att som pedagog 

tillförskaffa sig insikter i sitt eget agerande och utifrån vilka normer och övertygelser vi väljer att 

handla. På så sätt ökar vi möjligheten att ifrågasätta vårt egna förhållningssätt i fall detta på något vis 

skulle stå i vägen för det interkulturella samspelet i klassrummet. Att värna om ett interkulturellt 

perspektiv handlar i slutändan om att kunna se till varje enskild elevs behov och förutsättningar för 

lärande. Därför finns ett stort behov av normkritik med syfte och utgångspunkt i att framföra att 

normer är något kulturellt betingat och därmed varken statiskt eller allmängiltigt. Det gäller även att 

lyfta frågor kring hur vi värderar normer och hur vi upprättar hierarkiska system utifrån vad vi 

uppfattar vara skiftande kulturers egenvärde. Ing-Marie Parszyk (2001) framhåller vikten av 

kommunikation fri från etnocentrism för att möjliggöra förståelsen över kulturgränser och menar att 

när vi studerar det vi anser som avvikande även studerar oss själva. Genom detta samspel kan sedan 

det självkritiska förhållningssätt som krävs för ett interkulturellt perspektiv utvecklas. 
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3. Metodologi 

I detta kapitel kommer jag att fördjupa mig i den föreliggande uppsatsens metod- och teorianvändning. 

Min utgångspunkt är den diskursanalytiska traditionen utifrån ett poststrukturalistiskt förhållningssätt. 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (1999) framhåller att diskursanalysen utgörs av 

ett ”paket”. Med detta menar de att även om det är möjligt att använda sig av och utforma olika typer 

av diskursanalyser finns det vissa teoretiska ställningstaganden diskursanalysen som metod är 

beroende av. Det går alltså inte att helt bryta upp den diskursanalytiska metodologin i delvis teori och 

delvis metod utan de utgör en sorts symbios. I enlighet med detta har jag valt att behandla min 

diskursanalys som en metodologi snarare än en renodlad metod. Diskursanalysen utgör trots detta inte 

någon ”färdigpaketerad” metodologi utan kan fyllas med varierande innehåll när det kommer till både 

teoretiska som metodiska verktyg (Bergström & Boréus 2008, Winther Jørgensen & Phillips 1999). 

Jag har i den här uppsatsen som omnämnt valt att utgå från ett poststrukturalistiskt inspirerat 

perspektiv och kommer därför att beskriva mina utgångspunkter i den teoribildningen. I övrigt 

innehåller det här kapitlet information om hur jag insamlat mitt empiriska material, en diskussion 

kring metodologins möjligheter och avgränsningar samt ett analysanförande där jag klarläger mina 

intentioner inför analysdelen av den här uppsatsen.  

3.1 Diskursanalys: Teori och metod 

Den grundläggande definitionen av diskursanalysen ligger självförklarande i begreppets utformning. 

Det är ett vetenskapligt verktyg som används för att analysera diskurser. För att förstå den 

diskursanalytiska metoden behöver vi därför först och främst få en förståelse för vad en diskurs är för 

något. Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar att diskursanalysens syfte är att undersöka hur 

olika diskurser konstrueras, uttrycks, avgränsas och upprätthålls samt kritiskt reflektera över dessa 

processer. De definierar en diskurs som ”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (s 7)
12

.  Diskursanalysens mål är alltså att analysera hur olika sätt att tala om 

världen tar sig uttryck och vad detta kan få för möjliga och omöjliga konsekvenser. Winther Jørgensen 

och Phillips framhåller dock att den citerade definitionen utgör en förenkling som inte nödvändigtvis 

delas av alla som använder sig av diskursanalys i sina vetenskapliga arbeten. De olika 

diskursanalytiska inriktningarna som utvecklats skiljer sig enligt författarna till vis del åt, men samsas 

om att anlägga ett kritiskt perspektiv på vad som undersöks.
13

 Jørgensen och Phillips påpekar även att 

få rena varianter av diskursanalyser är i omlopp, snarare lånar forskare i de flesta fall delar från de 

olika diskursanalytiska tillväggångssätten för att utforma en metod som bäst lämpar sig för den 

                                                           
12

 De definierar även diskurser som ”En entydig fixering av betydelsen inom ett bestämt område.” (Winther 
Jørgensen och Phillips 1999, S 134). 
13

 Jørgensen och Phillips (1999) beskriver tre varianter av diskursanalys; kritisk diskursanalys, diskurspsykologi 
samt diskursteori. Jag har i den här uppsatsen främst influerats av diskursteorin, som beskrivs senare i texten, 
även om jag inte använder mig av den typen av diskursanalys i sin helhet. 
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specifika studien. Göran Bergström och Kristina Boréus (2008) ser diskursanalysens fokusområden i 

makt- och identitetsfrågor. De framhåller att frågor som berör samhälliga aktörer inom 

diskursanalytiska studier ges förhållandevis lite utrymme i jämförelse med andra 

samhällsvetenskapliga metoder. Istället utgör analysen av texter, och deras förhållande till olika 

diskurser, målet för den här typen av metod. Enligt Bergström och Boréus kan diskurser antingen ges 

en snäv eller en vid definition beroende på vad som avses med dessa. Den snäva definitionen ser 

enbart diskursen som någon typ av sammanhängande text eller tal som analyseras utifrån dess helhet. I 

den här uppsatsen utgår jag snarare från en vidare definition där diskursen bör ses som en del av en 

större historisk och kulturell kontext. 

Mats Börjesson (2003) definierar en diskurs som ”… en reglerad samtalsordning med 

institutionaliserade framställnigsprocedurer (eller praktiker)” (s 19) vilket enligt honom innebär att 

sättet vi talar på regleras genom den historiska och kulturella kontext där talet äger rum. I 

förlängningen innebär detta att diskursanalysen fokuserar verklighetskapande snarare än en objektivt 

existerande verklighet. Målet blir att problematisera kring förståelsen av verkligheten samt hur denna 

förståelse möjliggörs. Enligt Börjesson sker på grund av detta en förskjutning i vilken typ av 

frågeställningar som kan anses relevanta när det kommer till diskursanalysen i jämförelse med andra 

metoder. Diskursanalytikerna ställer sig exempelvis frågan varför vi använder oss av och anser att en 

viss kategori är relevant eller inte? Detta i kontrast till metoder som på olika sätt undersöker kategorier 

som essentiella fenomen med fasta och oföränderliga egenskaper och karakteristiska. I likhet med 

Börjesson beskriver Winther Jørgensen och Phillips (1999) en diskurs som något som växer fram ur 

kulturellt och historiskt betingade kontexter vilket gör att det kan vara svårt att avgränsa vad som 

tillhör en viss diskurs och vad som inte gör det. Det betyder även att diskurser skiljer sig åt beroende 

på vilket sammanhang de konstituerats i. Genom det sociala samspelet förhandlas diskurser fram, 

något som alltid innehåller en maktaspekt där olika parter innehar olika möjlighet att påverka i 

förhandlingarna. Diskurser utgör således en framhandlad konstruktion av verkligheten. Eftersom vi 

orienterar oss i världen genom språket och de diskurser vi har tillgång till får dessa konstruktioner 

även praktiska konsekvenser. Sättet vi talar om något är inte avgränsat till talet i sig utan utgör 

utgångspunkter för hur vi bemöter och handlar i den sociala verkligheten. Att diskurser utgörs av 

konstruktioner är en enligt mig en viktig betoning i sammanhanget eftersom det visar på de 

ontologiska föreställningar som ligger till grund för diskursanalysen. Konstruktionsbegreppet syftar i 

det här sammanhanget till att poängtera hur verkligheten är, i skiftande grad beroende på vilken 

teoretiker som tillfrågas, språkligt och socialt konstruerad. Den är alltså flytande och föränderlig och 

kan därmed förstås olika beroende på hur den talas om och ges mening.  
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3.1.1 Konstruktionen av subjektspositioner  

Dorte Marie Søndergaard (2002) ser diskursanalysens främsta användningsområde i analysen av hur 

diskurser som konstrueras runt specifika kategorier exkluderar respektive inkluderar vissa aspekter. 

Som exempel använder hon kategorierna man och kvinna och hur talet kring dessa två kategorier per 

automatik innesluter och utesluter vissa till kategorierna kopplade egenskaper. Diskursanalysens 

uppgift blir i ett sådant fall att identifiera vilka dessa egenskaper är, varför de tillskrivs eller inte 

tillskrivs respektive kategori samt vad detta får för konsekvenser. Søndergaard framhåller även att de 

kategorier vi använder oss av för att orientera oss och skapa mening i vår uppfattade verklighet i stor 

utsträckning skapar varandra. En kategori får i många fall sina associationer utifrån vad som anses 

vara den binära motsatsen till en annan kategori. Genom konstruktionen och upprätthållandet av vissa 

kategorier och dess tillhörande diskurser sker en subjektifiering. Det vill säga att ett subjekt tillskrivs 

vissa egenskaper som berättigar dess existens, något som alltid sker i förhållande till diskurser.
14

 

Genom att olika positioner konstrueras utifrån diskursen i fråga möjliggörs och omöjliggörs därefter 

vilka roller olika subjekt kan kliva in i och agera och tala utifrån samt hur dessa roller inramas.  

Madran Sarup (1993) menar att användandet av begreppet subjekt istället för individ i dessa 

sammanhang utgör ett medvetet distanserande från tilltron på upplysningsidén om en ”fri” individ som 

anses kunna manövrera i världen utan yttre påverkan. Detta utgör också en kritik av fenomenologins 

tilltro på en inneboende essens. Det vill säga att tingen anses innehålla en fast kärna som innehåller 

egenskaper som inte går att frikoppla eller avskriva utan att det specifika tinget slutar vara det som det 

anses vara. Istället utgör subjektet något omformbart och ständigt rörligt som förstås och ges olika 

mening utifrån diskursiva kontexter. Bergström och Boréus (2008) beskriver att Michael Foucaults 

syn på subjektet var i form av en aktör utan den autonomi som ibland tillskrivs individers 

handlingsutrymme. Snarare skapas utifrån diskurser möjliga positioner för subjekten att inta och agera 

utifrån vilket allt innebär att individer inte heller besitter någon större enhetlighet. En subjektsposition 

kan enligt Bergström och Boréus ses som ett bredare begrepp än individ eller aktör. En aktör eller 

individ kan inneha ett flertal subjektspositioner samtidigt utifrån vilka denne talar och handlar. 

Subjektspositioner är alltid betingade av en diskurs och de regler som hör till denna och bör inte ses 

som individuella positioner utan snarare som positioner eller roller som individer kliver in i. Därför är 

diskursanalytiker inte lika intresserade av vem som säger eller gör något utan snarare utifrån vilken 

subjektsposition detta görs.  

                                                           
14

 Att begreppet individ byts ut mot subjekt i sammanhanget är för att betona att aktörer av olika slag inte 
anses bära på någon inneboende essens utan utgör något omformbart och ständigt rörligt som förstås och ges 
olika mening beroende på diskursiv kontext (Laclau & Mouffe 2008). 



21 
 

3.1.2 Kunskap, makt och diskursordningen 

Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar att Foucault i stort kan anses som upphovsmannen 

bakom användandet av diskursanalysen genom sina studier och teoretiska resonemang. Bland annat 

framhålls hans syn på hur diskurser formar vårt meningskapande och hur språket konstruerar det vi 

uppfattar som ”sanningar”. Enligt Winther Jørgensen och Phillips ansåg Foucault att ”sanningar” 

aldrig kan förstås som objektiva eftersom att vår uppfattning om verkligheten alltid begränsas av det 

språk som finns oss tillhands. Ett språk som konstitueras av de tillgängliga diskurser vi omges av och 

därför enbart förblir ett redskap för att beskriva världen subjektivt. Sarup (1993) ser Foucaults främsta 

intresse i hans försök att utforska, det enligt honom intima, förhållandet mellan kunskap och makt. 

Enligt Sarup menade Foucault att vårt sätt att se på verkligheten och kunskap om verkligheten formas 

och omformas genom diskursiva praktiker som alltid samverkar med den rådande tidsandan och dess 

sociala hierarkier. Förenklat skulle det kunna uttryckas som att makt föder kunskap, men också att den 

som anses inneha kunskap innehar makt. Därför utgör skapandet och upprätthållandet av diskurser 

alltid en maktkamp om dominans inom vilken diskursen också formas och fungerar. Denna maktkamp 

utspelar sig inom vad som benämns som diskursordningen. Winther Jørgensen och Phillips (1999) 

beskriver begreppet med att ”Diskursordningen betecknar alltså olika diskurser som delvis täcker 

samma terräng som de kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt.” (s 134) Genom att 

analysera vilka diskurser som strider inom samma kontext finns möjligheten att belysa vad som anses 

självklart inom kontexten, på grund av att samstämmighet råder mellan olika diskurser, samt vad exakt 

dessa strider om. Detta är av intresse därför att det kan visa på vilka språkliga företeelse som står inför 

förändring och vilka som snarare reproduceras i sin nuvarande utformning. Områden där olika 

diskurser tävlar om att definiera samt ge innehåll och mening åt samma fenomen kan benämnas som 

instabila medan områden där motstridigheter saknas kan betecknas som stabila. 

3.1.3 En poststrukturalistisk influerad diskursanalys 

Det går enligt Maggie MacLure (2003) att dela in den diskursanalytiska traditionen i två större fåror. 

Den ena beskriver hon som Anglo-amerikansk och främst inriktad mot lingvistik och den andra 

benämner hon som Europeisk-filosofisk och poststrukturalistiskt inspirerad (se även Bergström & 

Boréus 2008). Den poststrukturalistiska varianten menar hon främst ta sitt avstamp som en kritik mot 

upplysningens idéer om förnuftet, objektiv kunskap och universella sanningar. Istället ses 

subjektspositioner alltid som konstituerade inom diskurser och därmed begränsade på ett sätt som 

omöjliggör en tilltro på upplysningsidealet och dess idétradition. 

Sarup (1993) framhåller att den poststrukturalistiska teorin sätter samspelet mellan läsare och text i 

centrum för meningsskapandet. I denna interaktion uppstår mening som inte nödvändigtvis relaterar 

till författarens ursprungliga intentioner utan att för den delen göra denna ”nya” mening mindre ”sann”. 

Poststrukturalistiska tänkare är också skeptiska till att det ens inom en sammanhållen text går att finna 
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en sammanhållen, konsekvent och ursprunglig mening. Som exempel redogör Sarup för hur Jacques 

Derrida utvecklade ett textanalytiskt tillvägagångssätt kallat dekonstruktion vars främsta syfte var att 

visa på inkonsekvens, splittring och motsägelser inom texter genom att bryta ned dem till sina 

beståndsdelar. Genom att använda sig av dekonstruktion ville han visa att vi ur en och samma text kan 

utvinna en mängd olika och ibland rent av motsättande ”sanningar”. MacLure (2003) lyfter fram 

dekonstruktionens potential inom pedagogisk forskning och menar att den fyller en viktig funktion i 

att motverka institutionaliserad glömska gällande exkluderande praktiker. Dessa praktiker utgörs av 

allt som intar status som ”sunt förnuft” inom allt typ av utbildningsverksamhet.  

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2008) utgår från en egenkonstruerad variant av diskursanalysen 

kallad diskursteori.
15

 Inom diskursteorin, som kan beskrivas som en av de mer renodlat 

poststrukturalistiska varianterna, riktas fokus mot begrepp som hegemoni, antagonism, nodalpunkter 

och flytande signifikanter. Hegemonin utgörs av en normativ diskurs som kan sägas stå över och 

betinga övriga diskurser. När något intar en hegemonisk ställning innebär det, enligt Laclau och 

Mouffe, att detta något tas för givet och inte anses nödvändigt att reflektera eller diskutera kring. 

Antagonism står i det här sammanhanget för motstånd och de motdiskurser som utmanar en hegemoni. 

Nodalpunkter är ord eller begrepp utifrån vilka diskurser grundas och formas utifrån. Dessa anses 

dock alltid vara temporärt fixerade och utgör aldrig någon fast punkt i språket just därför att dess 

innebörd och betecknande egenskaper anses vara konstruktioner av verkligheten. Nodalpunkter som 

vid en specifik tidpunkt anses vara öppna för förändring på grund av en interdiskursiv maktkamp 

benämns som flytande signifikanter. Dessa utgör alltså ord eller begrepp som anses styrande och 

reglerande för diskursen, men som infinner sig i ett läge av omförhandling där dess innebörd kan 

komma att förändras.  

Sammantaget har poststrukturalismen odlat ett stort intresse för språkteori. Även om teoribildningen 

också erbjuder perspektiv på maktförhållanden och konstruktionen av subjektet landar även dessa 

aspekter inom en språklig teoretisering. Den uppfattade verkligheten och dess inneboende subjekt 

utgörs av språkliga konstruktioner som uppfattas som bundna av kulturellt betingade kontexter. En 

föränderlighetsprincip utgör fundament för denna förståelse, något som också avspeglas i 

poststrukturalismens hållning gentemot sannings- och kunskapsbegreppen. Dessa två anses utgör 

flytande och föränderliga storheter vars anspråk aldrig kan låsas fast som evigt eller universellt giltiga. 

Snarare manar en poststrukturalistisk hållning till att söka förståelse för dessa utifrån en analys av 

rådande diskursiva praktiker (Sarup 1993). Herz och Johansson (2013) menar att det aldrig går, och att 

det inte heller är önskvärt, att helt försöka ringa in eller låsa fast en poststrukturalistisk hållning. Den 

                                                           
15

 Min analys är inspirerad av diskursteorin; dess begreppsanvändning och poststrukturalistiska utgångspunkter, 
men jag har valt att inte använda mig explicit av de begrepp Laclau och Mouffe utgår ifrån. Jag ser dock en 
poäng i att presentera dessa kortfattat för att skapa förståelse för hur jag tänker mig att diskursiva strukturer är 
konstruerade. 



23 
 

innefattar ett perspektiv som snarare är menat att vara omformligt för att kunna verka som ett kritiskt 

supplement till mer etablerade teorier samt kunna erbjuda en synvinkel som gör oss vaksamma på det 

vi tar för givet och varför vi gör detta. Även Søndergaard (2002) avvisar idén om att försöka utarbeta 

generella principer för poststrukturalistiska studier. Istället menar hon att de analytiska verktygen och 

dess tillhörande teorier alltid bör utformas utifrån vad forskaren ämnar studera. Samtidigt påpekar hon 

att det finns mycket att hämta genom att tillförse sig kunskap om tidigare modeller och 

användningsområden som ett sätt att inspireras och finna nya möjliga vägar i sitt kunskapssökande.  

3.2 Diskursanalysens styrkor och svagheter 

Jag kommer i föreliggande avsnitt bemöta en del av de utmaningar och den kritik som diskursanalyser 

och poststrukturalistiskt inriktade studier står inför. Med detta syftar jag även till att visa på både 

möjligheter och begränsningar när det kommer till att bedriva den typ av pedagogisk forskning som 

den här uppsatsen inskriver sig i.
 16

   

Herz och Johansson (2013) framhåller att den stora debatt som ägde rum under 90-talet när det gäller 

poststrukturalistisk teoribildning ebbat ut när det kommer till både kritiska röster som till utväxlingar 

om dess möjligheter. Ett tydligt resultat utifrån denna debatt menar de framträder i hur teorier och 

metoder med kopplingar till poststrukturalism ”smugit sig in” och blivit en del av den 

samhällsvetenskapliga huvudfåran. Detta har visat sig bland annat genom hur diskursanalysen getts 

allt mer utrymme som metodologi samt hur teorier om språket, kulturen, subjektet och tillvaron som 

sociala konstruktioner blivit allt mer frekvent använda. Dessa socialkonstruktionistiska teorier 

innefattar exempelvis poststrukturalismen. Herz och Johansson menar att studier som använder sig av 

poststrukturalistiskt utformade metoder bör akta sig för att inte hamna i vad de uttrycker 

som ”metodfetischism”. Detta då de anser att många studier inom det här fältet idag har en tendens att 

inte bära fram den teoretiska diskussionen som ligger till grund för metoderna utan snarare lägger all 

tyngd på metoderna själva. Ett sådant exempel skulle kunna vara att använda sig av diskursanalys utan 

att lämna utrymme för diskussion kring dess teoretiska utgångspunkter (se även Winther Jørgensen & 

Phillips 1999). Herz och Johansson förespråkar därför ett förhållningssätt där metodologin i sin helhet 

tydligt avspeglar dess olika delars antaganden då det annars finns risk för en otydlighet som tidigare 

genererat mycket av den kritik som riktats mot den här typen av studier. Deras tes kan sammanfattas i 

en uppmaning om att ”återerövra” de teoretiska källorna då de anser att vi där ofta finner svar på 

mycket av kritiken. Denna ”återerövring” skulle också kunna fylla syftet att visa på 

poststrukturalismens tydliga kopplingar till tidigare etablerad filosofi och skapa förståelse för att det 

handlar om en vidareutveckling av dessa idéer. Genom att se till de källor ur vilka poststrukturalismen 

växt fram skapas möjligheten att lättare sätta sig in dess ibland snåriga begrepps- och tankevärld. Mitt 

                                                           
16

 Som framgått ur tidigare avsnitt är kopplingen mellan idétraditioner som poststrukturalismen och 
diskursanalysen tätt sammanbundna varpå jag anser att dessa står inför liknande utmaningar som därmed kan 
bemötas gemensamt. 
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personliga val att lämna stort utrymme för just de teoretiska grunderna av diskursanalysen i den här 

uppsatsen kan ses som ett ställningstagande för tesen om ”återerövring”. 

Begreppsanvändning utgör en stor del av diskursanalysens analytiska arsenal. Poststrukturalistiska 

filosofer som Jaques Derrida använder sig, enligt Sarup (1993), exempelvis av en omfattande och 

omdanande begreppsapparat som underlag för sina texter och i analysen av andras texter. Även Laclau 

och Mouffe (2008) kan anses ställa sig under den traditionen. Dessa begrepp kan fungera som 

användbara verktyg inom exempelvis diskursanalyser eller andra typer av poststrukturalistiska 

analyser, men deras syfte kan också vara att i sig själva utmana det etablerade tänkandet och det 

språkbruk som följer med detta tänkande. Jag uppfattar att språkanvändning inom det 

poststrukturalistiska perspektivet utgör lite av ett dilemma eftersom att teorin betonar språkets 

rörlighet, dess förmåga att omforma sig och ges skiftande betydelser och associationer beroende på i 

vilken kontext det används. Diskursanalytikerns uppgift är att ta ett kliv tillbaka för att försöka få 

inblick i hur språkliga praktiker formar och omformar verkligheten. Detta med utgångspunkt i att 

dessa praktiker utgörs av konstruktioner som snarare avspeglar vår språkliga, historiska och kulturella 

kontext än någon reell verklighet bortom dessa faktorer. Samtidigt är den diskursanalytiske forskaren 

är nödgad att använda sig av just språket med dess ansedda inneboende brister och otillräcklighet i 

sina framställningar. Denna problematik ska dock enligt Herz och Johnsson (2013) inte överdrivas då 

de menar att detta tillhör en positiv utveckling inom vetenskapen där forskaren i en högre grad tvingas 

redovisa sin position och sina utgångspunkter. Således medvetandegörs även den specifika studiens 

begränsningar hos både forskare och läsare.  

För att göra en kort jämförelse mellan poststrukturalismen och fenomenologin framhåller Herz och 

Johannson (2013), utifrån sin läsning av Derrida, att ”Fenomenologins metod, som går ut på att närma 

sig fenomenen, att studera, uppleva och samka på ”verkligheten”, för att sedan kunna vinna insikter 

om dess lagbundenheter och strukturer, är främmande för Derrida. Han betonar istället kontingens, 

rörelse och avsaknaden av fasta rötter och objektiva kategorier.” (s 95). Till skillnad från 

fenomenologin når därför poststrukturalistiska metodologier, så som diskursanalysen, aldrig fram till 

något slutgiltigt fastställbart. Istället intresserar sig diskursanalytiker av att utforska hur talande 

subjekt producerar tillfälliga bilder av världen. Då dessa bilder alltid är kopplade till subjektets 

tillgängliga diskurser visar de även vilka positioner olika subjekt ser som tillgängliga. Jag anser att 

detta åskådliggör diskursanalysens potential att skapa en mer nyanserad bild av tillvarons komplexitet, 

vilket i sin tur kan fungera som en viktig faktor när det kommer till att motverka maktmissbruk. 

Genom att visa på hur maktutövares diskursiva praktiker inte utgör de enda sätten att se och tolka 

tillvaron på öppnas dörren för alternativa tolkningar. I slutändan innebär detta större möjligheter för 

fler röster, framförallt de som innehar minoritetspositioner och står under förtryck, att uppfattas som 

legitima. Diskursanalysen kan på så sätt fungera som ett verktyg för att lyfta fram och värna om 

mänsklighetens pluralism och det enskilda subjektets unika erfarenheter och uppfattningar om världen.  
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Det blir för mig tydligt att jag genom att använda mig av just diskursanalysen och poststrukturalismen 

som metodologiska utgångspunkter låser mig vid resultat som kan sammankopplas med dess syn på 

verkligheten och språket. Jag kommer t.ex. inte kunna säga något universellt applicerbart om de 

ämnen jag avhandlar utan tvingas se det som ett bidrag knutet till en specifik kontext bunden av tid, 

rum, rådande kultur etc. Olika teoretiker inom traditionen ger dock olika svar på hur pass 

generaliserande det går att vara med sina antaganden och det hela bygger mycket på att kunna resonera 

och argumentera kring sina egna antaganden och resultat. Jag anser dock att diskursanalysens och 

poststrukturalismens kritiska ansatser skapar ett relevant underlag för bättre underbyggda ståndpunkter 

inom både pedagogisk forskning som pedagogisk verksamhet. Risenfors (2011), Lorentz (2006) och 

Jonsson och Milanis (2009) studier utgör enligt mig goda exempel på diskursanalysens potential och 

relevans som forskningsmetodologi i allmänhet och med inriktning mot fältet ”mångkultur och skola” 

i synnerhet. 

3.3 Det empiriska materialet  

Här ämnar jag ge en kortare inblick i hur jag insamlat det empiriska material som ligger till grund för 

min analys. Materialet består av transkriberade intervjuer utförda enskilt med 6 stycken 

religionskunskapslärare på gymnasiet. Jag kommer att beskriva hur jag gått tillväga i mitt urval av 

informanter samt hur jag utfört intervjuerna. Inledningsvis avser jag ge en inblick i intervju som 

forskningsredskap för empirisk datainsamling. Detta utifrån ett perspektiv som sätter den här 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter i fokus. 

3.3.1 Intervju som forskningsmetod 

Att jag valt att använda mig av intervjuer som empiriskt underlag för min diskursanalys får vissa 

konsekvenser för vad jag kan undersöka, vilken typ av information jag kan förvänta mig samt vad jag 

utifrån denna i mina slutsatser, med hjälp av vetenskapligt underbyggda resonemang, verkligen kan 

säga. Bland annat begränsas jag av att mitt material inte kommer kunna säga något om hur människor 

agerar utan enbart hur de väljer att beskriva sina upplevelser av sitt och andras agerande. Detta ser jag 

dock inte som något större problem eftersom diskursanalysen riktar in sig på just talet och språket. 

Diskurser och de konstruktioner dessa innefattar utgör grunden för vilken typ av agerande som 

möjliggörs eftersom det är genom språket vi skapar mening. Handlingar av olika slag är ingenting 

förrän vi definierat och avgränsat dem genom vårt sätt tala. Därför utgör intervjuer enligt mig en 

fullgod metod för att samla in den typ av data min analys kräver.  

Börjesson (2003) ser forskningsintervjun som en framväxande berättelse utifrån de två roller som 

informant och intervjuare intar. Genom mötet mellan dessa två konstrueras, utifrån ett 

poststrukturalistiskt perspektiv, en viss typ av mening vars härkomst grundar sig i det specifika mötet 

och de frågor och repliker som där utväxlats. Intervjun som interaktionsform är enligt detta perspektiv 
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inte heller möjlig att ställa utanför andra typer av interaktionsformer. Normer och sociala regler av 

olika slag styr och reglerar vad som sker på ett sätt som gör det omöjligt att som Börjeson beskriver 

det hitta ”… någon rak intervjuväg till intervjupersoners själ, tänkande, känslor etc.” (s 77). Varje 

intervju är betingad av sin historiska och kulturella kontext. Detta påverkar informant såväl som 

intervjuare. Jag som intervjuare kan inte ställa frågor utanför den gemsamma diskurs vi under samtalet 

enas i. På samma sätt är informanten reglerad av sin förståelse för hur en intervju fungerar och vilka 

svar som enligt denne är relevanta och fungerande inom den formen av berättande. Därför är det inte 

möjligt att genomföra en helt ”öppen” intervju oavsett om de frågeställningar som används kan 

beskrivas som ”öppna”. Att som Michael Quinn Patton (2002) uttrycka att ”The truly open-ended 

question permits those being interviewed to take whatever direction and use whatever words they want 

to express what they have to say.” (s 354) anser jag därför, i enlighet med Börjesson (2003), som 

problematiskt. Min utgångspunkt är snarare att vi oavsett sammanhang är bundna av den historiskt och 

kulturellt präglade kontext som ligger till grund för de diskurser vi uttrycker oss inom. På grund av de 

diskursiva ramar som begränsar vårt sätt att tala menar jag därför att varken jag som intervjuare eller 

informanten i fråga kan använda oss av vilka ord som helst eller föra ett samtal åt vilken riktning som 

helst. 

Att som intervjuare bli bemött av en informant med svar och repliker som inte känns ”autentiska” utan 

snarare upplevs ha sin grund i vad informanten tror att jag som intervjuare vill höra, eller vad som 

anses ”korrekt” i sammanhanget, är enligt MacLure (2003) en vanlig företeelse. Inom kvalitativ 

forskning överlag menar hon att forskaren vanligtvis försöker komma runt detta ”problem” genom att 

på olika sätt närma sig en mer ”naturlig” eller ”öppen” konversation där det möjliggörs för 

informanten att ”vara sig själv”. MacLure utmanar dock detta synsätt och hävdar att den typen av 

mimik som uppstår under en intervju, och som kan upplevas som fejkad, egentligen inte skiljer sig 

från hur vi fungerar i andra sammanhang. Det handlar inte om att verklighet och identiteter inte 

existerar utan snarare att vi alltid anpassar oss och utgår ifrån tidigare upplevelser oavsett vilket 

sammanhang vi befinner oss i. Vi kopierar och reproducerar helt enkelt det språk som finns tillgängligt 

inom en given diskursiv kontext. Det gör det svårt att säga att ett visst sätt att tala i en viss situation 

skulle vara mer eller mindre autentiskt. Detta får som implikation att mitt empiriska material måste 

förstås utifrån den kontext som en enskild intervju innebär samtidigt som dess relevans ändå kan 

hävdas på grund av att vi inte kommer ifrån mimiken. Börjesson (2003) instämmer i MacLures kritik 

mot tanken på att det inom den intervjuade informanten skulle ligga någon typ av autentiskt material 

som väntar på att upptäckas. Snarare hävdar han att det handlar om något som produceras i det 

specifika mötet. Det betyder inte att, som han uttrycker det, ”anything goes” när det kommer till 

diskursanalyser, utan att denna metod snarare inriktar sig på vilka betydelsemöjligheter som diskursivt 

möjliggörs. Som MacLure (2003) uttrycker det är vi ”[…] caught in the web of language that gives us 

our worldview and, indeed, our very self-hood” (s 120) vilket innebär att både jag som intervjuare som 
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mina informanter är betingande och begränsade av det språk som diskursivt möjliggjorts för oss. Detta 

i likhet med vilken annan situation i vilken annan kontext som helst, vilket alltså gör det omöjligt att 

undvika, men viktigt att poängtera.  

3.3.2 Urval och utförande 

Samtliga av mina informanter hade vid tiden för intervjun anställningen inom gymnasieskolor i 

samma medelstora svenska stad. Två av dessa var dock vid tillfället tjänstelediga och hade varit detta 

under kortare tid av olika anledningar. Jag har i urvalet så gott det går försökt ta hänsyn till faktorer 

som kön, verksamhetstid och huruvida lärarna var anställda vid en kommunal skola eller en friskola. 

Det slutliga urvalet informanterna uppvisade en god spridning mellan dessa kategorier med en viss 

övervikt kvinnor i förhållande till män. Ett par av informanterna var mig bekanta sedan tidigare medan 

resten utgjorde nya bekantskaper.  

Intervjuerna utfördes i avskilda rum på de skolor som informanterna arbetar på. Vid två tillfällen 

utfördes intervjuer i informantens hem. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas i sin 

helhet. Tiden för intervjuerna varade mellan 30 till 90 minuter beroende på informantens 

tidsmöjligheter samt hur pass lång tid som krävdes för mig att samla tillräckligt med material från den 

specifika informanten. På grund av tidsskillnad mellan de olika intervjuerna har jag i mitt urval av 

citat och delar från min transkribering försökt att avväga mängden data från varje informant så att 

denna samstämmer så gott som möjligt. Analysen utfördes även utifrån de enskilda intervjuernas 

helhet vilket förhoppningsvis lagt grund för en jämn spridning mellan data från olika informanter.  

Utifrån mina centrala frågeställningar använde jag mig av ett antal mindre frågor menade att bryta ner 

dessa i beståndsdelar. Intervjuerna kan dock ses som semistrukturerade eftersom jag varierade dessa 

frågor och lät samtalet ta olika riktningar och inriktningar beroende på vad som framkom under dess 

förlopp. I enlighet med en semistrukturerad intervjuform såg jag därför främst till att informanterna 

uttalat sig på något sätt kring mina frågeställningar och dess närliggande teman genom samtalets 

gång.
17

 På grund av min diskursanalytiska utgångspunkt aktade jag mig under intervjuerna för att låta 

mina egna begrepp och definitioner forma samtalet utan försökte i så stor utsträckning som möjligt 

utgå från de begrepp och definitioner som informanterna själva uttalat. Exempelvis genom att inte 

själv använda mig av olika religiösa eller kulturella kategorier utan att dessa redan uttryckts av 

informanten. Jag försökte också undvika att föra in vissa värdeladdade eller normativa begrepp eller 

begrepp som jag uppfattat som svårdefinierade. Detta med undantag för begrepp som ”mångkultur” 

och liknande som utgör grundläggande begrepp för min uppsats och därmed nödvändiga för mig att 

använda mig av. Jag vill även poängtera min medvetenhet om att jag under intervjuerna tolkat repliker 

                                                           
17

 Patton (2002) uttrycker denna intervjuform som ”the general interview guide approach”, det vill säga att en 
intervjuguide används utifrån vilken olika teman bearbetas utan någon inbördes ordning. 
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och utifrån denna tolkning fört intervjuerna vidare utifrån mitt eget meningskapande. Detta menar jag 

vara ofrånkomligt, men ändå viktigt att understryka.  

I enlighet med de utgångspunkter för intervju som metod jag tidigare presenterat ser jag avslutningsvis 

inte mitt utförande eller urval som mer eller mindre frambärande av något ”autentiskt” eller ”genuint”. 

Anledningen till att jag valt att beskriva mitt urval och mitt utförande hör snarare samman med min 

vilja att lyfta fram den kontext och de premisser som format intervjusituationerna. Genom att gör det 

är min förhoppning att mitt tillvägagångssätt utifrån uppsatsens premisser och avgränsade perspektiv 

synliggörs. 

3.4 Analysanförande 

Som avslutning på detta metodologikapitel delger jag här min ingång i analysarbetet. Först genom att 

beskriva hur analysprocessen gått till praktiskt sätt. Sedan beskriver jag de generella principer jag 

utgått ifrån, med mina metodologiska utgångspunkter i åtanke. 

Rent praktiskt har analysen genomförts genom att transkriptionerna från var och en av intervjuerna 

först analyserats enskilt. Jag har sedan plockat ut de citat från varje informant som jag anser har svarat 

mot uppsatsens frågeställningar. Dessa citat har sedan jämförts för att se vilka gemensamma drag som 

kunnat urskiljas samt var i materialet oenighet mellan olika citat framträder. Denna jämförelse gjordes 

både mellan uttalanden från olika informanter samt mellan uttalande från samma informant. Utifrån de 

generella tendenser som därifrån framträdde delade jag in citaten utifrån olika teman varifrån jag 

bearbetade varje temas textsamling i sin helhet. Jag gjorde slutligen ett urval av de citat jag uppfattat 

som mest kärnfulla och arbetade sedan utifrån dessa med att beskriva diskursens utmärkande drag. 

Övriga citat skrevs om till text och användes för att fylla ut mina beskrivningar och visa på bredd och 

tyngd i analysens empiriska förankring.   

Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar att en av de större utmaningarna med diskursanalyser är 

hur diskurser avgränsas. På grund av metodologins teoretiska utgångspunkter i 

socialkonstruktionismen, och i detta fall poststrukturalismen, blir det svårt att hävda att de 

avgränsningar och kategoriseringar som forskaren gör i sin diskursanalys på något sätt skulle avspegla 

en reell verklighet. I enlighet med Jørgensen och Phillips är det därför mer fogligt att använda sig av 

diskursbegreppet som ett analytiskt verktyg snarare än som något som menas avbilda ”det verkligt 

existerande”. Således utgör även själva diskurserna en konstruktion som forskaren skapat. Därmed inte 

sagt att det inte finns användningsområden som gör diskursanalysen legitim som forskningsmetod. 

Genom att tala om ett visst fenomen eller en viss konstruerad kategori på ett visst sätt antingen 

reproduceras en tidigare konstruktion eller produceras en ny sådan. Detta görs alltid i förhållande till 

tidigare konstruktioner samt i mötet med andra sätt att konstruerar verkligheten. Därför finns alltid 
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möjligheten att frambringa nya perspektiv och behovet av att ifrågasätta och kritiskt granska de aktiva 

diskurser som formar och socialiserar, ramar in, möjliggör och tillintetgör skiftande subjektspositioner.  

Utifrån en sådan utgångspunkt är det interkulturella perspektivet väl lämpat för att låta skiftande 

konstruktioner mötas och därmed omforma diskursen utifrån ett förhållningssätt som betonar olikheter 

och möten mellan dessa som möjligheter till positiv förändring. Det finns alltid en risk för att sådana 

möten låser fast konflikter eller fungerar som underlag för reproduktionen av fördömande stereotyper 

eller reducerande schablonbilder av ”dom andra” och deras uppfattade livsåskådningar, världsbilder 

och handlingsmönster. Det är just i sådana lägen en interkulturell diskurs enligt min mening kan anses 

fördelaktig för att motverka ojämlika maktstrukturer, främlingsfientlighet, religionsförakt och 

hegemoniskt härskade kulturella normer. I motsats till dessa fenomen menar jag att en sådan diskurs 

snarare utgör en god utgångspunkt för en ökad förståelse, respekt och likabehandling av människor 

utifrån deras unika förutsättningar, något jag ser ett stort behov av i dagens mångkulturella och 

mångreligiösa samhälle. 

Det interkulturella perspektivet är inte självupprätthållande. Det kräver ett aktivt förhållningssätt och 

en normkritisk blick som ämnar föra fram dold problematik i ljuset. Därför finns utifrån ett 

interkulturellt perspektiv alltid en poäng med att analysera aktiva diskurser med syfte att förstå 

implementeringsgraden av perspektivet i olika kontexter och sammanhang. Därmed vill jag även 

understryka att syftet med den här analysen inte är att utpeka eller frammåla vissa lärare och deras 

åsikter och yttranden som ”individer”. Snarare ämnar jag söka förståelse för hur diskursen kring det 

mångkulturella och mångreligiösa inom gymnasieskolan, och i detta fall bland religionskunskapslärare 

inom ramen för deras ämne, är utformad. Vilka sätt att uttrycka sig möjliggörs och vilka kategorier 

konstrueras, reproduceras och upprätthålls? Hur definieras och ges uttryck som mångkulturalitet och 

mångreligiositet mening och förståelse genom hur diskursens språkliga sammansättning är 

konstituerad? Och vilka subjektspositioner möjliggörs och omöjliggörs i enlighet med denna diskurs? 

Detta är viktiga frågor att ställa för att undersöka hur pass mycket en interkulturell diskurs synliggörs 

och möjliggörs inom kontexten i fråga. För att göra detta krävs att jag tar mig an uppgiften med 

kritiska glasögon. Detta medför alltid en risk för att jag som står bakom analysen anses ”läsa in för 

mycket” eller uppfattas som överdrivet kritisk och problemfokuserad. Jag är av åsikten, vilket jag 

hoppas att mina teoretiska utgångspunkter klarlagt, att det är omöjligt för mig eller någon annan att 

förhålla sig neutralt, objektivt eller icke-normativt till mitt material eller något annat för den delen. 

Vore det inte så vore jag som MacLarue (2003) uttrycker det ”död” med vilket hon syftar till att det 

inte går att ställa sig utanför och betrakta något utan att själv aktivt tolka det för att det ska kunna ges 

någon som helst mening. På samma sätt framhåller Börjesson (2003) att fenomen och företeelser i sig 

själva förblir ”döda” fram tills dessa att vi tolkat och kategoriserat dem. Det jag anser att jag kan göra 

för att styrka den här uppsatsens relevans och tillförlitlighet är därför enligt mig främst att tydliggöra 

mina medotologiska utgångspunkter och ställningstaganden och därmed visa på vilket perspektiv jag 
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valt att tolka utifrån. Den här uppsatsen med dess analys och diskussion erbjuder och kan enbart 

erbjuda ett perspektiv på det empiriska underlag som ligger till grund för dessa. Den utgör i sin helhet 

en konstruktion och en tolkning av verkligheten utifrån ett avgränsat perspektiv.  Detta innebär dock 

inte att detta perspektiv inte kan anses rimligt eller väl underbyggt. Om ”verkligheten” består av 

konstruktioner är det ju enbart dessa vi har möjlighet att studera, vilket också är syftet med den här 

uppsatsen. Min förhoppning är att bredda och fördjupa förståelsen för den konstruerade diskurs om 

mångkultur och mångreligiositet som de intervjuade religionslärarna ger uttryck för och talar inom.  
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4. Analys 

I detta kapitel utför jag en diskursanalys utifrån mitt empiriska material. Analysen är indelad i tre 

större underrubriker. Under den första av dessa är mitt syfte att försöka få fram hur de intervjuade 

religionskunskapslärarna ser på relationen mellan religion och kultur. Eftersom målet med den här 

uppsatsen är att undersöka talet om det mångreligiösa som en del av det mångkulturella anser jag det 

nödvändigt att undersöka hur lärarna själva ställer sig till dessa begrepp och deras relation till varandra. 

Det textstycket svarar inte direkt mot mina frågeställningar utan bör snarare ses som en utgångspunkt 

för att förstå hur dessa begrepp används inom diskursen och därmed skapa förståelse för resten av 

analysen. Därefter följer rubriken ”Talet om den mångkulturella skolan” med medföljande 

underrubriker. Tanken är att denna del av analysen ska svara mot den första av mina frågeställningar 

som syftar till att undersöka hur den tillgängliga diskursen konstruerar bilden av vad mångkultur 

innebär och vilka uttryck och konsekvenser detta får. Jag besvarar sedan min andra frågeställning om 

hur lärarna framställer olika kategorier med koppling till kultur och livsåskådning under 

rubriken ”Kulturella och religiösa kategorier” . Avslutningsvis framställs en sammanfattning där 

meningen är att visa vad jag uppfattat som utmärkande beståndsdelar i den framträdande diskursen. 

Tecknet […] indikerar att jag klippt bort något från citatet. I de fall det förekommer har det gjorts för 

att underlätta läsningen och för att hålla fokus på det specifika jag vill belysa genom min användning 

av citatet. Detta har exempelvis gjorts i fall informanten för en kort stund lämnat det specifika 

samtalsämnet i fråga för att påpeka något som jag uppfattat som ovidkommande eller om denne nämnt 

detaljer som jag inte uppfattat som relevanta utifrån citatets åsyftanden i sin helhet. Bortklippningar är 

alltså utförda utan att ändra på citatets, enligt min mening, övergripande innebörd. Ett fåtal gånger 

används [klammer] för att visa på någon typ av kroppsspråk som används istället för att verbalisera. 

Jag har inte valt att beskriva kroppsspråk överlag utan endast när jag ansett att det krävs för att få 

förståelse för replikens textmässiga innebörd. Tecknet används även i något fall för att indikera att 

läraren syftat till något som inte finns utskrivet i citatet. Används ”citattecken” är detta för att påpeka 

att det handlar om informanternas egna uttryck och av mig uppfattade definitioner. I analysen är jag 

främst intresserad av hur lärarna själva väljer att använda sig av begrepp, hur dessa associerar till 

övriga begrepp och vad de ges för innebörd. I vissa fall har jag valt att sammankoppla vissa begrepp 

som jag uppfattar beskriver samma sak enligt lärarna. Ett exempel på detta som visar sig genom hela 

analysen är användandet av ”utländsk bakgrund” och ”invandrarbakgrund” samt ”invandrare” 

och ”utländsk”. Dessa begrepp verkar inte särskiljas åt utifrån materialet utan indikerar och pekar mot 

samma innebörd och inramning. De intervjuade lärarna har i analysen avkodats med namnen L1 till 

och med L6. 
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4.1 Relationen mellan kultur och religion 

Jag har valt att börja min analys med att försöka klargöra för den syn på kultur och religion samt 

förhållandet mellan dessa som lärarna genom materialet ger uttryck för. Lärarna uttryckte själva denna 

relation som komplex och svår att helt sätta fingret på. Jag uppfattade dock en förhållandevis stor 

samstämmighet av deras förståelse för begreppen mångkulturell och mångreligiös. Dessa två verkade 

inte särskiljas i någon större utsträckning och terminologin som används genom materialet visar på 

skiftningar i användandet av begrepp kopplade till kultur och religion. Etnicitet framstår exempelvis 

som ett ord som ömsom ger både en religiös och en kulturell innebörd. Jag uppfattade att 

informanterna främst talade utifrån ett religionsperspektiv, något som möjligtvis kan sammankopplas 

till att religionskunskapen utgjorde ramen för mina intervjuer. En viss skillnad mellan dessa två 

kategorier framkom dock i vissa delar av materialet. Den kulturellt religiöst betingade eleven, alltså en 

elev vars trostillhörighet uppfattats som ett kulturellt fenomen, beskrivs exempelvis förhålla sig till det 

religiösa så här enligt L2. 

L2: Oftast är det ju så att dom kanske inte kan förklara saker eller kanske inte vill förklara utan att 

dom mera, dom kanske själva har ifrågasatt det ibland och inte kan så mycket och inte är så 

intresserad av det och sen också att dom kanske är mer vana vid fördomar kring det att dom oftast 

har nån sån här försvarsställning för att när det handlar om att jämnåriga ska konfrontera dom med 

sin religion…[1]  

Medan den religiöst troende betingade eleven, det vill säga en elev vars trostillhörighet kopplas till en 

genuin tro frånskild kulturella aspekter, enligt L2 beskrivs så här: 

… men om det är nån som är genuint troende så kommer det ju oftast med en vilja att förklara för 

andra. Så det märks ganska tydligt när det är så.[2] 

Vidare framhåller samme lärare att de ”kulturellt religiösa” eleverna visar på en stor ytlig insikt i 

religiösa föreställningar och praktiker men kanske inte riktigt kan besvara vad syftet bakom dessa är 

eller förklara dem djupare. Dessa elever beskrivs inte heller som troende, något jag kommer 

återkomma till senare när jag behandlar kategoriseringar av elever som ”sekulära och svenska” 

samt ”religiösa och utländska”. L3 uttrycker även följande citat med tanke på ovanstående. 

L3: Idag det är väldigt många som är ljumt religiösa mer kulturellt religiösa även liksom bland 

dom icke-traditionellt svenskgrupperna liksom.[3] 

Som detta uttalande visar på och som jag även återkommer till under analysen är, förutom åtskillnaden 

mellan det troende religiösa och det kulturellt religiösa, är hur de icke-traditionella svenska, vilket jag 

uppfattar som elever med utländsk bakgrund, inte påtalas som sekulära utan snarare kulturellt religiösa. 

Det visar på en åtskillnad mellan kategorier och hur samma fenomen inom dessa definieras olika 
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beroende på vilken kategori det talas om. Så här uttrycker sig en annan av lärarna angående relationen 

mellan kultur och religion  

L1: Ja, alltså religion och kultur hänger ju ofta ihop. Religionen är en del av kulturen och kulturen 

är en del av religion på nått sätt och ofta är det ju så att dom som är muslimer också har en annan 

kulturell alltså en del av en annan kultur med sig än den generellt svenska eller vad man ska kalla 

det liksom.[4] 

Här görs också en åtskillnad mellan hur olika kulturer står i förhållande till varandra. Kulturen som 

muslimska elever bär med sig uttalas som ”en annan kultur” och ges därmed en annan ställning än 

den ”svenska”. Förhållandet mellan ”utländsk” kultur och religion framstår i citat 4 som mer 

sammanblandat än inom en ”generellt svensk” kultur eftersom dessa två kulturer här ställs i 

motsatsförhållande. L5 beskriver det som att de” utländska” eleverna som ibland slår ett slag för 

sin ”religiösa identitet” egentligen gör det för sin ”kulturella identitet”. Läraren i fråga gör även 

ytterligare ett särskiljande i vad denne förstått som olika sätt att uttrycka sig om religiös tillhörighet 

beroende på om du är sekulariserad svensk eller inte. Elever från länder som menas ha en mer 

sammanblandad religiös och kulturell kontext anses mer uttryck dessa som en enhet.  Detta då de 

enligt läraren kan kategorisera sig själva som muslimer även om de anser sig som icke-troende medan 

en etniskt svensk person inte skulle kalla sig kristen om denne inte bar på en personlig tro. 

Talet om kultur och religion samt relationen mellan dessa skulle kunna sammanfattas som både 

implicit och explicit uttryckt, sammanflätat och svårnystat. Detta framkommer även under resterade 

delar min analys, men jag anser ändå att det finns en poäng med att klargöra detta från början för att 

förstå hur jag uppfattat lärarnas förståelse för detta genom resten av analysen. Jag har även vidrört 

flera element som kommer att behandlas mer ingående under kommande delar av analysen. 

4.2 Talet om den mångkulturella skolan 

Hur informanterna talar om vad det innebär att en skola eller klass är mångkulturell, vad det är som 

utmärker en mångkulturell grupp till skillnad från en monokulturell grupp samt vad detta får för 

konsekvenser och hur dessa anses påverka religionskunskapsämnet, är vad jag i detta avsnitt av 

analysen försöker besvara. Genom att bemöta dessa frågor under de underrubriker som följer ämnar 

jag besvara den första av mina frågeställningar; Hur talar religionskunskapslärare om kulturell och 

religiös mångfald inom ramen för sitt ämne?   

4.2.1 Innebörden av det mångkulturella 

Under den här rubriken är syftet att analysera hur informanterna definierade begreppet ”mångkultur”.  

Samtliga informanter beskrev sina skolor som mer eller mindre mångkulturella och menade sig 

undervisa i mångkulturella klasser i skiftande grad. Att skolorna ansågs kunna beskrivas som just 

mångkulturella kopplades i stor utsträckning samman med att de innefattade elever som lärarna ansåg 
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ha ”invandrarbakgrund. Denna kategori elever framställs i materialet som bärare av en etnicitet eller 

religion som inte uppfattas som typisk ”svensk”. De begrepp som används i beskrivningarna skiftar, 

men verkar ändå peka mot samma grupp elever oavsett om dessa beskrivs som elever 

med ”invandrarbakgrund” eller med ”utländsk bakgrund”.  

L6: Vi har i varje klass representanter från dom flesta religioner och så, det är ju inte en majoritet, 

majoriteten är ju etniskt svenska, men dom finns där absolut.[5]  

L2: Den klassen som jag är mentor åt där har vi några muslimer och vi har många syrianer som är 

aktiva i sin kyrka och så där och sen så har vi några som hatar allt som har med religion och göra 

och som inte kan förstå alls vad religion fyller för funktion. Så att vi har verkligen alla delar.[6] 

Citat 5 pekar mot att det mångkulturella framträder genom att elever med en religiös tillhörighet som 

inte förknippas med det ”etniskt svenska” finns representerade i klassen. I citat 6 är det kontrasten 

mellan elever med en religionstillhörighet och elever som ogillar religion som får definiera 

mångkultur. Den religiösa kategorin förknippas här med det ”utländska” som i detta fall representeras 

av syrianer. Vad som framträder ur materialet som helhet är ett sätt att tala där elever med en uppfattat 

religiös eller kulturell bakgrund, som inte anses som ”svensk”, utgör grunden för det mångkulturella. 

Begreppet mångkultur associeras främst till att elever som tillskrivs vara bärare av ”främmande” 

kulturer och religioner finns representerade i skolan eller klassen. Lärarna menar att den mångkultur 

som växt fram inom den svenska skolan ”avspeglar samhället”. Den förklaras vidare i och med en 

ökad kulturell och religiös mångfald överlag inom Sveriges gränser. 

De informanter som arbetat inom yrket under en längre period ansåg sig ha uppfattat en tydlig 

förändring under deras tid som verksamma lärare mot att deras skolor allt mer fått representera 

samhällets ökade kulturella och religiösa mångfald. 

L4: Det har ju ökat har det ju gjort... i en klass som jag hade… som gick ut för säg fyra år sen där 

var det en kille med annan bakgrund där man ser utifrån att dom är mörkhyade men han var 

adopterad. Nu har jag ju kanske två tre i varje klass som har invandrarbakgrund och så vidare men 

är födda här så det har ju ökat det märker man ju i klasserna med elever med annan bakgrund.[7] 

L3 framhåller utöver detta hur en ökad mångreligiositet visat sig genom att... 

L3: Vissa saker var lite exotiska för femton år sen det är ju en del av vardags jag tänker ramadan 

till exempel eid al-fitr som var oj oj konstigt liksom varför vadå inte äta sådär så nu ja men dom 

han fastar ju liksom nämen alltså det är inget konstigt längre.[8] 

Det framkommer tydligt en uppfattad koppling mellan den kulturella och den religiösa mångfalden. I 

båda fallen är det elever med bakgrund i ett annat land än Sverige som står för uppblandningen och 

erbjuder mångfalden med genom sin religiösa som etniska tillhörighet. Lärarna talar också om att en 

viss normalisering skett där muslimska traditioner inte längre uppfattas som exotiska. Alltså uttrycks 
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en möjlighet för kulturella och religiösa avvikelser att bli en del av majoritetskulturen. Samtidigt 

uppvisar materialet exempel på hur vissa livsåskådningar talas om som utländska och på så vis 

konstrueras en viss religiositet som icke-svensk. Så trots att vissa religiösa högtider framställs som 

normaliserade förblir de till viss del uttryck för det främmande och avvikande. 

Att en förändring skett mot en mer mångkulturell skola och ett mer mångkulturellt samhälle i 

allmänhet underströks även av informanterna genom exempel utifrån egna erfarenheter. Återigen 

kopplades dessa förändringar samman med att andelen elever med invandrarbakgrund ökat och likaså 

uttrycks det i termer av ett möte med en ”annan” kultur . 

L5: För trettio år sen var det inte så som lärare utan jag minns det, den klass jag växte upp i när jag 

gick i… namn på skola och stad… skolan då var vi tjugofem elever i klassen eller… vi var kanske 

var hundrafemtio vad vet jag tvåhundra elever på hela skolan jag tror att det var två eller tre elever 

med mörk hy och dom var adopterade. Det här att träffa elever som var invandrade och som var 

uppvuxna med ett annat språk och en annan kultur det gjorde jag först när jag kom till tonåren 

liksom och det där är ju också ett paradigmskifte att när jag som lärare ska prata om det här så kan 

jag inte säga här är objektet islam nu ska vi titta på det för ni vet ingenting om det utan hälften av 

eleverna [applåderar] kanske ibland då.[9] 

Genom en ökad närvaro av muslimska elever upplevs inte längre islam utgöra ett okänt objekt som ska 

studeras utan förkunskaper i klassrummet utan istället framställs det här som ett närvarande fenomen. 

Islam kopplas samman med en ”annan” kultur vilket visar på hur olika livsåskådningar i diskursen 

sammanbinds med olika kulturer eller etniciteter. Här framkommer även en skillnad i hur exempelvis 

kristendomen framställs. Denna religion skildras inte av informanterna som frånvarande 

representationsmässigt, även om klasserna inte anses innehålla elever som öppet kallar sig kristna. 

Ett par av informanterna stannade upp något inför användandet av just mångkulturbegreppet och 

ställde sig frågande inför dess anspelningar och definition.  

L4: Det beror ju på vad man lägger i begreppet mångkulturellt det tycker jag är lite svårt för man 

skulle väl lätt kunna se det som att ja, börja räkna efter hur många man har med annan bakgrund 

eller så. Men om man lägger mer i begreppet kultur så, ja så är det ju. Men om man tittar just på 

utifrån med invandrarbakgrund eller föräldrar, dom kan ju va födda här som sagt men föräldrarna 

har invandrarbakgrund då har det ju ökat och det tycker jag det ökar ju bara mängden individer 

som är olika inte utifrån bara religion eller var dom kommer ifrån utan det ökar ju det blir en större 

dynamik i ett klassrum.[10]  

Även L5 framlyfter ett perspektiv på mångkultur som inte lyfts av övriga informanter. På frågan om 

hur denne skulle beskriva sin arbetsplats som mångkulturell uttryckte läraren följande. 

L5: Ja, det skulle jag göra. Dels för att jag jobbat en del med döva och hörselskadade elever. Där 

kan grupperna va lite mindre kanske ett tiotal elever strax över så där, men det är också en värld 



36 
 

[…] Så att det blir både mångkulturellt och mångreligiöst också då kanske med ett spänningsfält 

mot i skillnaden på hörande kultur och döv kultur eller som man säger teckenspråkig kultur.[11] 

Här uttrycks alltså en viss tveksamhet inför att sammankoppla begreppet mångkultur med enbart en 

ökad närvaro av elever med invandrarbakgrund. Avvikelserna visar alltså på ett möjliggjort språkligt 

förhållningssätt gentemot begreppet mångkultur som inte enbart framhåller etnicitet eller religion som 

främsta faktor. En bredare definition av begreppet mångkultur än den som lärarna här verkar uppfatta 

som gängse skulle alltså i enlighet med citat 10 kunna bidra med en annan förståelse för vad som utgör 

en mångkulturell kontext och inte. Detta gäller även den aspekt som lyfts i citat 11 där kultur kopplas 

till språk, och i detta fall kontrasterna mellan hörande kultur och teckenspråkig kultur. Det här sättet 

att reflektera och problematisera kring den majoritetsuppfattning av mångkulturbegreppet som 

framträder ur diskursen visar sig inte lika tydligt bland övriga informanter. Både L5 och L4 talar dock 

i andra delar av materialet på ett sätt som samstämmer med den gängse definitionen av 

mångkulturbegreppet. I denna gängse definition frammålas mångkultur i första hand som 

uppblandningen av ”svenska” och ”utländska” eller ”religiösa” elever. Hur kategorier som ”svensk” 

och ”utländsk” samt ”sekulär” och religiös konstrueras inom diskursen kommer jag att undersöka 

närmare längre fram i analyskapitlet.  

4.2.2 Hur det mångkulturella synliggörs 

En skolas mångkulturella status kopplas alltså av informanterna samman med en ökad andel elever 

med bakgrund i kulturer och religioner som inte uppfattas som normativt ”svenska”. Utifrån denna 

definition blir det intressant att se hur lärarna uttrycker att dessa elever tillför något som gör att det går 

att tala om ett mångkulturellt klassrum snarare än ett monokulturellt. Jag har därför här utgått från 

frågan på vilket sätt det mångkulturella anses synliggöras i klassrummet? 

 Det som bland annat framträder är hur de elever som anses bidra med den mångkulturella 

uppblandningen anses ha ett större intresse för just religionskunskapsämnet. En mångfald av kultur 

jämställs här med en mångfald av representerade religioner i klassrummet, vilket uttrycks leda till ett 

ökat intresse och ökade förkunskaper. 

L2: Den här skolan är också en väldigt mångkulturell skola vilket gör att det faktiskt finns ett 

underliggande intresse därför att vi har ju många elever som är troende och många elever som inte 

alls har en insyn i den tron vi har många som är ortodoxa kristna och vi har många muslimer.[12]  

Intresset för ämnet anses alltså öka med mängden elever som anses tillhöra vissa religioner, något som 

kopplas till att skolan är mångkulturell. Det säger även något om hur bilden av den religiösa eleven 

konstrueras. Även följande citat visar på detta synsätt. 

L6: Sen är det ju så att vi har ju väldigt mycket barn med invandrarbakgrund dom är ju generellt 

sätt mer intresserade och kunniga och har en större förståelse för ämnet så dom har en fördel ofta 



37 
 

skulle jag vilje säga om dom inte blir för snäva i sin egen trosuppfattning för det som är en 

svårighet som dom har generellt sätt det är ju generaliseringar, att man drar alla över samma kam, 

och då kan det ju gälla den egna religionen som man kanske vill gå i försvar för om man är muslim 

så vill man säga att muslimer är inte onda och är man då kanske kristen har erfarenheter kommer 

kanske från Syrien så har man kanske ja muslimer är si och så sådär så att dom fastnar lätt i 

generaliseringar.[13] 

Citat 13 berör en återkommande uppfattning som handlar om att elever som anses föra med sig en 

religiös identitet in i klassrummet i många fall uppvisar tendenser av inte intressera sig bortom den 

egna religiösa tillhörigheten, men samtidigt visa på bristande insikter om den egna religionens 

heterogenitet. Detta står delvis i kontrast till uttalanden från de andra lärarna som istället lyfter fram att 

elever med religiös tillhörighet i många fall har en större förståelse och ett större intresse för ämnet i 

allmänhet. Citatet 13 knyter dock an till en tendens som uttrycks av majoriteten av informanterna, 

nämligen att elever som identifierar sig som en del av minoritetsgrupperingar ställer sig i 

försvarsställning gentemot vissa generaliserande åsikter. Detta kommer jag beröra mer senare i 

analysen Jag vill också understryka hur generaliserande tendenser bland eleverna här knyts till elever 

som anses representera religiösa grupper. I andra delar av materialet lyfter flera lärare hur de, som det 

uttrycks av en av informanterna, får agera som ”djävulens advokat” genom att försvara en generellt 

negativ, stereotyp och smal bild av framförallt islam. Grunden till denna inställning till islam kopplar 

flera informanter samman mer hur media frammålar religionen i negativa ordalag samt hur aktuella 

samhällsfenomen så som ISIS frammarsch skapar underlag för en reducerad bild av islam som 

fokuserar våld och terror.
18

 Även Sverigedemokraternas valframgångar, och deras enligt L3s spridande 

av islamofobiska åsikter, lyftes av ett par av informanterna som möjlig orsak till detta. 

Lärare L4 och L6 menar att elevers religiösa tillhörighet ibland framkommer genom deras reaktioner 

på undervisningsmaterialet. Mångkulturaliteten menas därmed synliggöras genom att eleverna 

bemöter visst stoff på ett annorlunda sätt utifrån att de respresenterar det mångfaldiggörande. 

L6: Dom sitter ju inne på sin egen sanning det är som när en elev sa att ”när du hade en föreläsning 

om islam så kände inte jag igen ett dugg” för att så upplever jag min islam och då kan man ju prata 

om det och liksom nä men det här är ju det som läroboken säger det här är ju den generella synen 

jo men det kunde man ju komma överens om dom förstår ju det.[14] 

L4: Ibland så säger dom att nä men det här som står här i boken eller det här som står på den här 

sidan det jag tycker inte det stämmer ah men tycker du att det liksom inte stämmer utifrån hur du 

tänker eller är det liksom grundfel i hur dom liksom säger att ni gör eller så eller som du gör. Ah 

men ofta kanske det är så att dom kommer på att nämen det här är ju antingen en annan inriktning 

eller han kanske tänker så här att dom får resonera kring sin egen religion.[15] 

                                                           
18

 ISIS är en förkortning av Islamiska staten i Irak och Syrien; den islamistiska organisation eller rörelse som 
fördömts av stora delar av världen för sitt brutala agerande i kriget i Irak och Syrien. 
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Här uttrycks mångreligiositeten visa sig i hur elever bemöter läroböckernas eller lärarens framställning 

av den egna religionen. När eleven möter en beskrivning av den egna religionen som inte verkar 

samstämma med den egna uppfattningen uppstår en viss konfundersamhet. I dessa fall beskrivs 

lärarnas förklaring ge upphov till att eleven själv ges möjlighet att reflektera mer över den egna 

religionen och dess olika former och därmed få en förståelse för att det som framkommer under 

religionskunskapslektionerna ibland är en ”generell” syn. L6 beskriver tidigare i sin intervju just 

behovet av generaliseringar på grund av ämnets massiva centrala innehåll, något framställs som ett 

nödvändigt ont i sammanhanget. 

Lärarna talar även om ett flertal andra sätt på vilket mångkulturaliteten tar sitt uttryck i 

religionskunskapsklassrummet. Bland annat uppfattar L5 vissa som denne beskriver det ”[…] 

lågradiga spänningar som kan blossa upp” och menar att elevernas nationella identitet visar sig genom 

att elever med bakgrund i exempelvis krigshärjade länder och från grupper som stått på olika sidor i 

konflikten möts i klassrummet. Därigenom menar sig informanten till viss del få en uppfattning av till 

vilka grupper eleverna känner tillhörighet och menar vidare att detta visar på hur sammanvävda 

religiösa och nationella identiteter kan vara. Liknande exempel delas av övriga lärare där olika typer 

av åsiktsskillnader framställs som uttryck för kulturellt bundna värderingar. Ett mer tillåtande 

förhållande till dödsstraff är en sådan värdering som två av informanterna specifikt lyfter som en åsikt 

mer vanlig bland elever med en ”utländsk” bakgrund. Denna hållning konstrueras därmed som ett 

uttryck baserat på elevens tillskrivna etnicitet. Vissa ämnen med koppling till undervisningen lyfts 

som särskilt kontroversiella i materialet. I de flesta fall åsyftas då ämnen som anses personligt 

känsloladdade för eleverna. Dessa ämnen kopplas i flera fall samman med meningsskiljaktigheter som 

menas uppstå när elever med en religiöst konservativ hållning möter elever som beskrivs som 

exempelvis feministiskt intresserade och engagerade och då kategoriseras som ”sekulära”. Här nämns 

bland annat debatten kring slöja som förtryck eller inte och synen på homosexualitet inom religionerna. 

Även här talar informanterna om en problematik som uppstår på grund av elevernas generaliserade 

synsätt. Exempelvis lyfts ”svenska” och ”sekulära” elever fram som generaliserande och till viss mån 

oförstående om islams mångfald när det kommer till religiösa praktiker och dogmer. Andra exempel 

lyfter ”religiösa” elevers generaliserande tendenser utifrån att de anses tro att den egna grenen av den 

religion de tillhör utgör den enda ”sanna” eller ”rätta” typen. Att mötet mellan elever med skilda 

livsåskådningar ses som ett tecken på skolans eller klassrummets religiösa och kulturella mångfald 

lyfts dock inte enbart i termer av konflikt. Lärarna ger även flera exempel på hur detta möte synliggörs 

genom att elever uttrycker en ny förståelse för den religion eller livsåskådning som andra 

klasskamrater ger uttryck för. 
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4.2.3 Vad som händer när skolan blir mångkulturell 

Utifrån föregående rubrik framkom en del av de konsekvenser av den mångkulturella skolan som 

lärarna talade om. Bland annat utgjorde ett ökat intresse för religionskunskapsämnet en av de 

uppfattade konsekvenserna. I övrigt nämndes även risken för ökade konflikter i klassrummet samt 

åsiktsdelaktigheter i hur vissa religioner framställs i undervisning och läroböcker, något som 

kopplades till uppfattat religiösa elevers ansedda tendens till att försvara sin egen religion. Här är min 

avsikt att närmare analysera hur dessa och andra konstruktioner av den religiösa och kulturella 

mångfaldens formande aspekter uttrycks och på vilket sätt det mångkulturella av informanterna anses 

forma skolan och då framförallt undervisningen i religionskunskap. Jag ställde till samtliga 

informanter frågan vilken påverkan uppfattat mångkulturella elevgrupper fått på religionslektionerna i 

allmänhet, och på lärarens sätt att agera under dessa lektioner i synnerhet, samt om de utifrån detta 

ansåg att de känt ett behov att anpassa sin undervisning beroende på hur de upplevt klassernas 

sammansättning med tanke på religiös och kulturell mångfald. Min avsikt med dessa frågor var att öka 

förståelsen för hur informanterna genom sitt tal konstruerar den mångkulturella skolans konsekvenser 

för just religionskunskapsämnet. En av informanterna uttryckte följande: 

L2: För att dom här ska lyckas prestera så behöver jag göra om uppgiften för att dom ska nå 

samma förmågor på samma sätt så det är ju väldigt speciellt på nått sätt och det är kopplat till deras 

etniska bakgrund och deras förkunskaper hela tiden liksom.[16] 

Läraren anser här att olika etnisk bakgrund ligger som grund för olika förkunskaper vilket gör att 

uppgifter måste anpassas olika beroende på hur sammansättningen i klassen ser ut.  Det ”dom” som 

åsyftas här är elever med en etnisk tillhörighet och en kulturell bakgrund som inte delas av majoriteten 

elever. Deras avvikande från normen gör att uppgifter ibland måste justeras. Konsekvenserna blir 

alltså ett större behov av att arbeta med förberedelser inför lektioner. Detta behöver dock inte enligt ett 

flertal andra uttalanden från lärarna vara kopplat till enbart elevers etniska eller kulturella bakgrund. 

Det framfördes även hur generella skillnader mellan elever på olika program ger upphov till sådana 

konsekvenser. Till exempel påpekades generella skillnader mellan elever på yrkesprogram och mer 

teoretiska program när det kommer till både intresse och förkunskaper. En sådan typ av åtskillnad 

skulle dock gå att härleda till att elever med liknande intressen dras mot samma typ av utbildning, 

medan en skillnad baserad på etnicitet i större grad anspelar på vad som anses vara gemensamma 

bakgrundsfaktorer.  

En annan möjlig situation som exemplifierades bland informanterna, med tanke på skolans religiösa 

och kulturella mångfald, var mötet mellan olika minoritetsgrupper som upplevs ha behov av att stärka 

sitt berättigande. Detta med orsak av att dessa grupper anses uppleva olika typer av förtryck eller 

motstånd i klassrummet eller i samhället i allmänhet.      
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L1: Ibland så måste man också promenera liksom mellan två minoriteter kanske och det kan va 

svårt å styra ibland en diskussion som man känner är het liksom och som betyder väldigt mycket 

för att det har med människors identitet att göra så om små grupper ställs emot varandra så kan det 

bli väldigt problematiskt.[17] 

L1 anser här att den mångfald som elever tillhörande minoritetsgrupper tillför skapar upphov till att 

olika uppfattningar ställs gentemot varandra. Citatet i sig är kopplat till ett exempel där läraren delger 

en situation där elever med uttalat muslimsk tillhörighet uttalar sig kring synen på homosexualitet. 

Bland annat framförs då åsikter som L1 ansåg skulle kunna uppfattas som kränkande. Till exempel att 

moskéer som tillåter homosexualitet inte representerar det ”riktiga” eller ”sanna” islam. Detta blir 

problematiskt enligt läraren som menar att homosexuella utgör en minoritetsgrupp. En kategorisering 

som också tillämpas på muslimer i sammanhanget. Denna typ av konflikter ses här av läraren som en 

konsekvens av den större åsiktsmångfald som den mångkulturella skolan införlivat.  

L4 menar på att det de elever som anses representera ”utländska” kulturer eller religioner ibland 

bekräftar de fördomar som finns bland övriga elever om dennes tillskrivna tillhörighet. Bland annat 

kommenterar L4 detta genom att säga att ”[…] man kommer undan lättare med om man heter Kalle än 

om man heter Mohammed” och framhåller att ”[…] är det nån med annan bakgrund som gör nånting 

dumt som andra ser så blir det ju att han gör det för att han si och så” och syftar då till hur beteende 

som anses stötande ges olika förklaring beroende på vem som står bakom dem. Elever som 

kategoriseras som exempelvis muslimer eller invandrare får sina handlingar sammankopplade med sin 

tillskrivna tillhörighet till dessa kategorier, snarare än till sina personliga värderingar och åsikter. 

Informanten visar en noggrannhet i sina ordval vid tillfället och uttrycker explicit en oro för att 

uttrycka sig fel gällande detta, något som skulle kunna tyda på en rädsla för att spä på dessa menade 

fördomar. Materialet uppvisar även fler exempel där lärarna hänvisar till möjliga kränkningar som en 

konsekvens av elevers religiösa övertygelser som tar sig uttryck som anses oacceptabla så som att ”du 

kommer brinna i helvetet” som citeras av en av lärarna som exempel på detta. L3 uttrycker att man 

som lärare får bemöta detta på samma sätt som andra kränkningar och att det inte skiljer sig på det 

viset. En av lärarna lyfter även att det finns risk som lärare att själv, utan avsikt råka kränka eleverna 

eller ”trampa någon på tårna”. Denna risk menas uppstå när elever med viss religiös tillhörighet 

upplever undervisningen om den egna religionen som utmanande eller nedsättande. Läraren i fråga 

menar dock att ”… risken är ju att man blir för utslätat att man inte vågar ta i några svåra frågor”. Om 

för stor hänsyn tas till att försöka undvika kontroversiella frågor tappar ämnet till slut sitt innehåll, 

något som även uttrycktes av fler informanter. Denna enligt lärarna svåra balansgång att våga ta i heta 

frågor som riskerar att väcka anstöt bland eleverna i klassrummet framhölls därför som en av de stora 

utmaningarna i ämnet. Det talas alltså inte enbart om en risk för att eleverna ska kränka varandra utan 

lärarna verkar även ha uppmärksammat en risk i att själva kunna väcka anstöt genom att tala om vissa 

fenomen på ett visst sätt. En av lärarna uttryckte det på följande sätt. 
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L5: Bara det här att jag kan känna att det jag visar så kanske jag är mer medveten om, eller jag har 

ju aldrig utgångspunkten som jag sa tidigare att jag ska provocera eleverna på ett sätt som kan bli 

negativt men att jag ändå kanske kan va mer medveten om att muslimska elever taggar igång 

snabbare på saker som framställer islam negativ och att där kanske jag, vad jag då har behövt göra 

istället att vända på det där att jag får inte vara rädd för en konflikt i klassrummet jag får inte va 

rädd att problematisera religion i klassrummet jag får inte va rädd för att ta fram det negativa 

liksom så att nu är det självklart att när vi har islam att, och sen också det här att våga vara ärlig 

med vad är det eleverna möter, hur ser deras vardag ut, ja men dom känner till att kvinnor stenas 

dom känner till jihad nämen då snackar vi om det va, vi snackar om att döda i Guds namn vi 

snackar om könsroller och huruvida liksom män eller kvinnor vad olika religioner säger om det 

liksom och försöker på nått sätt föra in det.[18] 

Just att inte vara ”rädd”, eller ”jag får inte bli feg” som en annan av lärarna uttryckte det, framkom 

som ett ideal i dessa situationer. Det argument bakom detta förhållningssätt som informanterna 

framhöll som viktigast var, förutom risken urvattna ämnets innehåll, att eleverna ändå möter och 

kommer att möta dessa kontroversiella frågor om sin och andra livsåskådningar i media och samhället 

i övrigt. Därför framhåll de att dessa frågor behöver bemötas och bearbetas för att öka förståelse för 

mångfald samt minska fördomar. Utifrån detta framhölls religionsklassrummet som en användbar 

arena för ändamålet på grund av ämnets innehåll, skolans värdegrund samt idén om att klassrummet 

utgör en spegelbild av samhället. En av lärarna uttryckte med anspelning på detta att... 

L3: Om det leder till förståelse och alla har frid, harmoni och kärlek så här [skratt] mellan 

människor det är ju det som är målet liksom uppenbarligen, men det kan ju också leda till att man 

hamnar i att man låser konfliktlägen, det beror ju på hur man hanterar det liksom.[19] 

Här ges mångkulturen dubbel potential; antingen har det möjlighet att leda till en större respekt och 

förståelse mellan oliktänkande människor vilket här uttrycks i nästan utopiska termer eller så finns 

risken för att redan existerande konflikter upprätthålls genom att elever från konkurerande kulturella 

eller religiösa grupper möts i klassrummet. Alltså framhålls även vissa risker med att lyfta mer 

kontroversiella frågor i klassrummet. Att stereotypa fördomar om olika religioner förekommer kopplas 

av lärarna främst samman med muslimska elevers situation och hur de hanterar denna. Bland annat 

framträder i materialet en syn på att de muslimska eleverna i synnerhet verkar vara i behov av att 

försvara sig själva och sin religion. 

L1: Muslimerna i Sverige tror jag ofta kan känna sig hårt, eller utsatta i media etcetera mycket på grund 

av vad som händer i världen och människors generella fördomar och uppfattningar och samma sak med 

dom som tillhör hbtq-världen är ju också en minoritet i samhället liksom och just när dom ställs emot 

varandra kan det bli klurigt liksom.[20] 

L2: Som jag sa förut, en del är ju vana vid att hela tiden behöva försvara sin tro och att dom liksom 

går in i i klassrummet med den inställningen och liksom kanske hamnar i nått läge där man sen 
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nästan fnyser åt dom andra elevernas frågor där man liksom tycker att det här ska man bara kunna 

så där.[21] 

Som tidigare nämnt förklarar lärarna detta med vad som uppfattas som en i samhället och via media 

rådande bild av islam som en skadlig religion. Därför anses dessa åsikter även yttras i klassrummet 

vilket gett upphov till att exempelvis muslimska elever anses inta en försvarsställning oftare än andra. 

Här lyfts även elever som anses vara en del av ”hbtq-världen” som en utsatt minoritetsgrupp.
19

 Att just 

dessa två grupper ställs mot varandra framställs även som en speciellt svår situation. Här dras återigen 

kopplingen till övriga samhället och dessa gruppers ställning där. Det visar alltså på att lärare L1 i det 

här fallet ser ett behov av att arbeta med övergripande samhällsproblematik inom 

religionskunskapsämnets ramar.  

Materialet uppvisar även exempel där lärarna anser att individuella elever riskerar att bli offer för 

negativa föreställningar om specifika religioner genom att fungera som dess representant i 

klassrummet. Det kan alltså uppfattas som att elever som uttrycker sin religiösa ståndpunkt riskerar att 

utsättas för kränkning vilket står i motsats till talet om det mångkulturella och mångreligiösa 

klassrummet som en resurs, något som det också talas om. För att kunna aktivera eleverna och deras 

religiösa tillhörighet som just en resurs krävs att det finns utrymme och möjlighet för dem att uttrycka 

sina trosföreställningar. Därmed blir nedsättande uttalanden mot elever på grund av den religiösa 

tillhörighet som enligt lärarna kan fungera som en resurs, något som riskerar att motverka denna 

möjlighet. Det anses också problematiskt att elever ska behöva stå till svars för eller anses representera 

hela religioner och deras innehåll. L4 kommenterar detta på följande vis: 

L4: Det är ju ofta ett motstånd just mot islam som man kan se. Utifrån det som händer i världen så 

är det ju inte jätte konstigt att eleverna tycker så, men där får man ju va lite observant så att det 

inte blir just dom eleverna som blir offer liksom för den, ja men dom funderingar som elever har 

kring islam och IS och allt som sker och allt som sker att det inte blir dom som på nått vis får stå 

för det i klassrummet och ska behöva försvara sin religion.[22] 

Mångkulturens konsekvenser framställs i vissa fall även som tillbakahållande av vissa yttringar eller 

åsikter vilket följande två citat visar på. 

L1: Jag tror kanske att när man har ett mångkulturellt klassrum så vågar kanske inte, om det är nån 

som sitter med väldigt extrema fördomar eller så eller har åsikter som kanske går emot vad man i 

Sverige anser vara politiskt korrekt så kanske man inte vågar säga det hur som helst så jag 

upplever att jag har inte haft så jättemycket problem där jag jobbar nu.[23] 

L2: Ja, dels kan det var det här att en del inte vågar ställa frågor eller vågar tycka nånting därför att 

man vet inte om hon tar illa upp eller han tar illa upp.[24]  

                                                           
19

 Hbtq är ett samlingsbegrepp för sexuella minoriteter. Förkortningen syftar på homosexuella, bisexuella, 
trans- och queerpersoner.  
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Citat 23 och 24 kontrasterar till viss del andra uttalanden av lärarna där en ökad risk för kränkande tal 

anses konstituera det mångkulturella religionsklassrummet. Det vill säga att risken för att individuella 

elever får stå som representanter religioner som andra elever kopplar till skadliga praktiker ökar i och 

med en ökad mångkultur. Här menar lärarna alltså att vissa fördomar och kränkande uttalanden kan 

undertryckas av en religiösa och kulturell mångfald. I citat 24 verkar detta även få konsekvensen att en 

viss nyfikenhet stävs genom att eleverna inte vågar ställa frågor om sådant de undrar över för att inte 

riskera att uttala sig på ett sätt som gör att någon annan elev till illa vid sig. 

 4.2.4 Mångkulturens fördelar 

Under föregående underrubrik analyserade jag vilka konsekvenser informanterna ansåg att den 

mångkulturella skolan fått för deras uppdrag som religionskunskapslärare. Här kommer jag fokusera 

mer på vad lärarna explicit uttalade som möjliga fördelar med en större religiös och kulturell mångfald 

i klassrummet. De intervjuade lärarna var överlag måna om att lyfta fram det mångkulturella och 

mångreligiösa som något i grunden positivt. Detta med hänvisning till att det skapar ett mer nära 

förhållande till undervisningens innehåll. Framförallt uttrycktes detta gällande undervisningen om de 

olika livsåskådningar som representeras av elever i klassrummet. Följande citat belyser hur detta sysätt 

konstrueras genom materialet. 

L1: Jag ser att det bara är en fördel, eller ja till stor del så är det en fördel. För att det blir mycket 

mer intressant och det blir som att helt plötsligt tar man in världen i klassrummet helt plötsligt det 

vi sitter och läser om det är inte i en bok det är här det är vi. Och då, det är ju drömmen egentligen 

liksom att det religionen att människor också ska se att religionen är inte bara nånting som finns 

långt borta eller nån historisk byggnad utan religionen och dess tanke det finns i det klassrummet, i 

olika varianter på nått sätt. Och så ju fler olika varianter desto bättre för då blir det helt plötsligt 

levandegjort och dom är så duktiga på att själva förklara hur dom tror och bidra med kunskap att 

jag har ju kunskap men dom har ju levt. Asså dom har ju levt sina liv i en religion deras kunskap är 

ju oändligt mycket större än min nånsin kommer kunna va men där måste man ju också kunna 

kommentera liksom att det finns ju många olika varianter det dom berättar det är inte så man 

tänker inom den religionen utan det kanske finns andra varianter såklart det måste man ju belysa, 

men det är ju en ynnest om man får in så mycket som möjligt i ett klassrum samtidigt.[25]  

Det mångkulturella klassrummet ges här potentialen av att kunna spegla världen eller verkligheten mer 

konkret genom att eleverna får representera studieobjekten, detta kräver dock att eleverna ger uttryck 

för sina åsikter och delar med sig av religiösa eller kulturella uppfattningar och handlingsmönster. De 

positiva effekterna blir på så vis avhängiga huruvida eleverna aktivt agerar som representanter eller 

inte. I citat 25 ges eleverna en expertroll utifrån sin egen religiösa tillhörighet, men informanten 

understryker även att det kan finnas behov av att vidga elevernas förståelse om den interreligiösa 

mångfalden och att varje religion har många olika varianter och inneboende skillnader. Detta sätt att 

tala om den religiösa och kulturella mångfalden bland elever som något positivt förkommer hos 
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samtliga informanter som alla uttrycker det som något berikande för undervisningen. Det talas bland 

annat i termer om en ”ökad dynamik” och att det ”avspeglar samhället” vilket ges positiva 

konnotationer av lärarna. L2 ser också en fördel med större mångfald bland eleverna genom att 

det ”balanserar” representerade kulturer och menar att ”[…] om det bara finns en majoritetskultur och 

så en udda fågel då blir det svårt att balansera det här på ett schysst sätt”. Om mångkultur råder i 

klassrummet är det enligt läraren lättare för eleverna att ”plocka bort kulturen från individen”. 

Eleverna får det alltså enligt informanterna lättare att se till andra elevers personlighet och enskilda 

villkor som ”individer” i det mångkulturella klassrummet. Elevers kulturella tillhörighet blir därmed 

inte lika viktig när det kommer till att förklara bakomliggande orsaker till beteendemönster, uttalanden 

och åsikter. 

Att mångfalden ger ett ”ansikte” på de olikheter och den mångfald som religionskunskapsämnet ämnar 

visa på lyfts även det fram i positiva ordalag. En av lärarna beskriver det som att teorin blir mer 

konkret vilket framförallt visar sig när elever från olika kulturella och religiösa bakgrunder möts för att 

diskutera olika synsätt och erfarenheter. Att eleverna får dela egna upplevelser och bidra med exempel 

från sina framförs som fördelaktigt när det kommer till att öka förståelsen för kulturella och religiösa 

olikheter. Ett monokulturellt klassrum lyfts explicit fram av en av lärarna som en möjlig trygghet 

eftersom alla då delar samma utgångspunkter. Samtidigt framhäver denne att det finns andra och bättre 

sätt att skapa trygghet och samförstånd på bland eleverna. Fördelarna med att ge mångfalden ett 

ansikte framträder som ett dominerande perspektiv bland lärarna och beskrivs så här av L4: 

L4: Jag tror det blir mer trovärdigt det där vi pratade om att folk sitter, det hade ju varit 

förskräcklig om vi hade bara varit ursprungssvenskar och så hade vi suttit och diskuterat som om 

det vore något exotiskt nu ska nu ut och ni kommer möte muslimer och hinduer på eran arbetsplats 

hur kommer ni reagera? Nu sitter ju dom i klassrummet också så det handlar ju mer om vi ska ut vi 

ska fortsätta där vi är redan nu vi ska ut och möta det här som vi redan sitter. Så dom berikar ju, 

dom säger jag det låter jätte konstigt, men det berikar ju klassrumsmiljön att vi har oliktänkande 

människor oavsett om det beror på religiöstillhörighet eller kulturell bakgrund eller vad det kan 

vara och det blir ju tydligt att det blir ju inget exotiskt som kommer hända där borta nånstans utan 

vi sitter ju här så här ser världen ut och det är ju många elever, man kanske inte har reflekterat så 

mycket men dom är ju helt medvetna om det att så här ser samhället ut. Vi har olika människor i 

våran värld och så vidare så det är väl klart att det berikar på det sättet att vi inte diskuterar nånting 

som nån slag grej som kommer där borta utan här sitter vi alla olika människor. Hur kan vi göra 

för att fortsätta för att ha ett bra samhälle och ett bra sammanhang att va i och så vidare.[26] 

I och med att eleverna själva får representera de olika religionerna som undervisningen kretsar kring 

blir det enligt citatet ovan mer ”trovärdigt”. Det understryks även att religionskunskapens mål inte 

handlar om ett förberedande för mötet med något som kommer utan om att kunna möta det 

pluralistiska nuet. Religionskunskapsämnets syfte framställs i sammanhanget som att eleverna ska 
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tillförse sig kunskap om hur vi kan leva tillsammans på ett ”bra” sätt i ett ”bra” samhälle, trots 

olikheter. Olikheterna menas innefatta en viss problematik som behöver bemötas genom utbildning 

och gärna då i direkt möte med personer som står för denna olikhet. Läraren uppmärksammar även 

själv hur denne utgår från ett etnocentriskt perspektiv i sin beskrivning där anhängare till de religioner 

som nämns är en del av ett ”dom”. Här kan därför en spänning inom diskursen uppfattas, där läraren i 

fråga har införstått sig själv med en viss förändring i hur det är acceptabelt att uttrycka sig. Idealet är 

att inte blanda upp människor i ”vi” och ”dom”, men läraren ser sig ändå som en del av ett ”vi” i 

sammanhanget. L6 menar vidare att det utan religiös och kulturell uppblandning i klassrummet väldigt 

lätt blir ”vi och dom” och pekar på att det annars tenderar att bli ”[…] den kristna kulturen och det 

västerländska samhället” som blir utgångspunkten för synen på övriga kulturer och religioner. 

Samtidigt lyfter informanten att undervisningen kring religioner som hinduism och buddism lätt blir 

utifrån ett ”dom-perspektiv”, med hänvisning till att dessa religioner inte anses ha representanter i 

klassrummet på samma sätt som exempelvis islam anses ha. Läraren talar också i termer om normer 

och uttrycker det som att ”vi” utgör normen, men att det gäller att försöka visa på att andra sätt att vara 

och leva på också kan vara lika ”normalt eller vanligt”. Därmed konstruerar läraren sin egen 

subjektsposition som en överordnad norm även om det framhålls att denna norm bör bekämpas. 

I materialet nämns även att undervisningen får mer ”tyngd” när klassrummet innefattar en större 

mångkulturalitet alltså att undervisningen har möjlighet att påverka mer genom en större kulturell och 

religiösa uppblandning. Detta framhålls bland annat av L2 när denne utrycker sig så här. 

 L2: Alla tänker så lika annars och då fastnar man i samma. Nej, man måste ha nån som liksom 

vänder på pannkakan helt och håller liksom, men har du tänkt på det här eller säger något som 

kanske kan upplevas jätte provocerande först, men sen när man får gräva mer i det så bara aha det 

är så det är därför. Som det här med slöjan till exempel det är ju jätteprovocerande för många, 

varför man behöver ha slöja och att man bara ser det som brist på jämställdhet eller nånting, men 

sen när nån som har slöja som berättar om varför eller nånting det blir ju världens skillnad i deras 

bild av kvinnor som bär slöja och jag skulle kunna säga varför nån bär sölja, men det är ju inte alls 

samma tyngd bakom orden som om nån själv fick berätta så jag tycker det är jätteviktigt.[27] 

Återigen visar materialet på en uppfattad potential i elever som själv representerar vissa trosläror och 

praktiker, som i detta fall bärandet av slöja, får berätta om sin syn på det och varför de har det. Läraren 

menar sig inte kunna erbjuda samma auktoritet, om denne själv skulle redogöra för praktiken att bära 

slöja och varför människor inom olika religioner gör detta. Även L3 ser religionskunskapsämnet och 

de möten som sker där i ljuset av möjliga tankeställare som breddar förståelsen för andras 

världsuppfattningar och livsåskådningar. 

L3: … religionsämnet är väl ett av de ämnen där det märks det här att man stöter och blöter och 

just ser att vänta nu du säger att du är muslim det stämmer ju inte in med den bilden som jag har 

fått och då blir det liksom då måste man tänka efter förhoppningsvis.[28] 
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Genom att elever med de kontrasterande åsikter och uppfattningar som det mångkulturella 

klassrummet innefattar tvingas problematisera kring frågor genom direkt kontakt upplever lärarna 

alltså att samtal i klassrummet ger upphov till en större förståelse. Mångfalden beskrivs ge upphov till 

att ytterligheter istället möts och får chansen att sätta sig in i varandras världsbilder och synsätt.  

4.2.5 Mångkulturens nackdelar 

Lärarna var mindre benägna att lyfta fram eventuella nackdelar med den mångkulturella skolan även 

om vissa sådana lyst igenom under tidigare delar av analysen. Den möjliga problematik och de 

utmaningar lärarna ansåg att det mångkulturella klassrummet ställde dem inför uttrycktes mer mellan 

raderna. L1 uttryckte dock explicit att mötet mellan olika kulturer och religioner i klassrummet inte 

alltid upplevs som helt smärtfritt och beskriver det som att ”[…] man måste också vara väldigt 

medveten om att det finns olika religiösa uppfattningar att det kan bli väldigt, att det kan bli jobbiga 

diskussioner att det kan bli jobbigt helt enkelt”. Likaså ser en annan av lärarna en nackdel i att 

undervisning, uppgifter och genomgångar måste anpassas på ett annat sätt än om 

klassammansättningarna vore mer kulturellt och religiöst homogena. En skillnad framställs av läraren 

mellan ”sekulariserade” och ”svenska” elever och elever med ”religiös” och ”utländska”. Medan den 

första gruppen ses som mer ”fakta- och teoriorienterad” upplevs närvaron av den andra gruppen ge 

upphov till mer problematiserande med en större fokus på praktiker. Det beskrivs därför av läraren 

som problematiskt att inte kunna närma sig alla religioner ”från samma håll” samt att arbetsbördan till 

viss del ökar. 

4.3 Konstruktionen av kulturella och religiösa kategorier 

Vad jag i materialet uppfattat som en återkommande tendens och ett utmärkande drag i diskursens 

innehåll är uppdelningen och kategoriseringen av olika elevers religiösa och kulturella 

subjektspositioner. I det här avsnittet av analysen är därför min mening att undersöka hur 

informanterna talar om olika religiösa och kulturella kategorier och hur dessa avgränsas genom 

inkludering och exkludering av tillskrivna egenskaper och associationer. Syftet är att besvara den 

andra av mina centrala frågeställningar, det vill säga; hur talar religionskunskapslärare om elevers 

kulturella och religiösa tillhörighet inom ramen för sitt ämne? Jag använder mig här av två 

underrubriker. Under den första jag fokuserar på kategorierna ”svensk” och ”utländsk”, medan jag 

under den andra inriktar mig på hur ”religiösa” respektive ”sekulära” eller ”ateistiska” elever 

framställs i materialet.  

4.3.1 Den utländska och den svenska eleven 

Under den här rubriken ämnar jag analysera hur lärarna konstruerar olika etniska kategorier i 

klassrummet samt vilka möjliga subjektspositioner som diskursen därmed ger upphov till. Jag har 

tidigare visat på hur begreppet mångkultur anknyts till en ökad tillströmning av elever med ”utländsk” 
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bakgrund eller ”invandrarbakgrund”. Dessa kategorier verkar även fungera som särskiljande gentemot 

elever som konstrueras som ”svenska”. För att få ett grepp om vad som i enlighet med diskursen 

konstituerar dessa kategorier kommer jag här lyfta fram delar ur materialet som visar på vilka 

associationer, inkluderingar och exkluderingar som tillfogas dessa framträdande subjektspositioner. 

Utifrån sitt sätta att tala om vad som gör den mångkulturella skolan mångkulturell, konstruerar 

informanterna olika bilder av vad som utmärker och kännetecknar elever med olika tillskrivna 

religiösa och kulturella tillhörigheter. Dessa kan ses som mer eller mindre stabila och skiftar i sättet 

som lärarna talar om dem. Det som jag bland annat uppfattade som utmärkande är kopplingen mellan 

en religiös subjektsposition och en uppfattad utländsk bakgrund. 

L3: Men jag tänker att dom eleverna som haft syriansk bakgrund där har religionen varit en större 

del av den kulturella identiteten skulle man nog kunna säga medans liksom dom som kanske är 

döpta och konfirmerade i svenska kyrkan där liksom religionen är inte en så påtaglig del även om 

det finns där nånstans i och med att man blivit döpt och konfirmerad och så här har det kulturellt 

liksom man firar jul fast man inte riktigt vet varför man firar det och så här.[29] 

Här framställs alltså en viss skillnad mellan elever som har syriansk bakgrund och elever som anses 

genomgå vissa religiöst kopplade ”svenska” ritualer och fira kristna högtider utan att förstå varför eller 

varifrån de kommer. Utöver detta framkommer i materialet hur lärarna talar om de ”utländska” elever 

som i högre grad, genom sina familjeförhållanden, präglade av en religiös kontext. Elever med svensk 

bakgrund antas däremot vara uppväxta och formade av en sekulär kontext i större utsträckning. 

L1: På gymnasieskolan där jag undervisar så har det varit ganska uppdelat mellan tjejerna som är 

traditionellt svenska då om man säger och dom som har muslimsk bakgrund för att där är det nog 

ändå religionen som spelar mycket roll […] dom har olika etnisk bakgrund eller nationell 

bakgrund dom har varit i Sverige olika länge nån har varit i Sverige bara några år någon kanske är 

född i Sverige.[30] 

Här talar L1 om hur denne upplevt en viss uppdelning i klassen mellan vad som beskrivs 

som ”traditionellt svenska elever” och elever med ”muslimsk bakgrund”. En kategorisering sker alltså 

utifrån etnicitet gällande de ”svenska” eleverna medan den andra kategorin, som beskrivs som 

muslimer, har olika etnisk bakgrund. Elever ur den muslimska och utländska kategorin menas 

gruppera sig tillsammans trots att deras vistelsetid i Sverige skiftar stort mellan de som inskrivs i 

kategorin. Åtskillnaden görs utifrån en ”utländsk” bakgrund som också förknippas med islam samt 

en ”svensk” sådan. En annan av lärarna konstruerar en skillnad mellan dessa två kategorier genom att 

benämna att de ”etniska svenskarna” ibland kan uppfattas som ”lite naiva och nästan lite inskränkta” 

till skillnad från de elever som kategoriseras som utländska. De elever som ”har en annan kultur” 

beskrivs enligt läraren kunna förstå mer ”[…] att det finns olikheter för dom är ju där i själva. Dom är 

ju där i hela tiden i att vara olika”. Läraren framställer det alltså som att vissa elevers kultur är ”en 
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annan” kultur samt att det är ”dom” som är ”olika” eller annorlunda, vilket synliggör hur läraren 

framställer den utländska kategorin som avvikande. Samma lärare talar även om ”invandrareleverna” 

som mer ”strängare” och ”moraliska” gällande etiska frågor som dödsstraff och sexualitet, men att 

detta skiljer sig mycket från person till person. En annan av lärarna menar att en del av eleverna som 

tidigare gått i skola utomlands ”[…] får kämpa jättehårt med att jag inte är svinsträng” och även att 

dessa har svårt med att de ibland förväntas ”tycka saker”. Dessa skillnader hänvisas till att elevernas 

tidigare lärare utövat sin lärarroll på ett helt annat sätt än vad som förväntas av lärare i Sverige.  

Användandet av just ”invandrarbakgrund” eller ”utländsk bakgrund” som en beskrivning på en möjlig 

identitetsposition bland eleverna kopplades av informanterna samman med att eleven antingen är född 

i ett annat land eller har föräldrar som vuxit upp i ett annat land. Detta ges även innebörden att eleven i 

sitt hem och bland sina familjemedlemmar anses träda in i en annan kulturell kontext än den 

normativa, ”svenska” samhällskontexten. På så vis uppfattas eleven som delvis splittrad mellan 

skiftande identitetspositioner. Under intervjuerna framkom vid flera tillfällen uppfattningen om att 

elever med ”invandrarbakgrund” ställs inför detta dilemma medan de ”svenska” och ”sekulära” 

eleverna implicit gavs en mer stabil identitetsposition. Det framställs alltså som att elever med en 

tillskriven etnisk svenskhet erhåller en mer sammanhållen kulturell identitet. 

L6: Här spelar dom efter dom här reglerna sen vet jag ju att dom spelar efter andra regler när dom 

kanske är i hemmiljön och kanske anpassar sig mer till familjen och så mer än kanske dom 

svenska barnen gör.[31] 

Elever med utländsk bakgrund kopplas här samman med en hemmamiljö som anses vara mer 

formande än den ”svenska”. Dessa elever menas även i större grad anpassa sig utifrån sin 

familjesituation. L5 berör samma tema när denne uttrycker följande. 

L5: En del kanske bara har vart i landet en fem sex år sådär eller åtminstone är andra 

generationens invandrare och har olika oftast då nån sorts tydligare religiösprägel i sitt hem än 

man har som sekulariserad svensk så där […] så på så sätt skulle man på nått sätt, i teorin då, prata 

om någon sorts homogen svensk etnisk grupp, vad nu det skulle va, så skulle det ju ändå va så att 

skulle en andel av eleverna vara kristna skulle vi ändå ha en kulturkonflikt. Uttalat kristna har en 

kristen identitet gentemot dom som har en ateistisk så va, men då är frågan om man vill kalla det 

för en mångkulturell situation men det beror på hur man definierar det också.[32] 

På liknande sätt som i citat 31 menar läraren här att det finns en skillnad mellan hur ”svenskar” 

och ”invandrare” präglas religiöst hemifrån. En tydlig uppdelning mellan dessa kategorier sker 

samtidigt som tanken på en ”homogen svenskt etnisk grupp” framhålls, men med en viss skepsis.  

Skillnaden mellan kristna och ateister som den framställs i citat 32 framkommer först i andra hand då 

kulturkontrasterna mellan en ”svensk” och en ”utländsk” kultur hamnar i första rummet. Det visar 

dock på en bredare kulturdefinition än en strikt etnicitetsbaserad sådan. Värt att notera är även 
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hur ”svenska” livsåskådningar reduceras till en kristen eller en ateistisk sådan. Denna reduktion, och i 

sammanhanget exkludering av andra subjektspositioner, skulle kunna förstås utifrån hur L5, samt ett 

par av de andra lärarna, uttrycker hur de ”invandrareleverna” anses ha en bakgrund som är mer 

religiöst präglad än övrig elevers. Det uttrycks bland annat med att dessa elever ”[…] har en religiös 

identitet som inte är knuten till tro utan till kultur” vilken exemplifieras med att elever kan beskriva sig 

själva som muslimer och samtidigt mena sig inte tro på Gud.  

De elever som benämns som ”svenska” beskrivs på ett annat sätt i materialet och ges andra 

associationer och ankopplingar än de elever som uttalas som ”utländska”. Inte sällan tillåts dessa 

kategorier definiera varandra. De egenskaper som tillskrivs respektive kategori fungera som 

kontrasterande spegelbilder gentemot den andra. L1 använder sig av begreppet ”svennebanan” för att 

rama in en grupp elever som får representera en generell bild av ”svenska” elever. ”Svennebananen” 

har inte någon uttalat religiös bakgrund och är därför inte generellt lika intresserade av ämnet som 

exempelvis elever med muslimsk eller kristen bakgrund, något som framställs visar sig i hur de inte 

heller är lika måna om att engagera sig i ämnets diskussioner. Här ställs alltså en nationell eller etnisk 

subjektsposition gentemot vad som skulle kunna uppfattas som en religiös sådan, vilket visar på hur 

tydligt lärarna sammankopplar etniska och religiösa identiteter. De ”svenska eleverna” framträder 

därför som sekulära, vilket läraren menar visa sig i hur de inte på samma sätt som de muslimska 

eller ”utländska” eleverna kan som läraren uttrycker det ”sätta sig in i en annan religion”. När L2 talar 

om trosaspekten hos de ”svenska” eleverna uttrycker sig läraren såhär: 

L2: Om man är född i Sverige av svenska föräldrar och allt det hära att man kanske har haft den 

här bilden av himmel på nått sätt men man har aldrig utvecklat den och om man ställer det i 

relation till återfödelse för det, så blir det då så är att det inte alls självklart att det här med himmel, 

asså det är bara nått, ett kulturarv som man upprepat och tagit för givet fast man aldrig har lagt nån 

tro eller religion bakom det men sen helt plötsligt så tycker man det är helt logiskt med 

återfödelse.[33]  

Här kopplas kategorin ”svenska elever” samman med ett kulturellt arvgods som inte är lika tydlig som 

hos de ”utländska” eleverna, men ändå framställs som närvarande. Detta arvgods uppfattas som något 

dolt hos dessa elever som inte menas vara införstådda med vart det kommer ifrån eller vad det är, 

samtidigt som de ibland ger uttryck för det. Kopplingen till detta ”kulturarv” framträder därför som 

ganska tunn, vilket läraren även verkar antyda när hon beskriver hur dessa elever verkar väldigt öppna 

för trosläror som då inte faller inom kategorin ”svensk religion”, i detta fall läran om reinkarnation. L6 

tänker sig att de ”svenska” eleverna gärna vill tro på något, men inte riktigt vet vad och känner en viss 

distans till kyrkan därför att ”[…] det känns mossigt och det känns gammeldags”. En annan av lärarna 

beskriver den religiösa identitet som ”svenska” elever bär på som timid, därför att de sällan motsäger 

sig, protesterar eller ifrågasätter när undervisningen berör den egna religionen. De ”svenska” eleverna 
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framställs även i sammanhanget som kontrasterande mot de ”utländska” eleverna eftersom den 

förstnämnda gruppen inte på samma sätt aktivt ”försvarar” sin tro i klassrummet. 

Den elev som utifrån en sammanställning av materialet träder fram utifrån kategorin ”svensk” är 

någon som är född och uppvuxen i Sverige samt har föräldrar som är födda och uppvuxna i Sverige. I 

första hand är bilden av den ”svenska eleven” en sekulär kristen som övergripande bär på en del 

religiöst arvegods och som deltar i vissa praktiker som sammankopplas med kristendomen, men som 

inte skulle kalla sig själv kristen eller sätta sig själv i ett religiöst fack. De avvikelser som nämns 

utifrån den generella frammålningen är de som är uttalat ateister och de som beskrivs som 

mer ”genuint” troende och som själva kallar sig kristna. Den ”svenska” eleven är inte heller lika tydlig 

med till trostillhörighet i kontrast till den ”utländska” eleven, även om denne skulle råka vara troende. 

Den sekulära kristna eleven ses som mindre reflekterad kring livsfrågor och frågor som relateras till 

andlighet och har enligt vissa av lärarna svårare för att sätta sig in i språkbruket och tankemönstren 

som ibland krävs för att få förståelse för vissa religiösa fenomen. En del frågor anses dock intressera 

även denna typ av elever i högre grad. Exempelvis lyfts etiken fram som ett sådant, samt frågor som 

berör samhället i stort. Dessa frågor beskrivs som mindre ”andliga” och på så vis mer allmänna då de 

relaterar mer till samtliga elevers vardag i större utsträckning.  Den ”utländska” elevens intresse 

beskrivs istället som större när det kommer till mer tydligt religiösa frågor och då framförallt frågor 

som anses ”andliga”. Denna kategori sammankopplas därför med en större förståelse för olikheter 

mellan kulturer och religioner, samtidigt som flera av lärarna menar att de elever som tillskrivs 

en ”utländsk” bakgrund i många fall har svårigheter med att inse den egna religionens heterogenitet i 

trosläror och praktiker, samt interna mångfald i allmänhet. De ”utländska” eleverna är präglade av en 

religiös kontext men anses inte religiösa utan snarare i första hand kulturellt betingade av religiösa 

tankemönster och praktiker. Elever med ”utländsk bakgrund” eller ”invandrarbakgrund” tillskriver en 

uppväxt i en religiös kontext.  I mötet med den svenska skolan och det svenska samhället tvingas dessa 

elever därför, enligt informanterna, balansera mellan två ”identiteter”. Samtidigt tillskrivs utländska 

subjektspositioner en betydligt mindre möjlighet att inneha en ”genuin” tro, snarare framställs dessa 

positioners religiösa identitet som kulturell. Väldigt få ställen i materialet uppvisar liknande tankar 

eller reflektioner kring elever som utpekas som ”svenska”. Det förekommer vid ett par tillfällen, men 

talas då om som en ”dold kulturell identitet” som knyts till ett religiöst kristet kulturarv. Vissa 

uttalande framställer självbilden hos elever med utländsk bakgrund som mer splittrad, en uppfattning 

som verkar ha sitt ursprung i deras erfarenheter av hur dessa elever kan beskriva sig själva som till 

exempel muslimska utan att för den delen hävda att de är särskilt troende eller religiösa. De ”svenska” 

eleverna beskrivs som mer sammanhållna i sin självuppfattning, men inte på samma sätt påverkade av 

eller reflekterade över trosföreställningar och den egna livsåskådningen som de ”utländska”.  
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4.3.2 Den religiösa och den sekulära eleven 

I materialet framkommer förutom uppdelningen mellan ”svenska” och ”utländska” elever även en 

tydlig uppdelning mellan ”sekulära” och ”religiösa” elever. Som jag under förra rubriken underströk 

lärarnas sätt att tala en stark sammankoppling mellan det ”svenska” och det ”sekulära” samt 

det ”utländska” och det ”religiösa”. Överskridandningar av dessa kopplingar framträdde i första hand 

som anomalier, men framställdes ändå som möjliga subjektspositioner. Här kommer jag att tydligare 

närma mig just uppdelningen mellan den ”religiösa” och den ”sekulära” eleven. I vissa fall talar 

lärarna även om elever utifrån begreppet ateist, men detta framträder inte lika ofta som övriga två 

begrepp. Den ”sekulära” eleven och den ”ateistiske” eleven framställs på liknande sätt, med skillnaden 

att den sekulära subjektspositionen tillskrivs en viss nyfikenhet och längtan efter att tro på något, eller 

hitta något personligt som kan ge svar på livets existentiella frågor. Detta uttrycker L4 genom att 

hävda att de sekulära eleverna kan vara… 

L4: Mera ifrågasättande, dom som inte har det här [religiösa] som kanske var mera sökande eller 

vad ska jag säga att man kan märka en liten större hunger att hitta nånting som passar […] att man 

inte utesluter nånting utan att man verkligen suger till sig.[34] 

Den ateistiske eleven beskrivs istället som religionsmotståndare och någon som ställer sig väldigt 

skeptisk och kritisk till ämnet och dess innehåll överlag, bortsett från möjligtvis etiken. Som jag skrivit 

om i föregående kapitel kopplas den ”sekulära” eller ”ateistiska” eleven samman med en svensk 

bakgrund trots att vissa, exempelvis elever som kategoriserats som muslimer, enligt lärarna framställt 

sig själva som icke-troende. När det gäller hur olika grupperingar i klassrummet i allmänhet framhåller 

L3 följande. 

L3: I ganska många grupper så går väl den stora skiljelinjen om man har en religiös inställning till 

livet eller om man har en ateistisk inställning till livet inte kanske så mycket liksom olika 

religioner för att man har ju lättare att förstå om man är muslim har man lättare att förstå hur man 

som kristen ser på livet än om man är helt ateistisk då är det ju svårare att förstå religiösa 

dimensioner i livet så. Varför det överhuvudtaget har någon betydelse för hur jag ska leva mitt liv 

och däri ligger ju tumaningen att man som religiös ska förstå det ateistiska och att som ateist förstå 

det religiösa.[35]  

Till skillnad från en uppdelning där vissa elever beskrivs som ”utländska” och vissa som ”svenska” 

görs här en indelning utifrån en religiös eller ateistisk hållning till livsfrågor. Citatet framställer 

därmed ett perspektiv på eleverna som i kontrast till andra delar av materialet grupperar ”svenska” 

och ”utländska” elever i samma kategori, nämligen den religiösa kategorin. De ”svenskar” som 

inskrivs i den religiösa kategorin är i första hand de som framhålls som ”genuint” kristna och därför 

till viss del avviker från den diskursiva bilden av svensken som sekulär eller ateistisk. Det är dock 

ingen av lärarna som explicit beskriver någon av de elever som kategoriserats som ”utländsk” som 
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sekulär eller ateistisk även om dessa inte menar sig tro på någon Gud, men kallar sig för exempelvis 

muslimer. Dessa elever ses som bärare av ett kulturellt, religiöst arv, men verkar ändå skrivas in i den 

religiösa kategorin, medan ”svenska” elever med samma kulturellreligiösa bagage menas vara 

sekulariserade. Återigen framkommer hur de ”svenska” eleverna tillåts en mer dynamisk och 

heterogen subjektsposition än de ”utländska”.  L6 är inne på samma spår som L3 när denne lärare 

uttrycker sig så här. 

L6: Ja, stor skillnad skulle jag vilja säga och oavsett vilken religion du har alltså en religiös 

muslim och en religiös kristen har ju mer gemensamt än en ateistisk kristen och en troende kristen 

just när det kommer till dom här frågorna. För att dom har en djupare förståelse för vad tron 

egentligen handlar om.[36] 

Återigen talas det om en möjlighet för kristna att positionera sig som ateistiska eller troende, medan 

muslimer i detta fall endast framskrivs med ett religiöst alternativ. Resterande delar av materialet är 

samstämmigt i detta sätt att uttrycka sig om det muslimska respektive det kristna. L1 uttrycker även, 

vilket nämns av fler lärare, att de kristna eleverna inte ger sig till känna lika mycket som de muslimska 

och pekar därmed på ännu en uppfattad skiljelinje. Vidare uttrycker denne lärare med hänvisning till 

muslimska elever att… 

L1: Sen så betyder inte det att bara för att man har slöja så är man jättereligiös det finns sånna som 

utmanar sina föräldrar rätt saftigt där med och dom traditionella värdena så att säga.[37] 

En religiös tro anses för muslimer vara likaställt med en traditionell sådan. Är du som muslimsk elev 

inte traditionalistisk utmanar du därmed din familjs gemensamma hållning som utgörs av sådana 

värden. Materialet beskriver även, vilket jag tidigare visat på, muslimska elever som mer sannolika till 

att lägga in känslor i debatter och på olika sätt försvara sin tro. L4 menar på att de kristna eleverna i 

mindre utsträckning är så tydliga i sin framtoning som troende utan mer nämner sådant som något man 

gör snarare än lever. Inom gruppen som benämns som ”kristna” elever synliggörs dock en skiljelinje 

genom hela materialet mellan ”svenska” kristna elever och ”syrianska” kristna elever. Den senare av 

dessa kategorier beskrivs oftare i likhet med de egenskaper och det beteende som tillskrivs de 

muslimska eleverna. De ses i större utsträckning som bärare av en kulturell religiös identitet och 

menas mer i likhet med de muslimska eleverna uttrycka sig kring och försvara sin religion. L3 

beskriver en generell tendens som denne uppfattat bland de som beskrivs som religiösa i klasserna, 

nämligen att dessa ibland ger ifrån sig ”ryggmärgssvar”. Med detta menas svar som eleverna anses ha 

hört i exempelvis en predikan och sedan yttrar i klassrummet, men som enligt läraren inte framstår 

som särskilt självreflekterat eller som eleverna kan inte underbygga genom egen argumentation. I 

dessa fall menar L3 att behovet av att eleverna behöver problematisera kring den egna religionen i 

större utsträckning visar sig. Utöver detta så framhåller L4 att de religiösa eleverna som mer ”trygga” i 

förhållande till existentiella frågor och livsfrågor i allmänhet. Denna trygghet beskrivs visa sig i hur 
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dessa elever är mer säkra i sin framtoning samt att de inte i lika hög grad dras med in i spekulativa 

diskussioner inom ramen för religionskunskapsämnet. 

När det kommer till de elever som kategoriseras som sekulära menas dessa av L5 inte på samma sätt 

värna om en ”sekulär identitet” som de religiösa värnar om sin ”religiösa identitet”. Samtidigt beskrivs 

dessa elever tala utifrån en ”ateistisk retorik” trots att de ibland uttrycker viljan av att tro på något. L6 

betonar också denna vilja och menar att de till en början kan ha svårt att förstå vad som skulle kunna 

beskrivas som en religiös dimension av livet, men att vissa upptäcker denna dimension under kursers 

gång. Tankar om karma och återfödelse uttrycks också bland ett par av lärarna om religiöst tankegods 

som attraherar elever som beskrivs som ”svenska”, detta trots att de själva uttrycker en ateistisk 

hållning och tillhörighet. Den ateistiska hållningen beskrivs av en av lärarna som ”inte särskilt 

genomtänkt” bland elever som kategoriserats som ”sekulära”. L2 menar dock på att denna hållning i 

vissa fall stärks och underbyggs under medverkan på religionskunskapskurserna. Där anses eleverna få 

möjligheter att möta och skapa en större förståelse för alternativen. Övriga kontraster i materialet mot 

den ”religiösa” kategorin är att de ”sekulära”, i större utsträckning, ”utifrån fakta” förhåller sig till 

uppgifter och liknande. De anses inte utgå ifrån sig själva i lika stor utsträckning utan fokuserar mer på 

den information som läraren presenterar, eller som de själva tagit fram via externa källor. I6 menar sig 

även se ett större intresse för en vetenskaplig hållning gentemot ämnet, men att dessa elever har svårt 

att förstå sig på vad det innebär att vara ”troende”. 

4.4 Sammanfattning 

För att avsluta min analys sammanfattar jag här i korthet vad jag uppfattat som utmärkande drag i den 

diskurs om mångkultur och mångreligiositet som de intervjuade religionskunskapslärarna talar inom. 

Min förhoppning är att jag genom min analys underbyggt hur dessa utmärkande drags synliggörs, 

varpå jag här mer eller mindre kommer att rada upp mitt resultat utan att argumentera eller visa på 

exempel. Dessa återfinns i analysens tidigare delar. 

I talet om det mångkulturella och mångreligiösa framträder följande: 

 Det är främst kategorin ”utländska religiösa elever” som anses representera och tillföra det 

mångkulturella. 

 Mångkultur och mångreligiositet i klassrummet anses framträda genom ett ökat intresse, 

starkare reaktioner på vissa delar av undervisningsmaterialet samt att vissa elever går i 

försvarsställning för sin religiösa tillhörighet. 

 Konsekvenserna av en ökad mångkultur i klassrummet framställs vara att undervisningen 

måste anpassas mer utifrån olika religiösa och kulturella grupper, att risken för kränkningar 

ökar, att minoritetsgrupper kan ställas mot varandra, att undervisningen riskerar att bli 

överslätande, men också att respekten och förståelsen för olikheter ökar. 
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 Mångkulturens fördelar anses vara att eleverna får ett ”ansikte” på undervisningens innehåll 

samt att undervisningen på grund av detta får mer ”tyngd”, blir mer ”trovärdig” och ”speglar 

verkligheten” mer. Dessa fördelar sammankopplas, i enlighet med första punkten, nästan 

uteslutande till närvaron av ”utländska” och ”religiösa” elever. Deras kulturella och religiösa 

tillhörigheter talas om på ett sätt som framställer dem som de avvikande. 

 Nackdelar med en ökad mångkultur anses vara att arbetsbördan blir tyngre samt att vissa 

diskussioner kan vara besvärliga att hantera.    

I talet om kulturella och religiösa kategorier bland eleverna framträder följande: 

 Eleverna kategoriseras som ”utländska” eller ”svenska” samt ”sekulära” eller ”religiösa” där 

kategorin ”svensk” främst sammanflätas med det sekulära och kategorin ”utländsk” främst 

sammanflätas med det religiösa. Kategorierna tillskrivs skiftande och ibland kontrasterande 

egenskaper. 

 En ”sekulär identitet” framsälls som mer stabil och självständig medan ”religiösa” elever i 

större grad framskrivs som präglade av familj och hemmiljö vilket leder till en mer splittrad 

identitet. De ”utländska” elevernas tro framställs främst som kulturellt betingad 

medan ”religiösa svenskar” överlag ses som mer genuint troende.  

 De ”svenska sekulära” eleverna anses vara bärare av ett dolt kristet kulturarv, vara mindre 

intresserade av ämnet i allmänhet samt inte aktivt försvara sin livsåskådning. De menas även 

ha svårare för att förstå sig på andliga aspekter och trosaspekter inom ämnet, men inneha en 

viss nyfikenhet och en vilja att tro på något. 

 De ”religiösa utländska” eleverna anses i större grad värna om sin religiösa identitet, inneha 

en ”traditionell” tro samt tenderar att ge ifrån sig ryggmärgssvar som inte uttrycker en 

personlig tro.   
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5. Diskussion 

I detta avslutande diskussionskapitel är mitt syfte att diskutera resultatet av min analys samt jämföra 

detta resultat med ett interkulturellt perspektiv. Därmed ämnar jag att fortsatt besvara min 

frågeställning om vad som kännetecknar den diskurs som framträder utifrån religionskunskapslärarnas 

tal om mångkultur och mångreligiositet samt besvara min kvarvarande frågeställning om hur ett 

interkulturellt perspektiv kan relateras till denna diskurs. Inledningsvis utför jag en metoddiskussion 

där den här studiens specifika metodanvändande problematiseras. Jag inleder sedan diskussionen kring 

mitt resultat med att problematisera informanternas förhållande till den framträdande. Under 

rubriken ”Diskursen och det interkulturella perspektivet” problematiseras sedan diskursens 

framträdande drag i förhållande till tidigare forskning. Först görs detta med talet om det 

mångkulturella och mångreligiösa i åtanke och sedan utifrån talet om elevers tillskrivna religiösa och 

kulturella tillhörighet. Under rubriken ”Implikationer av synen på vissa elever som expertresurser” 

bemöts vad jag uppfattat som ett specifikt dilemmaområde kopplat till diskursen. Avslutningsvis 

delger jag några reflektioner utifrån uppsatsen som helhet för att sedan kort uttala mig om möjliga 

framtida forskningsområden inom fältet.  

5.1 Metoddiskussion 

Jag har redan i mitt metodologikapitel framfört min syn på intervju som metod i enlighet med 

Börjessons (2003) och MacLures (2003) resonemang. Utifrån de utgångspunkter jag använt mig av ser 

jag på insamlingen av empiri som välanpassad för föreliggande studie och hoppas att jag genom att 

visa på transparens genom arbetet väl belyst det specifika perspektiv utifrån vilket den här uppsattas 

har författats. Jag har i metodologikapitlet även bemött allmänna för- och nackdelar med 

diskursanalysen och den poststrukturalistiska teorin och hänvisar dit för en genomgång av dessa. Vad 

jag här ämnar belysa är den här specifika studiens styrkor och svagheter utifrån valet av metodologiskt 

tillvägagångssätt.  

Det första som bör påpekas är att det empiriska material som ligger till grunden för min analys är av 

begränsat omfång. Sex stycken intervjuer kan i diskursanalytiska sammanhang ses om ett ganska litet 

material (jmf Risenfors 2011, von Brömssen 2003). Ett större intervjumaterial skulle därför med fördel 

kunnat styrka min analys. Det jag har gjort för att underbygga den empiri jag haft tillgång till är därför 

att ge stort utrymme åt själva analysen. Framförallt har detta gjorts genom att lyfta många citat och på 

så sätt låta informanterna själva få tala genom texten, samt genom att belysa hur vissa typer av 

inkluderande och exkluderande tal kring specifika fenomen och kategorier utgör återkommande inslag. 

Jag har också, vilket jag hoppas framgått genom analysen, i så stor mån som möjligt försökt fördela 

utrymmet mellan informanternas olika röster. På så vis menar jag att de gemensamma drag jag 

uppfattat som framträdande i diskursen får större tyngd. Som resterande delar av detta 

diskussionskapitel visar på finner jag många likheter med tidigare forskningsresultat. Även om dessa 



56 
 

studier inte samstämmer helt med den här uppsatsens utgångspunkter och fokusområde menar jag att 

dessa likheter kan visa på att min metodanvändning fungerat väl för ändamålet.  

Många diskursanalytiska studier utförs utifrån texter med en längre tidsspann för att visa på 

förändringar inom diskursen över tid (se t.ex. Lorentz 2007). Att synliggöra förändringar hjälper även 

till att rama in och avgränsa konstruktionen av olika diskurser, vilket enligt Jørgensen & Phillips (1999) 

kan utgöra ett problematiskt moment. I den här uppsatsen har jag inte sökt påvisa en förändring av 

diskursen i fråga utan riktat in mig på hur den exkluderar och inkluderar olika sätt att tala utifrån 

enbart en historisk-kulturell kontext. Det gör att jag att min inramning av diskursen inte bör ses som 

särskilt stabil. Säkerligen skulle en mängd andra faktorer och fenomen knutet till lärarnas sätt att tala 

om mångkultur och mångreligiositet kunna ha analyserats för att bredda bilden och förståelsen. Här 

kan jag därför enbart hänvisa till att jag valt att undersöka ett begränsat diskursivt område som 

förhoppningsvis kan och kommer kompletteras genom framtida studier. 

5.2 Informanternas förhållande till diskursordningen 

Jag har i min analys genom att visa på citat samt kommenterat och resonerat kring dessa försökt belysa 

hur de intervjuade religionskunskapslärarna talar om det mångkulturella och mångreligiösa inom 

ramen för sitt ämne. På så vis framträder vissa huvuddrag ur den diskurs inom vilken informanterna 

konstruerar vad det mångkulturella och mångreligiösa innebär samt vad konsekvenser utifrån denna 

konstruktion för med sig. Min analys ska inte på något sätt ses som en kritik riktad mot lärarna varken 

som grupp eller som enskilda personer utan mitt syfte har snarare varit att visa på vilka ramar 

diskursen om det mångkulturella upprätthåller, med den svenska gymnasieskolan som underliggande 

kontext. Resultatet visar på spänningar och skiftningar mellan de olika lärarna i mångt och mycket, 

men jag har ändå försökt belysa vissa generella tendenser i ett försök att visa på den diskurs inom 

vilken dessa lärare talar. Lärarna uttryckte sig inte samstämmigt med varandra genom materialets delar 

och det har inte heller varit min mening att påstå det. Snarare är analysen ämnad till att visa på vilka 

sätt lärarna anser det vara rimligt att uttrycka sig och tala på. Därmed synliggörs diskursiva ramar och 

vilka möjligheter till att skapa förståelse, sammanhang och mening som tillgängliggörs. Min 

uppfattning av de intervjuade lärarnas förhållningssätt till sitt sätta att uttrycka sig och tala på var att 

de visade en viss försiktighet i sina ordval och sina ställningstaganden, speciellt gällande vissa 

områden som därmed kan uppfattas som extra känsliga. Detta kan vara ett tecken på att lärarna 

uppfattat en ny hegemonisk diskurs som trätt in och som därmed ”tvingar” dem att anpassa sitt 

språkbruk efter de nya språkliga ramar som konstruerats i samband med detta. Vid ett flertal tillfällen 

ångrade de ordval och formuleringar eller refererade till något de tidigare sagt med en kritisk 

reflektion där det framgick hur de råkat uttala sig på ett sätt som de själva som lärare försöker få 

eleverna att undvika. Framförallt visade sig detta gällande uttalanden som skulle kunna tolkas som 

kategoriserande eller generaliserande. Det kan visa på att lärarna på något sätt befinner sig inom den 
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diskursiva kamp som utspelar sig mellan konkurerande diskurser i likhet med Laclau & Mouffes (2008) 

teorier. I sitt sätt att tala framstod det för mig som att lärarna ämnade förmedla ett interkulturellt 

inspirerat perspektiv samtidigt som inte helt ”skakat av sig” medhängande diskursiva praktiker från en 

tidigare mer monokulturellt baserad diskurs. Schwartz (2010), Lorentz (2007) och Jonsson och Milani 

(2009) har tidigare visat hur en monokulturell diskurs varit framträdande på olika sätt inom den 

svenska skolan. Det jag uppfattat är att lärarna verkar dras mellan en dels monokulturell diskurs där 

utgångspunkten är ett ”svenskt” sätt att handla, tycka, tro och se på världen och dels en interkulturell 

diskurs. Lärarna uttryckte själva en ovilja till snäva gränsdragningar mellan ett ”vi” och ett ”dom” 

samt påpekar i materialet vikten av att undervisa eleverna kring sådan problematik. Samtidigt visade 

de prov på att själva i många fall använda sig själv och den egna utgångspunkten som norm utifrån 

vilket det avvikande konstruerades. Här finner jag stora likheter med Grubers (2008) 

forskningsresultat. 

5.3 Diskursen och det interkulturella perspektivet  

Ett flertal av lärarna uttalade sig om skolan som en plats där samhällets kulturella och religiösa 

mångfald avspeglas. De menade även på att skolans värdegrundsarbete samt de kursmål i 

religionskunskapsämnet som är menade att få eleverna att utveckla en större förståelse och respekt för 

oliktänkande inte är riktad mot ett framtida mål utan fyller behov i skolans egen värld. De lyfte även 

fram den religiösa och kulturella uppblandningen i framförallt positivt laddade ordalag, även om viss 

problematik frammålas. Diskursen innefattar alltså interkulturella element och visar på en inkludering 

av detta perspektivs ideal. Samtidigt visar min analys även på avvikelser. Exempelvis kan det vara 

problematiskt att söka svar för individers förhållningssätt och livsåskådningar utifrån ett 

kulturfokuserat perspektiv där åsikter knyts till den etnicitet elever kategoriserats in i. Detta utgör ett 

återkommande inslag i det empiriska materialet och bör därmed problematiseras. 

5.3.1 Den diskursiva konstruktionen av det mångkulturella och mångreligiösa  

Den kulturella mångfalden utgörs och skapas enligt den framträdande diskursen av att elever som 

anses bära på kulturella eller religiösa betingelser, som står utanför en uppfattad normativ ”svensk” 

kultur eller livsåskådning, deltar i undervisningen. Genom deras representation utgörs klassrummet, 

enligt informanterna, inte längre av ett monokulturellt rum utan snarare ett mångkulturellt. Diskursen 

uppvisar därmed ett sätt att tala om mångkultur som något som sker när ”främmande” kulturellt och 

religiöst tillhörande elever blandar upp en statisk och likriktad ”svensk” kultur med något nytt och 

annorlunda. På så vis framträder ett perspektiv som konstruerar en viss grupp elever som ”dom andra” 

genom att dessa anses stå utanför det ”vi” som representeras av läraren själv och dennes uppfattade 

kulturella och religiösa tillhörighet. Samtidigt påpekas i materialet att de elever som inte inkluderas 

i ”vi-kategorin” inte utgör någon större del av elevgrupperna. Snarare anses de utgöra en minoritet i de 

flesta klasser. Utifrån en interkulturell synvinkel kan den här synen på mångkultur uppfattas som 
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något problematiskt. Gruber (2008) har visat på riskerna med att låta elever som kategoriseras 

som ”invandrare” eller ”utländska” får stå som representanter för vad som anses vara ”andra” kulturer. 

Dels kan detta uppfattas som bekymmersamt eftersom det kan låsa fast bilden av en viss grupp elever 

och dels för att det kan få det att framstå som att det existerar en likriktad och statisk ”svensk” kultur. 

Att ett monokulturellt förhållningssätt kan utgöra en förtryckande faktor inom skolan har påvisats av 

ett flertal aktörer inom den pedagogiska forskningen (Schwartz 2010, Johansson & Milani 2009, 

Lorentz 2007). Därför ser jag framförandet av den viktiga kritik mot monokulturella tendenser som det 

interkulturella perspektivet erbjuder som av stor vikt. Diskursen inramas dock inte enbart av statiska 

termer och beskrivning av elever från olika grupperingar utan framhåller att det alltid står en individ 

bakom uttalanden och beteenden och att dessa skiljer sig åt även inom gemensamma kategorier. Detta 

sätt att utrycka sig samstämmer mer med ett interkulturellt perspektiv, men undandrycks till viss del av 

andra sätt att tala om mångkultur vilket ytterligare kan belysa den diskursiva kamp jag tidigare 

hänvisat till.  

Det framkom bland ett par av lärarna ett visst ifrågasättande av den centralt framträdande definitionen 

av mångkultur på ett sätt som möjliggör en breddning av den inomdiskursiva förståelsen för begreppet. 

Hur mångkultur definieras och vad det ges för associationer är inte oviktigt i sammanhanget. I enlighet 

med Tornberg (2011) menar jag att det alltid finns behov av att problematisera kulturbegrepp för att 

undvika konstruktioner där minoritetsgrupper hamnar i ett underläge där deras röster och behov 

bortses ifrån. När det mångkulturella inte innefattar homogeniteten bland elever som kategoriseras 

som ”svenska” riskeras att ett etnocentriskt förhållningssätt framträder. Parszyk (2001) betonar farorna 

med sådana influenser i vårt sätt att tala. Om ett interkulturellt perspektiv ska kunna främjas krävs en 

kommunikation där vissa kulturella normer inte sätts över andra. Ett par av lärarna talar vid några 

tillfällen explicit om att försöka undvika kategoriseringar och etnocentrism, men uppfattar samtidigt 

sina egna begränsningar i detta. De egna föreställningar och den egna bakgrunden och världsbilden, så 

som den formats av den omkringliggande kontexten, lyfts som problematisk av en av informanterna. 

Denna problematisering framträder dock inte lika tydligt hos övriga. Snarare förmedlar diskursen idén 

om att det går att förhålla sig neutralt och objektivt i sitt sätta att undervisa och möta elever. Sådana 

värden sätts högt och tydliggörs genom att lärarna bland annat framhåller vikten av att vissa på 

skiftande perspektiv och olika tolkningar av religioner så som olika religiösa grupperingar uttrycker 

sin världsbild. Ett ”faktabaserat” perspektiv framlyfts bland annat som ett ideal. Utifrån min 

diskursanalytiska grund i poststrukturalismen kan en övertro på neutralitet och objektivitet leda till att 

vissa synsätt, världsbilder och livsåskådningar ses som lägre stående på grund av att andra ideal lyfta 

som mer ”sanna” eller ”äkta”. Tesfahuneys (1999) kritik mot dessa upplysningsideal, som innefattar 

eurocentristiska aspekter, finner jag därför behövlig och viktiga för att skapa förståelse för att vi alla 

utgår ifrån subjektiva konstruktioner av verkligheten. En insikt som förhoppningsvis kan mana till 
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ödmjukhet inför andra sätt att leva och se på världen samt grunda för införlivandet av ett interkulturellt 

perspektiv. 

5.3.2 Den diskursiva konstruktionen av religiösa och kulturella kategorier 

I min analys framträdde hur vissa motsatspar konstrueras. ”Svensk” och ”utländsk” utgör till exempel 

oförenliga kategorier inom diskursen. Eleverna är antingen ”svenska” eller ”utländska” vilket öppnar 

upp för frågor om när någon slutar vara ”utländsk” och istället kan börja kalla sig ”svensk” och vad 

det i så fall är som krävs för att denna process ska fullgöras? Liknande frågor kan ställas gällande de 

elever som anses vara ”sekulära” och de som anses vara ”religiösa”. Både Risensfors (2011) och von 

Brömssens (2003) studier visar på den pluralism den mångkulturella skolan innefattar när det kommer 

till elevers livsåskådningar och trosföreställningar. I ljuset av deras forskning ter sig den 

dikotomisering som diskursen uppvisar, som en konstruktion utan förankring i elevers egna självbilder. 

Lorentz (2007) menar att dikotoma gränsdragningar mellan grupper oftast får som reslutat att 

majoritetsgruppen ges fördelar av olika slag samt att minoriteten ofta förknippas med problematik av 

olika slag, något Granstedt (2010) framhåller som dominerande när frågor om mångkultur bearbetas 

inom skolan.  

De ”utländska” eleverna framställs i materialet som mer religiöst betingade samtidigt som denna 

religiositet talas om i termer av ett kulturellt arv snarare än något som förknippas med genuin tro. 

De ”svenska” eleverna däremot talas främst om som antingen ”sekulära” eller ”genuint troende”. Här 

ges kategoriernas olika mängd utrymme att positionera sig utifrån.  ”Utländska” elever menas vara 

kulturellt betingade av sin religiösa bakgrund på ett sätt som inte möjliggör en sekulär hållning där det 

religiösa frånkopplas eleven ifråga. De ”sekulära” och ”svenska” eleverna framställs som bärare av ett 

kulturarv som består av vissa religiösa trosföreställningar, men dessa beskrivs som ”dolda” och 

uttrycks inte på samma sätt som påverkande faktorer. Stier och Sandström Kjellin (2009) betonar just 

hur vissa etniska och kulturella kategorier i många fall framskrivs som mer splittrade, vilket även 

verkar vara fallet inom den diskurs jag analyserat. Här kan det finnas ett behov av en 

poststrukturalistisk utgångspunkt som betonar hur subjektspositioner skiftar, möjliggörs och 

omöjliggörs olika beroende på hur vi diskursivt konstruerar dessa positioner. Subjektets rörlighet är 

kontextuellt betingat och därför finns möjligheten att införliva annorlunda och nytänkande synsätt som 

bryter ner statiska kategorier. Den subjektifiering som diskursen uppvisar får som konsekvens 

att ”utländska” elever begränsas i större grad när det kommer till att definiera sig själva. Bilden av 

dessa elever är smalare trots att materialet visar på uttalanden som framlyfter en etnisk svensk kultur 

som en homogen sådan i konstrast till hur det ”utländska” frammålas. Diskursen kring dessa 

subjektspositioner visar tendenser av att låsa fast kategorier och sedan reproducera dem genom 

språkligt återupprepande av dess tillskrivna egenskaper. Dessa egenskaper framställs även i konstrast 

till vad som exkluderas, vilket synliggörs i konstruktionen av de motsättande kategorierna ”sekulär” 
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och ”religiös” samt ”svensk” och ”utländsk”. Søndergaards (2002) principer om hur konstruktionen av 

kategorier alltid exkluderar och inkluderar skiftande egenskaper i konstrast till andra kategorier 

synliggörs här. Likaså behovet av att ifrågasätta och problematisera det självklara, i enlighet med 

MacLures (2003) syn på dekonstruktion, som ett viktigt verktyg inom den pedagogiska forskningen. 

5.3.3 Implikationer av synen på vissa elever som ”expertresurser” 

Det interkulturella perspektivet förordar att olikheter i form av exempelvis kulturella aspekter lyfts och 

frigörs som resurser i klassrummet för att ta till vara på och underbygga minoritetsröster (Stier & 

Sandström 2009, Lahdenperä 2010, Lorentz 2007) Detta kan utgöra en svår balansgång eftersom det 

finns en risk att ett sådant framlyftande konstruerar kulturella kategorier som appliceras på vissa 

specifika elever som sedan tvingas agera bärare av dessa. I enlighet med mina teoretiska 

utgångspunkter i diskursanalysen och poststrukturalismen menar jag att det är viktigt att framhålla hur 

aktörer och individer av olika slag ofta iklär sig en mängd olika subjektspositioner utifrån vad som 

tillgängliggörs i specifika kontexter. Det finns en risk i att detta bortses från när elever ska lyftas som 

resurser utifrån en tillskriven religiös eller kulturell identitet. Samtidigt kräver en interkulturell 

pedagogik att elever får representera sitt eget ursprung och sin egen världsbild med tillhörande 

kulturella och religiösa aspekter. Utan denna representation finns risk för att tyngden bakom 

undervisning med mål att värna om öppenhet, dialog och förståelse för olikheter faller bort, något även 

informanterna påpekade. Dessa företeelser kan utgöra avgörande faktorer för det interkulturella 

samspelet i klassrummet.  Inom diskursen kontrastera två förhållningssätt varandra där det ena lyfter 

upp positiva aspekter av att elever delger sina egna trosföreställningar medan den andra snarare 

understryker elevers rättighet till integritet och att inte behöva delge vart man som elever står 

trosmässigt. Frågan är intressant med tanke på ett flertal aspekter. Vilka rättigheter åberopas och på 

vilken grund? Hur samspelar dessa med läro- och ämnesplanens riktlinjer? Vad blir konsekvenserna 

om något av dessa synsätt premieras? Det första alternativet fordrar två saker. Dels behövs en 

religiös/kulturell mångfald i klassrummet och dels behövs elever som är villiga att vara öppna med sin 

livsåskådning. Det andra alternativet kan i större utsträckning sägas frambära elevernas rättigheter från 

något, det som ibland brukar beskrivas som negativ frihet, i det här fallet att inte behöva delge sina 

egna privata föreställningar om världen. Jag ställer mig inför detta dilemma frågan, utifrån läroplanens 

förmedlade uppdrag och för att inte nämna det behov som varje kulturellt, religiöst och åsiktsmässigt 

pluralistiskt samhälle innehar, om vilken av dessa två alternativ som främst kan sägas utrusta elever 

för sitt fortsatta liv i det mångkulturella svenska samhället. Det första alternativet kan till skillnad från 

ett rättighetsperspektiv snarare sägas slå vakt om behovet av öppna arenor där människor verkligen 

möts och ges möjlighet att upprätta en personlig kontakt till det och de som annars verkar främmande 

och om vilka fördomar florerar. På så vis klingar det mer harmoniskt i samspel med den interkulturellt 

inriktade pedagogiken. Om inte olikheter och pluralism inte lyfts till ytan finns heller ingen möjlighet 
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att anpassa sig efter och ta tillvara på dessa.  Detta kräver dock ett klassrumsklimat där elever upplever 

det som säkert att uttrycka sig utan att bli bemött med varken hån, nedsättande tal eller oförståelse. 

Gruber (2008) uttrycker problematiken med att se personer som kategoriserats med en viss etnicitet 

som experter på just sin tillskrivna målgrupp eftersom det kan frammåla en bild av att vissa etniciteter 

skulle inneha en viss problematik som inte existerar bland andra grupper. Det kan också uttrycka en 

ganska snäv homogen bild av vad som ryms inom kulturella och etniska grupper, som om att varje 

tillgänglig subjektsposition inom en konstruerad etnicitet skulle förstå varandra närmare och därmed 

ha möjlighet att utveckla en mer pedagogiskt gynnsam relation. Ett interkulturellt perspektiv innefattar 

dock inte, som jag ser det, ett ideal bestående av en assimilatorisk smältdegel där olika kulturella 

yttringar och uppfattade tillhörigheter bortses ifrån eller konstrueras som obefintliga eller onödiga. 

Snarare handlar det, i enlighet med Lahdenperä (2010) och Lorentz (2007), om att lyfta fram 

pluralismen för att öppna upp för en berikande mångfald som dels tas tillvara på som resurs och dels 

fungerar som underlag för att kunna anpassa undervisningen utifrån kulturella minoriteters behov. Jag 

anser att ett interkulturellt pedagogiskt arbete inte enbart bör fokuseras kring de elever eller de kulturer 

som kategoriseras som utländska. Här finns nämligen risk för att individen tillskrivs egenskaper 

utifrån vad som upplevs vara hens kulturella tillhörighet utan att dessa nödvändigtvis skapar en 

holistisk bild av personen i fråga. Framför allt har detta att göra med att identitet och 

identitetsskapande inte är något statiskt. Snarare formas och omformas vi ständigt, som Stier & 

Sandström Kjellin (2009) framhåller, utifrån socialiseringsprocessen och den miljö och kontext vi rör 

oss i. Inom skolans mångkulturella kontext finns stora möjligheter för individen att genom mötet med 

främmande kulturella och individuella uttryck skapa en större öppenhet och förståelse för mångfald 

samt utveckla en sund normkritisk inställning till sina egna värderingar och förhållningssätt. På så sätt 

kan förhoppningsvis även statiskt konstruerade subjektspositioner raseras till förmån för ett mer 

flexibelt och öppet synsätt gällande identiteter och grupptillhörigheter.  

5.4 Avslutande reflektioner 

I LGY 11 framgår det tydligt att undervisningen ska vara anpassad till den enskilde eleven samt att 

individens unikhet ska lyftas. Detta kräver en kritisk hållning till alla typer av kulturella 

kategoriseringar. Trots att en individ kan var knuten till en viss kultur genom socialiseringsprocessen 

är det omöjligt att hålla antaganden för sanna om en enskild person utifrån dennes tillskrivna kulturella 

tillhörighet. Vi kan aldrig på förhand känna till en individs förutsättningar utifrån dennes tillskrivna 

kulturella tillhörighet. Det samma gäller sådant som kön, etnicitet, klass etc., något som skapar 

underlag för det individfokuserade förhållningssätt som läroplanen förmedlar. Frågor kan dock väckas 

kring hur denna individcentrering uttrycks i praktiken och vad den får för konsekvenser? Ofta påpekas 

de pedagogiska fördelarna med detta förhållningssätt, men vad det får för konsekvenser för skolans 

fostransuppdrag upplever jag som mer osäkert. I detta fostransuppdrag är det skolpersonalens uppdrag 
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att utrusta eleverna till demokratiska samhällsmedborgare, vilket i sig bär på en viss kollektiv aspekt. 

Det interkulturella perspektivet erbjuder enligt mig ett förhållningssätt som tillvaratar denna aspekt, 

men också ställer sig kritisk till de monokulturella tendenser en given värdegrund innefattar, eftersom 

den ställer sig över alla andra sätt att konstruera verkligheten. Här uppfattar jag därför ett visst 

problemområde, inte minst med koppling till den rådande diskurs jag framställt genom min analys, 

eftersom denna diskurs visar på tendenser av både interkulturellt och monokulturellt tal. Oavsett hur 

mycket någon anser att verkligheten är en konstruktion, eller hur pass stor del av denna konstruerade 

verklighet som består av diskurser och diskursiva praktiker, utgör dessa konstruktioner likväl den 

verklighet vi rör oss i och tvingas handla utifrån. Den poststrukturalistiska och 

socialkonstruktionistiska teoribildningen bidrar förvisso med ett perspektiv som visar på möjlig 

omförhandling och omförvandling av det som vi anser vara objektivt, naturlig och självklart, men vi är 

ändå nödgade att handla utifrån det nu och den verklighet vi som människor uppfattar att vi lever i. 

Därför bör den typ av monokulturella diskursiva uttalanden som låser fast statiska världsbilder 

problematiseras.  

Det finns alltid möjligheter att lyfta in nya perspektiv som möjliggör en diskursiv förändring där 

verkligheten konstrueras annorlunda. Enligt ett interkulturellt perspektiv bör denna konstruktion 

fokusera det enskilda subjektet som formbart, men också betingat av kulturell och religiösa bakgrund. 

Det kan framstå som en svår balansgång som sätter högra krav på den enskilde läraren. Diskurser är 

dock inte byggda utifrån enskilda subjekt och deras konstruktioner. De konstitueras av kollektiva 

aspekter och därmed är implementeringen av det interkulturella perspektivet inom rådande diskurser 

också en maktfråga. I enlighet med Foucaults syn på relationen mellan makt och kunskap, samt hur 

makt förhåller sig till diskurser, är förändringar avhängiga makthavande instanser (Sarup 1993, 

Winther Jørgensen & Phillips 1999). I min analys framträder hur ett interkulturellt perspektiv 

framhålls som eftersträvansvärt, men att vissa uttalanden och sätt att tala om mångkultur och 

mångreligiositet beslöjar detta ideal. Här kan det därför finnas behov av att fortsatt verka för 

införandet av ett interkulturellt perspektiv. Om det antas att lärare står i en maktposition gentemot 

eleverna utgör religionsklassrummet en av de instanser där interkulturella frågeställningar fortsatt 

behöver bemötas. Jag vill dock framhålla att samtliga intervjuade lärares sätt att tala i mitt 

analysmaterial visade på interkulturellt reflekterande i viss mån. Det ser jag som en del av en positiv 

utveckling även om processen mot en interkulturell diskurs är långt ifrån fullgjord och därmed i behov 

av att fortsatt aktualiseras och lyftas inom forskningen såväl som inom skolvärlden och samhället i 

övrigt. 

5.5 Fortsatt forskning om mångkultur och skola 

Jag har under arbetet med den här uppsatsen uppfattat ett tomrum när det kommer till forskning som 

behandlar mångkulturalitet bland skolans personal. Istället utgör eleverna i de flesta fall 
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utgångspunkten för studiers syfte inom fältet (Risenfors 2011, von Brömssen 2003). Lärare och övrig 

skolpersonal fokuseras till viss del, men då i första hand med tanke på deras förhållningssätt gentemot 

eleverna. Det kan då handla om hur lärare drar gränser mellan olika uppfattade kategorier eller hur de 

väljer att bemöta olika typer av utmaningar som hör till den mångkulturella skolan. Dessa utmaningars 

fokus är dock i de flesta fall menade att i slutändan öka kunskapen om elevers situation. Granstedt 

(2010) lyfter faktumet att få lärare i Sverige tillhör etniska minoriteter, något som möjligtvis kan ha 

bidragit till att så lite forskning studerar mångkulturalism bland skolans personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

REFERENSER 

Bagga-Gupta, Sangeeta (2004) Forskning om mångfald och utbildningsinstitutioner som arenor för 

mångfald. I Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 13(2), s 115-149.  

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2008) Textens makt och mening. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.  

von Brömssen, Kerstin (2003) Tolkningar, förhandlingar och tystnader: elevers tal om religion i det 

mångkulturella och postkoloniala rummet. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Göteborg. 

Börjesson, Mats (2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. 

Granstedt, Lena (2010) Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på mångkulturella frågor i 

skolan i ett praktiknära projekt Diss. Umeå: Umeå Universitet. Umeå. 

Gruber, Sabine (2008) När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik. Stockholm: 

Liber.  

Herz, Marcus & Johansson, Thomas (2013) Poststrukturalism – metodologi, teori, kritik. Stockholm: 

Liber.  

Jepson Wigg, Ulrika (2011) Nytt land och ny skola. Berättelser om att bryta upp och börja om. 

Stockholm: Liber. 

Jonsson, Rickard & Milani, Tommaso M. (2009) Här är vi alla lika! Jämlikhetsideologi och 

konstruktionen av den ”Andre” i media och skola. I Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik 

och utbildningspolitik, 18(2), s 67-86. 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2008) Hegemoni och den socialistiska strategin. 

Göteborg/Stockholm: Gläntan Produktion/Vertigo Förlag.   

Lahdenperä, Pirjo (1999) Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning. I Utbildning & 

Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 8(3), s 46-63. 

Lahdenperä, Pirjo (2010) Mångfald som interkulturell utmaning. I Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz, 

(Red.), Möten i mångfaldens skola, s 15-36. Lund: Studentlitteratur. 

LGY 11. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011. Stockholm: Skolverket.  

Lorentz, Hans (2007) Talet om det mångkulturella i skolan och samhället – En analys av diskurser om 

det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. Lund: Lund Studies in Education. 

MacLure, Maggie (2003) Discourse in Educational and Social Research. Buckingham, Philadelphia: 

Open University press. 

Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative research & evaluation methods. London: SAGE. 

Parszyk, Ing-Marie (2001) Värdegrund, värdefull, värdelös... I Linde, Göran, (Red.), Värdegrund och 

svensk etnicitet, s 200-217 Lund: Studentlitteratur. 

Risenfors, Signild (2011) Gymnasieungdomars livstolkande. Diss. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. Göteborg. 

Rubenstein Reich, Lena & Tallberg Broman, Ingegerd (2000) Den svenska skolan i det mångkulturella 

samhället. Konsekvenser för lärarutbildningen. Malmö: Malmö Högskola.  



65 
 

Sarup, Madan (1993) an Introductory guide to post-structuralism and postmodernism. Hertfordshire: 

Harvester Wheatsheaf.  

Schwartz, Anneli (2010) Att ”nollställa bakgrunder” för en effektiv skola. I Utbildning & Demokrati. 

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 19(1), s 45-62. 

Sharif, Hassan (2008) Mångkultur, skola och interkulturell pedagogik. I Gustavsson, Anders; 

Hermansson, Hans-Erik & Molin, Martin, (Red.), Meningsskapande och delaktighet, s.105-119. 

Göteborg: Daidalos.  

Sjögren, Annick (2003) Kulturens roll i identitetens byggande. I Ahmadi, Nader, (Red.), Ungdom, 

kulturmöten, identitet, s 17-48. Stockholm: Liber. 

Stier, Jonas & Sandström Kjellin, Margareta (2009) Interkulturellt samspel i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

Søndergaard, Dorte Marie (2002) Poststructuralist approaches to empirical analysis. International 

Journal of Qualitative Studies in Education, 15(2), s 187-204. 

Tesfahuney, Mekonnen (1999) Monokulturell utbildning. I Utbildning & Demokrati. Tidskrift för 

didaktik och utbildningspolitik, 8(3), s 65-84.  

Tornberg, Ulrika (2011) Kulturbegreppets olidliga lätthet - Om ett diffust kunskapsobjekt inom 

språkpedagogiken. I Nordic Studies in Education, 8(1), s 31-44.  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (1999) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 


