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Abstrakt  

Mot bakgrund av globaliseringen, vårt mångkulturella samhälle och den visuella kulturen som 

kommit att spela allt större roll i våra vardagliga liv synliggör studien vikten av att utveckla 

interkulturella metoder för lärande inom det bildpedagogiska fältet. Sverige ligger efter länder 

som Storbritannien, USA och Canada där forskning och utveckling inom bildämnen med 

mångkultur, mångfald och identitet i fokus pågått under längre tid. Då den forskning på 

området som finns i Sverige mestadels behandlar interkulturell pedagogik i allmänhet 

undersöker studien hur interkulturell pedagogik kan appliceras specifikt på bildämnet.  

Utifrån en fältstudie i två mångkulturella skolor undersöks på vilka sätt ett interkulturellt 

perspektiv kan användas i bildundervisning och hur man kan skapa inkluderande 

bildundervisning genom interkulturell pedagogik. Fältstudien bearbetas och diskuteras utifrån 

teorier om interkulturell pedagogik, kritisk pedagogik, visuell kultur och identitetsskapande. 

Resultatet av undersökningen ger flera exempel på interkulturell och inkluderande 

bildundervisning, som man skulle kunna arbeta vidare med. 

Studien visar både likheter och skillnader mellan de två skolorna men illustrerar framförallt 

hur mångkulturalitet kan vara olika. I vidare forskning skulle det vara intressant att se på 

mångkulturalitet utifrån teorier om intersektionalitet, vilket skulle betyda att studera hur 

faktorer som klass och genus spelar roll i hur mångkulturalitet skapas, struktureras och 

uppfattas.   

 

Nyckelord: Interkulturell bildpedagogik, Inkludering, Mångkulturalitet, Visuell kultur, 

Identitet. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion      

Under höstterminen 2010 arbetade jag som bildlärare i en högstadieskola i Stockholm, där  

98 % av eleverna hade utländsk bakgrund. En del elever var födda i ett annat land och hade 

flyttat med sina familjer till Sverige, en del hade kommit ensamma som flyktingbarn, en del 

var födda i Sverige men hade utländska föräldrar, en del hade en svensk förälder och en 

utländsk. Deras bakgrunder var olika, men det som många hade gemensamt var att de kände 

ett starkt utanförskap. Ingen av eleverna skulle frivilligt velat kalla sig för svensk. Jag 

upplevde att eleverna hade en väldig stark motvilja till allt som de förknippade med svenskt. 

Deras förhållningssätt till sina identiteter var problematisk. Majoriteten ansåg sig tillhöra 

föräldrarnas före detta medborgarskap. De levde i en känsla av att inte passa in i det svenska 

samhället, de överdrev sitt ursprung och hade byggt upp en idé om vad deras 

ursprungsidentitet var. Men många hade aldrig varit i sina föräldrars land. De som reser med 

familjen till ursprungslandet upptäcker snart att de inte heller passar in där. Släkten och vänner 

i ursprungslandet kallar dem för svenskar, för de pratar, klär sig, tycker och uppför sig 

annorlunda. I brist på vägledning fastnar de i en negativ ”blatte-ghetto-offer” mentalitet som 

de bygger sin identitet på. De bildar ett mellanförskap.
1
  

 

Jag har själv dubbel kulturtillhörighet men jag har aldrig känt mig utanför, eller ”mellanför”. 

Istället njöt jag av att uppfattas lite ”exotisk” och annorlunda. Jag har heller aldrig varit osäker 

på vem jag är eller var jag hör hemma, eller känt att jag behöver definiera min etnicitet. Men 

under mina skolår irriterades jag av och ifrågasatte ofta innehållet i undervisningen. Skolans 

lättvindiga och nonchalanta beskrivning och underdrift av Europas erövring av Nord- och 

Sydamerika stämde inte alls överens med den latinamerikanska litteraturen vi hade hemma. 

Det störde mig även att bildundervisningen endast behandlade vita manliga konstnärer. Jag 

upplevde att mitt dubbla ursprung berikade mig och fick mig att förstå att det inte bara finns 

en sanning.  

 

Den påtagliga hätska, irriterade och bittra stämningen bland eleverna på skolan där jag 

jobbade engagerade mig. Jag ville få eleverna intresserade och känna att skolan är för dem. 

När jag lärde känna eleverna kunde jag se på skolan utifrån deras perspektiv och förstod dem 

                                                        
1 http://www.mellanforskapet.se/pages/om_oss 2012-05-05. 

http://www.mellanforskapet.se/pages/om_oss
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absolut när de uttryckte missnöje, uppgivenhet och aggression. Skolan kändes inte relevant för 

dem, de kunde inte koppla undervisningen till sina verkligheter. Jag ville få dem att förstå att 

bildskapande kan vara ett praktiskt uttrycksmedel, högst användbart i ens eget 

identitetsskapande. Jag kämpade med att hitta arbetssätt, material och uppgifter för att få dem 

att tycka om bild och att ta tillvara på fördelarna det medför att ”gratis” ha tillgång till fler än 

en kultur. Jag ville att de skulle känna sig inkluderade.  

 

1.2 Bakgrund    

Enligt FN:s konvention om avskaffandet av rasdiskriminering från 1965 förbinder sig 

konventionsstaterna ”att vidtaga omedelbara och effektiva åtgärder, särskilt på 

undervisningens, uppfostrans, kulturens och upplysningens områden, i syfte att bekämpa 

fördomar som leder till rasdiskriminering, och att främja förståelse, fördragsamhet och 

vänskap mellan stater och mellan rasgrupper eller etniska grupper”
2
 Drygt 10 år senare, 1974, 

antog UNESCO:s generalkonferens en rekommendation om utbildning för internationell 

förståelse.
3
 Det fastslås att ökade ansträngningar bör göras för att utveckla ett internationellt 

och interkulturellt synsätt på alla stadier och i alla former av utbildningar. 

 

Begreppet interkulturell undervisning började användas i Sverige mot slutet av 1970-talet. 

Man ville bekämpa fördomar och rasism genom utbildning som skulle främja förståelse, 

kulturell identitet, kulturell utveckling och integration. På 1980-talet föreslogs att all 

skolpersonal ska utbildas i interkulturell undervisning. Det framhölls att interkulturell 

undervisning är ett förhållningssätt som ska tillämpas i alla ämnen för alla elever och uttryckte 

behov av förändring gällande innehållet i skolans undervisning. Mot slutet av 90-talet 

ändrades invandringspolitik till integrationspolitik med begreppen mångfald och 

mångkulturellt samhälle som utgångspunkt. ”Utbildning på alla nivåer måste på en och samma 

gång främja kulturell identitet samt kunskap om och respekt för andra kulturer.” 
4
  

1.2.1 Sverige idag  

Idag finns grundskolan Svenska interkulturella skolan i Spånga, som har interkulturell profil. 

De arbetar med integrationsfrågor i undervisningen och har ett ämne som heter interkulturell 

kunskap, där olika länder, kulturer och traditioner behandlas. Desto fler skolor har 

                                                        
2
 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s.15 f. 

3
 Ibid., s.15. 

4
 Ibid., s.16. 
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internationell profil som Internationella kunskapsgymnasiet i Stockholm. Internationell profil 

brukar innebära att hela eller delar av undervisningen sker på engelska, att undervisningen är 

anpassad efter ett internationellt system och att skolan erbjuder utlandsstudier/praktik eller 

andra internationella projekt. Eleverna förbereds för att arbeta eller fortsätta studera i andra 

länder. Svenska FN-förbundet erbjuder skolor som vill utveckla internationell profil att FN-

certifieras.
5
 Med internationell profil menas här att skolan har ett tydligt engagemang för 

globala frågor som fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati, utvecklingsfrågor 

och klimatfrågor.  

Flera universitet erbjuder kurser med interkulturella och internationella inriktningar och 

Södertörns högskola bedriver lärarutbildning med interkulturell profil.  

I skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 används 

inte ordet interkulturell, men i stycket som handlar om skolans värdegrund står följande; 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar. /---/ Ett internationellt perspektiv
6
 är viktigt för att kunna 

se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet 

samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 

inom landet.
7
  

 

Internationalisering, kulturell mångfald, identitet, förståelse, värderingar, internationellt 

perspektiv, globalt sammanhang, internationell solidaritet. Dessa begrepp låter bra, men 

frågan är hur det ser ut i praktiken ute i skolorna. Utvecklingen av interkulturell pedagogik 

verkar inte ha hängt med i övriga samhällets utvecklingstakt. Det som efterfrågades på 80-talet 

har ännu inte infriats; all skolpersonal utbildas inte i interkulturell pedagogik, jag är osäker på 

om ett interkulturellt förhållningssätt tillämpas i alla ämnen och att det skett en förändring 

gällande innehållet i skolans undervisning. Som det ser ut idag får de som är speciellt 

intresserade söka sig till de utbildningar som profilerar sig som interkulturella, och då främst 

på högskola och universitet. 

                                                        
5
 http://www.fn.se/skola/fn-skola 2012-03-09.  

6
 Original kursivering. 

7
 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Västerås, Stockholm: 

Edita, s.7-10. 

http://www.fn.se/skola/fn-skola
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1.3 Syfte   

Syftet med studien är att undersöka och ge ett bidrag till frågan hur interkulturell pedagogik 

kan appliceras på bildämnet. Utifrån en fältstudie genomförd på två Stockholmsskolor 

undersöker jag om och hur det interkulturella perspektivet tas upp i bildundervisningen. I 

Sverige har man inte utvecklat interkulturell pedagogik specifikt i bildrelaterade ämnen, utan 

den forskning som finns handlar mer om pedagogik i allmänhet. Där ligger vi efter länder som 

Storbritannien, USA och Canada där forskning och utveckling inom bildämnen med 

mångkultur, mångfald och identitet i fokus pågått under längre tid.  

Med min studie vill jag synliggöra vikten av att utveckla interkulturella metoder för lärande 

inom det bildpedagogiska fältet, och min vision är att studien ska vara användbar för 

pedagoger och vidare forskning.  

 

1.4 Frågeställning   

På vilka sätt kan ett interkulturellt perspektiv användas i bildundervisning? 

Hur skapar man en inkluderande bildundervisning genom interkulturell pedagogik?   

 

1.5 Urval och avgränsning  

Jag undersöker hur det interkulturella perspektivet kan användas i bildundervisning och vad 

interkulturell bildpedagogik skulle kunna vara i praktiken. För att finna skolor och lärare som 

format sin pedagogik utifrån ett interkulturellt perspektiv sökte jag efter mångkulturella 

skolor, och valde därför att besöka en gymnasieskola med internationell profil i centrala 

Stockholm. Eleverna har olika kulturella bakgrunder och majoriteten kommer från medel- och 

överklass. Elevernas ambitioner är höga och många siktar på internationella karriärer.  

För att undvika att studien skulle bli alltför ensidig valde jag att besöka ytterligare en skola, en 

högstadieskola i en förort till Stockholm. Skolan har inte en internationell profil, men eleverna 

kommer ifrån många kulturer, alltså är den mångkulturell. Eleverna vid den här skolan har 

också skilda bakgrunder, men mestadels kommer de ifrån, eller betraktas i Sverige som 

tillhörande, lägre samhällsklasser. Ungefär 30 % av eleverna i varje klass har åtgärdsprogram 

upprättade och många elever går ut nionde klass med ofullständiga betyg. 
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1.6 Empiri   

Materialet som bearbetats och analyserats är kursplaner, observationer, informella intervjuer 

och elevarbeten. Först och främst gick jag igenom kursplaner för att se ifall skolorna har gett 

direktiv för interkulturell undervisning. Observation genomfördes för att se om och hur läraren 

tar det interkulturella perspektivet i bruk i undervisningen. För att få tag på lärarens och 

elevers tankar om och upplevelser av interkulturalitet och interkulturellt arbetssätt använde jag 

mig av informella intervjuer. Genom att ta del av elevarbeten ville jag se hur elever har arbetat 

med och tolkat interkulturella frågor, synsätt och idéer.  

 

1.7 Metod och tillvägagångssätt  

Jag har genomfört en kvalitativ studie med etnografisk ansats på en mångkulturell 

gymnasieskola med internationell profil och en mångkulturell högstadieskola. I etnografisk 

forskning vill forskaren förstå andra människors sätt att leva och lära genom dessa människors 

erfarenheter och uttryck. Etnografiska studier är ofta kvalitativa där fenomen undersöks i 

naturliga miljöer.  Med kvalitativ menas forskning där teorier skapas, och kännetecknas av 

metoder som observationer och intervjuer.
8
   

Studien är genomförd enligt forskningsetiska principer, där huvudkraven innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Mina 

informanter, de båda lärarna och deras elever, har alla fått pseudonym och skolorna nämns 

inte vid namn. På så sätt garanterar jag anonymisering. 

Gymnasieskolan besöktes vid tre tillfällen och högstadieskolan vid två. Vid besöken följde jag 

med bildlärarna på deras lektioner och mellan lektioner när de förberedde arbete. Jag förde 

informella intervjuer med lärarna och ett par av deras elever och observerade under 

bildlektioner. Dokumentation av besöken fördes genom skriftliga och visuella anteckningar. 

Efter insamlat material; anteckningar av intervjuer och observationer, kursplaner och 

elevarbeten, analyserades detta genom kvalitativ dataanalys med hjälp av valda teorier. Jag har 

undersökt attityder, förståelse, positionering, bildmaterial och uppgifter i undervisningen, 

perspektiv och inkludering.  

 

                                                        
8
Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.12-15. 
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1.8 Teori och tolkningsram  

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vill jag binda ihop interkulturell pedagogik, 

kritisk pedagogik, visuell kultur och identitetsskapande i diskussionen om hur ett 

interkulturellt perspektiv kan användas i bildpedagogik och därigenom skapa inkluderande 

undervisning.  

 

I socialkonstruktionistisk teori är människors verklighet, kultur och synsätt sociala 

konstruktioner. Kulturen förser oss med råmaterial som vi konstruerar vår värld och syn på oss 

själva med. Mönstren för sociala relationer är varaktiga och vidsträckta, dessa strukturer kan 

inte bestå om de inte vidmakthålls genom social handling. Hela tiden pågår omförhandlingar 

inom kulturer och samhällen. Människors identiteter ses därför som föränderliga, de 

omformas och omarbetas ständigt. Genom våra vardagliga möten, våra sociala interaktioner, 

konstruerar vi vår egen och varandras identiteter. Vivien Burr, universitetslektor i psykologi, 

menar att socialkonstuktionismen utmanar uppfattningen att kunskap baseras på objektiv 

observation av världen.
9
 Hur vi förstår världen, de kategorier och begrepp vi använder, är 

historiskt och kulturellt specifika. De ses som produkter av sin kultur och historia, och är 

beroende av de speciella sociala och ekonomiska arrangemang som råder i den aktuella 

kulturen vid den tiden. De kunskapsformer som producerats i en speciell kultur är inte bättre 

eller mer sanna än andra kulturers sätt att förstå. 

 

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.
10

 Våra sätt att tala på spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringen av vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer.  

I diskurser finns vissa positioner som subjekten kan inta. Till positionerna knyts förväntningar 

om hur man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte säga. Identitet är identifikation 

med en subjektsposition i en diskursiv struktur. Identitet är något man antar, tilldelas och 

förhandlar om i diskursiva sociala processer.
11

 Subjektet har flera identiteter alltefter vilka 

diskurser som det ingår i, och har alltid möjlighet att identifiera sig på olika sätt i en bestämd 

situation. En given identitet är därför kontingent: möjlig men inte nödvändig. Identiteten är 

alltid relationellt organiserad; man är något eftersom det finns något annat som man inte är. I 

diskursiva gruppbildningar utesluts ”den andre”. Ett viktigt element i gruppbildningsprocesser 

                                                        
9
 Burr, Vivien (1995) Social constructionism, London: Routledge. 

10
 Winter Jörgensen, Marianne, Philips, Louise (1999) Diskursanalys i teori och praktik, Roskilde: 

Universitetsforlag/Samfundslitteratur, s. 7. 
11

 Ibid., s. 48 f. 
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är representation. Eftersom grupper inte är givna på förhand i det sociala existerar de först 

sedan de uttryckts i ord.
12

  

 

Ordet kultur har flera betydelser. Definitionen som jag främst använder mig av i uppsatsen är 

det antropologiska eller sociologiska kulturbegreppet. Då betyder kultur överenskommelser 

om sociala levnadsmönster, tanke-, handlings- och meningssystem i tid och rum hos en grupp 

individer. Enligt Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med interkulturell inriktning, kan 

begreppet kultur utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv beskrivas med eller studeras 

utifrån ett antal angreppspunkter bland annat: 

 Artefakter; kulturella produkter som konst, byggnader och musik. 

 Kollektiva trosföreställningar, meningssystem, normer och värderingar, vad som är rätt 

och fel. 

 Språk och sätt att tänka; abstraktioner, begrepp, metaforer, minnesfunktioner. 

 Känslor; sinnestämningar och känsloyttringar.  

 Att konstruera sig själv; personlig hållning och självuppfattning.
13

  

 

I bildundervisningen är det viktigt att ha i åtanke att konst, meningsskapande, språk, sätt att 

tänka, abstraktioner, uttryck, känsloyttringar och identitetsskapande är bundet till kultur. 

Elever från olika kulturer har olika bildspråk. De har olika repertoarer, kulturella förråd, att 

hämta ifrån när de tolkar och förstår tecken och koder i bilder och när de uttrycker sig genom 

bildskapande.  

 

Mångkultur syftar på ett förhållande eller plats där flera etniska grupper och kulturer samlas. 

Då mångkulturalitet endast avser flera kulturers parallella existens syftar interkulturalitet på 

möten och kommunikation mellan kulturer. Ett interkulturellt samhälle grundar sig i olika 

kulturers och etniska gruppers ömsesidiga samverkan och berikande av varandra, en 

gränsöverskridande interaktion mellan människor från olika kulturer.
14

  

 

                                                        
12

 Ibid., s. 51 f. 
13

 Lahdenperä, (2004) s. 13. 
14

 Ibid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
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1.8.1 Visuell kultur 

Vi omges av ett ständigt ökande flöde av bilder och den västerländska kulturen har kommit att 

domineras av visuell media. Vi lever i en visuell kultur. Bilder har blivit centrala för hur vi 

representerar, skapar mening och kommunicerar i världen omkring oss. Våra värderingar, 

åsikter och föreställningar har alltmer kommit att formas av de många former av visuell kultur 

som vi möter i vårt dagliga liv.
15

 Marita Sturken, professor i media, kultur och 

kommunikation, och Lisa Catwright, professor i kommunikation, definierar kultur som en 

grupps eller ett samhälles gemensamma handlingar och aktiviteter genom vilka mening skapas 

av den visuella, audiella och textuella världen av representationer.
16

 Visuell kultur är de 

aspekter av kulturen som manifesteras i visuell form som målningar, grafik, fotografier, film, 

TV, video, reklam, nyhetsbilder och vetenskapliga liksom medicinska bilder.  

Studier om visuell kultur innefattar studium av bilder och andra visuella uttryck som gester, 

symboler, kroppar, former och arkitektur. Men också om hur vi förstår visuella medier, hur vi 

använder bilder för att uttrycka oss, kommunicera, lära och uppleva njutning. Man undersöker 

hur mening produceras och reproduceras genom visuella representationer, i olika diskurser. 

Att studera visuell kultur är att studera seendepraktiker. ”The study of visual culture is not 

about the object studied, but the questions asked about visual images, objects, environments, 

and the phenomena of seeing and being seen.”
17

 Seendet är en kulturell konstruktion i 

meningen att vi ser genom ett kulturellt raster.  

 

Eftersom den vardagliga visuella kulturen har så stor påverkan på hur vi formar våra 

värderingar, åsikter, föreställningar och vår identitet är det intressant och viktigt att se på och 

diskutera bilder i bildundervisningen utifrån ett kritiskt perspektiv. Man skulle till exempel till 

kunna ställa frågor om innehåll i kursen. Vilka bilder visas, av vilka konstnärer/bildskapare 

och hur pratar man om dem? Utifrån vilket/vems perspektiv? Man skulle tillsammans med 

elever kunna se på populärkulturella bilder och ställa frågor om makt, vad får vi se/vad får vi 

inte se? Vem får inte synas i den visuella kulturen? Vem får betrakta vem och på vilket sätt? 

Vilken och vems mening är det som produceras? 

                                                        
15

 Sturken, Marita, Cartwright, Lisa (2001) Practices of looking, an introduction to visual culture, New York: 

Oxford University Press, s.1. 
16

 Ibid., s.3. 
17

 Pauly (2003), Interpreting Visual Culture as Cultural Narratives in Teacher Education i Studies in art 

education, vol. 44, nr 3, National Art Association, s. 267. 
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1.8.2 Pedagogiska perspektiv 

F. Graeme Chalmers, professor i bildpedagogik, presenterar olika förslag på strategier för 

mångkulturell konstundervisning varav en metod handlar om kritiskt granskande och social 

handling.
18

 Här krävs det att lärare och elever går bortom erkännande av mångfald, mot 

ifrågasättande av den dominerande kulturens konstkanon och konstvärldsstrukturer. I detta 

tillvägagångssätt blir konstundervisning ett medel för sociala rekonstruktioner, och eleverna 

engagerar sig i och lär sig använda konsten som medel att avslöja och utmana olika typer av 

förtryck. Chalmers framhåller att även om detta tillvägagångssätt inte är mångkulturellt i sig, 

kommer eleverna troligen att behandla frågor som korsar många kulturella gränser.
19

 

Atkinson, professor i bildpedagogik, och Dash, lektor i pedagogik, understryker vikten av att 

utmana konventionaliserade konstpraktiker och konstaterar att bildpedagogikens nya viktiga 

roll är att utveckla kritisk förståelse av sociala förhållanden “Developing critical 

understanding of the diversity and disparity of social existence through art practice has 

become an important pedagogical project for art education in the twenty-first century’
20

 Kevin 

M. Tavin, lektor i bildpedagogik, menar att stora delar av bildpedagogiken fortfarande 

behandlar den så kallade “finkulturen” och ser populärkultur som viktigt och nödvändigt att 

studera. ”Critical pedagogy problematizes the role of popular culture in relation to knowledge 

construction, social desire, and student agency.”
21

 Den kritiska pedagogiken problematiserar 

den kunskapsteoretiska och sociopolitiska auktoriteten för att skapa social rättvisa. Att 

behandla populärkultur i bildpedagogiken kan hjälpa till att forma elevers medvetande och 

identitetsskapande, men Tavin menar att det är en komplex terräng som innebär kamp och 

motstånd.
22

   

 

Steven M. Leuthold, lektor i konsthistoria, uttrycker i Cross-cultural issues in Art att konst är 

en central aspekt i tvärkulturellt (min översättning av cross-cultural) meningsskapande. 

Konstnärligt uttryck av olika grupper är ett sätt att förstå kulturella skillnader utan att göra 

värderingar och eftersom kultur nu förekommer i en global ekonomisk kontext utgör 

                                                        
18 Chalmers, F. Graeme (1996) Celebrating Pluralism: Art, education and Cultural Diversity, Los Angeles: 

The Getty Education Institute for the Arts. 
19

 Ibid., s. 45. 
20

 Dash, Paul (2005) “Cultural Demarcation, the African Diaspora and Art education” i Atkinson, Dennis and 

Dash, Paul (2005) Social and Critical Practice in Art Education, London: Trentham Books Limited, s. xiii. 
21

 Tavin, Kevin M.(2003) Wrestling with angels, searching for ghosts: Toward a critical pedagogy of visual 

culture i Studies in art education, vol. 44, nr 3, National Art Association, s. 198.  
22

 Ibid., s.199. 
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interkulturella processer den viktigaste kulturella utvecklingen i vår tid.
23

 Lahdenperä 

definierar ordet interkulturell som att olika etniska och nationella kulturer, religioner, 

livsstilar, livsuppfattning, tankesätt, språk och perspektiv samverkar, kompletterar och berikar 

varandra.
24

 I interkulturell pedagogik studeras socialisation, lärande och undervisning i ett 

mångkulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang. Detta, menar 

Lahdenperä, behövs för att bygga upp en kompetens hos alla pedagoger i syfte att relatera 

kulturella faktorers inverkan till individers utveckling och lärande. Ömsesidig respekt, 

tolerans, jämlikhet och social rättvisa är målen för ett interkulturellt synsätt och arbetssätt i 

uppfostran och utbildning.
25

  

Lahdenperä strukturerar den interkulturella läroprocessen i tre olika aspekter: 

 Studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning där deltagarnas erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper utgör en viktig del av den interkulturella lärandeprocessen.  

 Kulturkontrastivt perspektiv, där man konfronteras med andra sätt att tänka och 

värdera, så att man blir varse sitt eget sätt att tänka och kategorisera andra. 

 Känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen.
26

  

Lahdenperä introducerar begreppet postnationell person, en postnationell person har en eller 

flera ursprungskulturer och en kontextuell (svensk) kultur, och har således flera språk.
27

 De 

postnationella personerna har lärt sig att växla mellan olika kulturella koder. 

 

1.9 Tidigare forskning  

I USA och Storbritannien används benämningen multicultural education. Resten av Europa, 

UNESCO och Europarådet använder intercultural education. En liten definitionsskillnad finns 

mellan orden, där interkulturell står för en interaktion och påverkan mellan kulturer.  

1.9.1 Mångkulturell pedagogik 

Den allmänt vedertagna strategin för mångkulturell pedagogik har varit att få elever att bli 

medvetna om traditioner och kulturella sedvänjor från olika delar av världen, för att få en 

förståelse för dem i relation till sin egna och utveckla större respekt och uppskattning av olika 

kulturer och traditioner. Man tittar på ”de andra”. Under 1990-talet började man inom 

mångkulturell pedagogik (i Storbritannien och USA) att fokusera på mänskliga rättigheter och 

                                                        
23

 Leuthold, Steven M. (2011) Cross-cultural issues in art, New York: Routledge, s. 1-3. 
24

 Lahdenperä, Pirjo (2010) Specialpedagogik i ett mångkulturellt Sverige, UR Play.  
25

 Ibid., s.15. 
26

 Ibid., s.24 f. 
27

 Lahdenperä, Pirjo (2010) Specialpedagogik i ett mångkulturellt Sverige, UR Play.  
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social rättvisa. I motsats till ”att se på de andra-pedagogiken” inför Atkinson sitt perspektiv på 

konstruktiv mångkulturell pedagogik, där han föreslår att istället för att betona identitet och 

skillnader, bör mångkulturell bildundervisning gå i riktning mot omvandling och förändring 

“this implies that we place less emphasis upon a curriculum that is grounded in the 

representation (of cultural traditions, practices, rituals and values etc.,) towards one that is 

grounded in becoming”
28

 Liknande diskuterar Nicolas Bourriaud, konstkritiker och curator, 

som menar att en alltför stor vikt ges till konstnärens ursprung och betydelsen av rötter och 

presenterar en liberal uppfattning om att den samtida konstpraktiken ständigt förhandlar om 

förändringar i förhållande till omgivningen och att begreppet identitet bör vara "a matter of 

replacing the question of origin with that of destination"
29

 Det betyder att skifta fokus från 

kulturell/etnisk/nationell bakgrund mot en identitet där vi känner gemenskap och identifierar 

oss med de som är på väg åt samma håll som vi.  

1.9.2 Interkulturell pedagogik 

På Lunds universitet finns sedan 2002 forskargruppen Forum för interkulturell pedagogisk 

forskning. Forskningens uppgift är bland annat att tydliggöra etnocentriska föreställningar och 

värderingar i skola och utbildning, att vidga förståelsen av hur kunskap konstrueras i 

interkulturella lärandeprocesser och hur man använder sig av likheter, olikheter och gränser i 

dessa kunskapskonstruktioner.
30

 Forskargruppen betonar perspektivet poststrukturalistisk 

metodik, genom bland annat dekonstruktion, diskursanalys och postkolonial teoribildning, 

som användbart för dagens interkulturella pedagogiska forskning. 

Lahdenperä, tidigare forskningsledare vid centrum för interkulturell skolforskning på 

Mångkulturellt centrum i Botkyrka och profilansvarig för lärarutbildningen vid Södertörns 

högskola, betraktar interkulturell pedagogik som ett övergripande begrepp som innefattar 

interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 

mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning.
31

 Södertörns högskola 

samarbetar med Mångkulturellt centrum där forskning kring frågor relaterade till internationell 

migration, etniska och transnationella relationer samt interkulturella frågor bedrivs. Syftet med 

samarbetet är ”att ömsesidigt samverka kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 

med fokus på migrationens roll för kulturarv, social och kulturell hållbarhet samt urban 

                                                        
28

 Atkinson, Dennis (2011) Art, Equality & Learning, Pedagogies Against the States, The Netherlands: Sense 

Publishers, s.144.  
29

 Bouriaud, Nicolas (2009) The Radicant, New York: Lukas & Sternberg, s. 40. 
30

http://soc.lu.se/forskning/naetverk_pedagogik/forum_foer_interkulturell_pedagogisk_forskning/interkulture

ll_pedagogik/ 2012-02-14. 
31

 Lahdenperä, (2004) s.13. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Centrum_f%C3%B6r_interkulturell_skolforskning
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngkulturellt_centrum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Botkyrka_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%B6rns_h%C3%B6gskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%B6rns_h%C3%B6gskola
http://www.soc.lu.se/forskning/naetverk_pedagogik/forum_foer_interkulturell_pedagogisk_forskning/interkulturell_pedagogik/
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utveckling.”
32

  Charlotte Hyltén-Cavallius, fil.dr i etnologi, diskuterar i avhandlingen 

Traditionens estetik: spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd (2007) hur en 

nationell social rörelse som hemslöjden påverkas av migration och globalisering.
33

  

Bland de avhandlingar och uppsatser som jag hittat är det endast Hyltén-Cavallius som 

specifikt tar upp ett estetiskt ämne. Andra behandlar lärares interkulturella kompetens och 

förhållningssätt, interkulturell kommunikation, mångfald och lärande, elevers bakgrund som 

resurs i skolan, utanförskap och ”problem”, allmänt i undervisning eller andra mångkulturella 

möten. Bristen på forskning om estetiska ämnen utifrån ett interkulturellt perspektiv, inom 

undervisning i Sverige, understryker vikten av min undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32

 http://mkc.botkyrka.se/forskning 12-01-30. 
33

 Ibid. 
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2. Bearbetning och analys  

2.1 Skola 1  

På gymnasieskolan följer man svenska skolan det första året, därefter går eleverna 2 år i 

International Baccalaureate (IB) programmet. All undervisning sker på engelska och bland 

eleverna finns för tillfället 32 nationaliteter representerade (2011). IB är en internationell 

utbildning som förbereder för högskolestudier i mer än 100 länder. På IB programmet heter 

bildämnet Visual arts och är uppdelat i Investigation workbooks och Studio work. 

Investigation workbook är en skiss- och processbok som eleverna arbetar med hemma 

parallellt och integrerat med undervisningen. Studio work är gestaltande arbete som eleverna 

arbetar med under lektionerna. Under IB-programmets första år går läraren igenom olika 

tekniker och eleverna får uppgifter, under det andra året bestämmer eleverna själva vad de vill 

göra, och lärarens roll är att handleda och stödja eleverna i sina arbeten att nå målen för 

kursen.  

2.1.1 Styrdokument 

I IB:s styrdokument för Visual arts står det bland annat att lärare ska utforma sina kurser enligt 

elevernas kulturella bakgrunder, personliga behov och färdigheter.
34

 Lahdenperä understryker 

vikten av att behandla elevernas erfarenheter och kunskaper i interkulturell pedagogik. Genom 

hela kursen ska läraren hjälpa eleverna att relatera konst till dess kulturella och historiska 

kontext och ge dem möjlighet att studera olika sociala och kulturella funktioner av bildkonst.  

Det stämmer överens med socialkonstruktionismen där konst ses som en kulturell produkt som 

är historiskt specifik och beroende av sociala och ekonomiska arrangemang, därmed relevant 

att behandlas och förstås i sitt sammanhang.  Eleverna ska även utveckla och använda 

processer med kritik och analys, och tillsammans med att studera konstens sociala funktioner 

kan det kopplas ihop med Chalmers metod för mångkulturell undervisning som handlar om 

kritiskt granskande och social handling. 

I Studio work ska eleverna uppmuntras att utforska konst-, hantverks- och designtraditioner 

från tidigare, nuvarande och nya kulturella sammanhang, i lokala, nationella och 

internationella kontexter. I Investigation workbooks måste eleverna visa på konstnärliga 

kvaliteter och kulturella sammanhang från olika kulturer och tider. Att konfronteras med andra 

kulturers sätt att uttrycka sig visuellt och skapa mening påminner om kulturkontrastivt 

perspektiv, en av Lahdenperäs aspekter i den interkulturella läroprocessen, där man genom att 

                                                        
34

 International Baccalaureate Organization (2007), Syllabus outline, s. 10.  
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konfronteras med andra sätt att tänka och värdera blir varse sitt eget sätt att tänka och 

kategorisera andra.  

2.1.2 Observation 

Lektion 1. Läraren visade en PowerPoint presentation om ”Mass and space”. Hon visade olika 

bildexempel. Endast en bild var från en icke västerländsk kultur; en afrikansk skulptur. Hon 

nämnde att skulpturen var från Mali på samma sätt som hon berättade var de andra 

konstbilderna var ifrån och hon visade hur konstnären hade arbetat med mellanrum.
35

  

Lektion 2. Uppgiften var att göra collage av minst en konstbild (som läraren valt ut och 

kopierat upp) och bilder från tidningar. Alla konstbilder var av västerländska konstnärer och 

alla bilder som var av människor porträtterade vita förutom de som var gjorda av Gauguin. 

Tidningarna hade också mestadels bilder på vita människor.
36

  

2.1.3 Informella intervjuer och elevarbeten 

Läraren  

Sunniva och hennes partner kommer ifrån Island, men har sedan länge bott i Sverige, deras 

vuxna barn är alla födda i Sverige.  

Jag och Sunniva pratade om skillnader och likheter med att ha klasser där eleverna har olika 

kulturella bakgrunder och kulturellt homogena klasser.
37

 Hon är också lärare i en skola med 

mestadels svenska elever och där undervisningen sker på svenska, men tycker sig inte ha märk 

någon större skillnad. På IB skolan har hon aldrig varit med om rasism bland eleverna. Hon 

tror själv att det kan bero på att skolan är liten och eleverna studiemotiverade. Sunniva 

upplever att eleverna är mycket artiga, hjälpsamma och respektfulla, mer än hennes svenska 

elever. Det enda negativa eller problematiska med att ha mångkulturella klasser är enligt 

henne att deras tidigare utbildning ofta har sett så olika ut. Eleverna har gått i skola i olika 

länder med olika typer av undervisning och en del har aldrig haft bildundervisning tidigare, 

det gör att eleverna kan vara på väldigt olika nivåer. Elever kan uppleva svårigheter med att 

analysera och reflektera kring bilder. En del elever får problem det sista året, där de ska arbeta 

självständigt och individuellt.
38

 Sunniva ger eleverna många förslag och exempel men 

eleverna har ändå svårt att förstå instruktioner. Hon tror inte att det är en språkbarriär, fastän 

en del elever har bristande kunskap i engelska. Istället tror hon att elevernas svårigheter 

                                                        
35

 Observation, 11-11-10, under lektion på gymnasieskolan. 
36

 Observation, 11-11-14, under lektion på gymnasieskolan. 
37

 Informell intervju, 11-11-10, med lärare och elever på gymnasieskolan. 
38

 Informell intervju, 12-03-29, med lärare och elever på gymnasieskolan. 
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bottnar i att deras tidigare skolor har haft en annan typ av pedagogik. ”De är vana vid att lära 

sig utantill. Inte att tänka själva, tänka kritiskt, beskriva, resonera eller analysera.”
39

 I Sverige, 

menar Sunniva, börjas det mycket tidigt i skolan, både i text och i bild. Men hon anser inte att 

eleverna är ”bildilliterata”. Hon lägger extra energi på analys, att prata om kriterier och att 

förklara noggrant. En positiv aspekt med mångkulturella klasser tycker hon är att eleverna är 

så accepterande och toleranta mot varandra. Här har alla olika bakgrunder, ingen är speciellt 

annorlunda. 

 

Sunniva har en specifik ”kulturell” uppgift där eleverna ska jämföra konst ifrån två kulturer, 

men poängterar att hela utbildningen ska genomsyras av ett kulturellt perspektiv.
40

 Här skulle 

man kunna dra en parallell till ett interkulturellt perspektiv, då interkulturalitet syftar till 

möten och kommunikation mellan kulturer. Sunniva har lagt märke till att många lärare och 

elever förstår uppgiften som att djupdyka ned i ett annat lands konstyttringar, men menar att 

det också skulle kunna handla om subkulturer. Hennes kommentar om subkulturer kan 

kopplas till kritisk pedagogik genom att ta upp subkulturer i bildundervisningen och 

därigenom studera populärkultur och social handling. 

Sunniva har tänkt på att föra in fler konstnärer från olika kulturer i konsthistorien, men tycker 

att tiden inte räcker till.
41

 Hon är medveten om att hon lär ut västerländsk konsthistoria utifrån 

ett västerländskt perspektiv, men har aldrig tänkt på att poängtera det för eleverna. Hon har 

inte heller tänkt på att behandla semiotik utifrån elevernas olika perspektiv. Förutom att 

förståelse av tecken och koder i bilder är bundet till kultur tror hon absolut att det också är 

bundet till klass.  

 

Elever  

Erik är född och uppvuxen i Sverige med finska föräldrar. Han går IB programmet för att det 

är en utmaning. ”Mina föräldrar kan inte hjälpa mig med skolarbete, jag är mer utbildad än 

dem.”
42

 

Charity är född i Sverige, men har bott i Filippinerna i 11 år. Hon har en svensk och en 

filippinsk förälder. Hon studerar på IB programmet för att hennes betyg från den filippinska 

skolan inte är giltiga i svenska skolan. 

                                                        
39

 Ibid. 
40 Informell intervju, 11-11-10, med lärare och elever på gymnasieskolan. 
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 Informell intervju, 11-11-14, med lärare och elever på gymnasieskolan. 
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Jasmine är född och uppvuxen i Iran och har varit i Sverige i 4 år. Hon går IB programmet för 

att hon är fokuserad på sina studier. Hennes familj har akademisk bakgrund och har höga 

förväntningar på henne. Som äldsta barn känner hon press från och skyldighet till sina 

föräldrar att få höga betyg.  

Alla tre är överens om att det är hög studietakt i skolan. De har inte tid till att tycka något 

speciellt om varandras bakgrunder, bråka eller larva sig.  

 

 
Bild 1. Charitys jämförelse av indisk och amerikansk popkonst. 

 

Erik har uppfattat att ett kulturellt perspektiv ska genomsyra hela kursen i Visual art och inte 

att det ska belysas i en specifik uppgift.  Han tycker att det är bra med olika kulturyttringar i 

undervisningen.”Teachers should talk about different cultures, it´s important how cultures 

have developed and been influenced by each other.”
43

 Men han tycker inte om uppgiften där 

man ska jämföra två olika kulturer (bild 1). Han menar att det inte riktigt går att jämföra olika 

kulturers konst, för att de olika kulturernas konsthistoria, förutsättningar och kontexter är så 

olika. Det blir ytligt, krystat och problematiskt. Han förstår inte syftet med uppgiften. Han 

tänker att kulturer alltid har influerats av varandra. Erik tycker att det vore bra om man tog 

upp fler konstnärer och konsthistoria från olika kulturer. Han anser vidare att kultur inte bara 

behöver betyda ett land eller en etnicitet utan till exempel subkultur och skulle också vilja att 

                                                        
43 Ibid. 
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man i bildundervisningen tog upp olika subkulturer, som till exempel graffiti och street art.
44

 

Erik tycker att mitt resonemang om olika perspektiv och kulturell position är intressant, han 

har inte tänkt så förut.  

Eriks tema under läsåret var välstånd och förfall och hans alster handlar bland annat om 

samhällskritik (bild 2). Det viktiga i hans arbete är att förbättra sina färdigheter, och syftet är 

att få beskådaren att tänka efter.  

 

 
Bild 2. Eriks ”The circle”, arbete om välstånd och förfall. 

 

De tre eleverna är frågande när jag frågar dem om de tror att de har utvecklat kulturell 

förståelse eller en kulturkompetens för att de går i en mångkulturell skola. De förstår inte 

riktigt vad jag menar. De har inte reflekterat över att det skulle vara annorlunda att gå i en 

mångkulturell skola, och tror inte att de vinner eller erhåller något speciellt. De tycker bara att 

det är för mycket skolarbete. Eleverna har svårt att komma på om något skulle vara negativt 

med mångkulturella skolor. De berättar att en del elever grupperar sig efter språk, men de 

tycker att det är normalt. Jasmine var tidigare mycket med de elever som pratar arabiska tills 
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hon märkte att hon inte lärde sig så bra svenska, då började hon blanda sig med de andra 

eleverna.  

 

Charity visar sin Investigation workbook.
45

 Hennes tema för läsåret var identitet. Hon visar en 

målning där en tjej blir dragen i vardera arm av en ljus kvinna och en mörk kvinna (bild 3 

samt framsidan). I sin research undersökte hon svenska och filippinska folkdräkter och har 

klätt de dragande kvinnorna i dem. Tjejen som blir dragen i är naken och det är hon själv, inte 

till utseendet, men hon upplever att hon slits mellan sina två kulturer. Hon känner sig varken 

som svensk eller filippinsk. Charity bodde 11 år i Filippinerna och gick i en katolsk skola där 

hon vantrivdes. Hon kände sig aldrig hemma i det filippinska samhället och när hon sen 

återvände till Sverige passade hon heller inte in i den svenska kulturen. 

Charity beskriver att hennes syfte som konstnär är att kunna uttrycka saker som hon inte 

annars skulle kunna uttrycka. Under arbetets fortgång kom flera verk, förutom att handla om 

personlig utveckling, också att kommentera sociala konstruktioner. Det övergripande temat 

var identitet; essensen av att vara människa, kulturens inflytande och vad som definierar oss 

som oss.  

 

 
Bild 3. Charitys Investigation workbook, skissarbete om identitet. 
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2.2 Skola 2  

På högstadieskolan har det efter besparingar bestämts att årskurs 7 inte ska ha 

bildundervisning. Istället har man förlagt bildtimmarna i årskurs 8 och 9. Skolan är 

mångkulturell. Både bland elever och bland lärare finns många nationaliteter representerade, 

men skolan har inte en internationell eller interkulturell profil. All undervisning sker på 

svenska och den svenska läroplanen följs.  

2.2.1 Styrdokument 

I läroplanen står det att det är viktigt att se verkligheten i ett globalt sammanhang, att utveckla 

förståelse för kulturell mångfald och förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Enligt Lahdenperä handlar interkulturell pedagogik bland annat om lärande i ett 

mångkulturellt, multietniskt och globalt sammanhang. Genom det interkulturella lärandet kan 

man utveckla vad Lahdenperä kallar flerkulturell kompetens eller interkulturell sensibilitet, 

som innebär att kunna tolka, förstå och respektera andras perspektiv samt kunna ifrågasätta 

och bearbeta den egna etnocentrismen.
46

 I kursplanen för bild står det att undervisningen ska 

ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och utveckla 

kunskaper om bilder i olika kulturer.
47

 I bildanalys ska det bland annat ingå bilder som 

behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv 

kan utformas och framställas, samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och 

kulturer i Sverige, Europa och övriga världen.
48

 Att diskutera och kritiskt granska bildbudskap 

och maktrelationer påminner om kritisk pedagogik där Chalmers metod för konstundervisning 

blir ett medel att avslöja och utmana olika typer av förtryck. Tavin menar att man genom 

bildundervisning kan ställa frågor om privilegier, makt och representation.
49

 

2.2.2 Observation 

Eleverna i årskurs 9 arbetade under temat arkitektur med att måla hus från sina hemländer.
50

 

Tidigare hade de fått i läxa att göra research och ta med bilder på byggnader från sina 

hemländer. De fick även skriftligen svara på frågor och berätta om sina hus.  De som var 

färdiga med sin målning och den skriftliga uppgiften fick som extrauppgift att måla 

”minnesbilder” från sina hemländer.  

                                                        
46

 Lahdenperä, (2004) s.18. 
47

 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Västerås, 

Stockholm: Edita, s.21. 
48

 Ibid., s.21 f. 
49

 Tavin, (2003) s.208.  
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 Observation, 12-03-23, under lektion på högstadieskolan. 
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2.2.3 Informella intervjuer och elevarbeten 

Läraren  

Marie är uppvuxen i Sverige med en finsk och en skotsk förälder. Hennes partner kommer 

ifrån Västafrika.   

Marie berättade att det numera inte finns en enda elev med svensk bakgrund på skolan.
51

 När 

hon jämför med ett par år tidigare då det fanns en svensk minoritet på skolan och andra skolor 

hon arbetat i där fördelningen mellan svenska och utländska elever har varit mera jämn, 

konstaterar hon att språkförståelsen har försämrats. Hon menar att nu när det inte finns en 

svensk ”stomme”, ingen svensk struktur, inga svenska elever och få svenska lärare har det 

bildats ”en form av kulturkaos”
52

. Kommunikationen mellan lärare och elever har försämrats 

och även elever emellan. Hon talar om bristande kulturkompetens. Marie har lagt märke till 

minskade kulturella motsättningar bland elever i klasserna med stor spridning av olika 

kulturer. De lägger mindre vikt vid sin kulturtillhörighet än elever i de klasser som har en 

etnicitet i majoritet. Där grupperar sig eleverna efter etnicitet/kulturtillhörighet och vissa 

motsättningar förekommer.  

 

Marie anser att ”problemet” på skolan är språkligt, men att det egentligen har mindre att göra 

med mångkulturalitet, det verkliga problemet är själva området skolan ligger i. Många av 

hennes elever är ”bildilliterata”. De har inte växt upp med samma bildbakgrund som svenska 

elever. De elever som har gått i skola i andra länder har haft en annan typ av bildundervisning, 

eller ingen alls, de har inte pysslat på dagis eller har vana av att diskutera och analysera bilder. 

Även de som vuxit upp i området saknar den ”svenska grundbildförståelsen”, för att området 

är så segregerat att till exempel på dagis har de endast mött personal med utländsk bakgrund 

med annan tradition av pedagogik än den svenska. När Marie ska lära ut bild till eleverna i 

årskurs 8 enligt den svenska läroplanen ligger de på en mycket lägre nivå än vad som 

förväntas av svenska elever, och med bristande förkunskaper upplever eleverna svårigheter. 

Marie uppfattar att eleverna har stora svårigheter att förstå instruktioner och försöker att hjälpa 

sina elever med språkförståelsen genom att prata tydligt och ge tydliga instruktioner. Hon har 

förenklade genomgångar, pratar om vanliga svenska saker, svensk kulturtradition och tar inte 

för givet till exempel att de har gjort julpyssel. Hon övar eleverna i att analysera och resonera 

kring bilder. 
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På frågan vad som är bra med mångkulturella klasser svarar Marie att de ”smarta” eleverna 

kommer att kunna ha nytta av sin vana av att umgås med människor ifrån olika kulturer. Deras 

kunskap om de olika kulturkoderna gör dem kompetenta för framtidens jobb.
53

  

 

Marie har inte format innehållet i undervisningen efter hennes mångkulturella elever, förutom 

en specifik uppgift och det är målningen av hus från sitt hemland. Hon anser att det viktigaste 

med den här uppgiften är berättandet, med alla historier som kommer upp hon och menar att 

eleverna motiveras genom att de får chans att känna sig stolta över sina hemländer. Marie har 

en annan uppgift hon kallar manligt/kvinnligt, som går ut på att eleverna får klippa ut bilder ur 

tidningar och sortera in dem i fyra kategorier; manliga män, kvinnliga män, kvinnliga kvinnor 

och manliga kvinnor. Därefter följer diskussion om vad som är manligt kontra kvinnligt, om 

normer, vad/vem som visas i mediebilder. Marie tar upp vem som inte visas, till exempel 

handikappade, mörkhyade och överviktiga. 

 

Marie brukar inte poängtera olika perspektiv i undervisningen när hon exempelvis tar upp 

klassiska konstnärer. Marie säger att för henne är konsthistoria ett område hon behöver 

utveckla mot ett interkulturellt håll och håller ögonen öppna efter icke västerländska 

konstnärer. Hon brukar visa arkitektur från exempelvis Dubai, och det uppskattas mycket av 

eleverna. Marie är medveten om att bildseende är olika i olika kulturer. Hon tror att förutom 

att bildseende, bildspråk och semiotik är kulturbundet, är det även bundet till samhällsklasser.  

 

Eleverna 

Eleverna arbetar med akrylmålningar av hus från sina hemländer.
54

 

 

 
Bild 4-5, Aysha och Devayani. 
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Aysha (Turkiet). ”Det här är ett hus som jag skulle vilja bo i.”
55

 Framför huset är en stor pool. 

I framtiden vill hon flytta tillbaka till Turkiet. Aysha tyckte att uppgiften var rolig. På frågan 

om hon skulle vilja att man i bildundervisningen tog upp andra konstnärer än europeiska 

svarar hon att det inte spelar någon roll varifrån konstnärerna kommer, bara de gör fina grejer. 

Devayani (Indien). ”Det här är vårat hus i Indien!”
56

 Det här huset är speciellt för hennes 

pappa har själv varit med och byggt det. Här bor farmor och andra familjemedlemmar, det är 

stort och det finns plats för alla. Det är som familjens kärna. Devayani tyckte om uppgiften för 

att man får visa hur det ser ut i sitt land, och man får lära sig om klasskompisarnas länder. Hon 

skulle gärna ha flera uppgifter i bildundervisningen som tar upp olika kulturer. 

 

 
Bild 6-7. Shukri och Leyla. 

 

Shukri (Somalia). ”Huset finns inte längre, det är bombat. Det var ett hotell.”
57

 Shukri har 

aldrig varit i Somalia, hon har använt en bild från internet som förlaga. Hon tyckte att 

uppgiften var svår och ångrar valet av bild att måla av. Hon ser inget problem med uppgiften 

med tanke på att hennes land är krigshärjat och många hus är förstörda. Hon tycker ändå att 

uppgiften var bra för att man får lära sig mycket om sitt land.  

Leyla (Irak). ”Det här är min familjs hus innan det blev förstört.”
58

 Leyla berättar att det var 

razzia vid flera tillfällen och då förstörde de både inuti huset och utanför. Leyla tycker sådär 

om uppgiften, hon menar att om man har ett fint hus att visa upp så är det såklart roligt, men 

det kanske inte känns så kul om ens land är sönderbombat. Hon och Shukri resonerar, Shukri 

känner ändå inte att det är ledsamt för henne utan att hon har lärt sig mycket om hur det ser 

(och såg) ut i Somalia. Leyla uttrycker missnöje när hon tänker på vad fint hennes hus var 

innan och att det nu står tomt och i väntan på renovering.  

                                                        
55

 Informell intervju, 12-03-23, med lärare och elever på högstadieskolan. 
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Bild 8. Sahar. 

 

Sahar (Irak). ”Huset är en historisk byggnad, en gammal moské.”
59

 Sahar har inte sett 

byggnaden själv, men hennes föräldrar har berättat för henne om det. Hon reser till Irak vart 

tredje år. Hon säger att det inte är farligt, hon har aldrig känt sig rädd. Hela stora familjen bor 

där men hon skulle inte vilja bo där själv, det är för varmt. När jag frågar varför 

himlen/bakgrunden i målningen är röd svarar hon att när Marie sa att hon skulle välja en färg 

så tänkte hon på Irak, och då tänkte hon på mormor och kände en sådan värme. Sahar tyckte 

att uppgiften var rolig för att det kom upp en massa minnen. Hon tycker att det skulle vara 

roligt med flera uppgifter om olika kulturer för att man då skulle lära sig mer om dem. Men 

hon skulle inte tycka att det var intressant att ta upp irakiska konstnärer i bildundervisningen. 

”Nej, de är jättedåliga, de kan inte måla!”  
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3. Tolkning och resultat  

I min tolkning har jag undersökt på vilka sätt det interkulturella perspektivet har använts i de 

båda skolorna, och hur det interkulturella perspektivet kan generera ett inkluderande.  

3.1 Interkulturellt perspektiv 

Gymnasieskolan har tydliga riktlinjer där hela kursen i Visual Arts ska genomsyras av ett 

kulturellt perspektiv. Man har till och med bestämt att läraren ska ta hänsyn till eleverna och 

forma kursen utifrån deras kulturella bakgrunder. Det finns kopplingar till både, 

socialkonstruktionism, kritisk pedagogik och interkulturell pedagogik. I högstadieskolan 

betonas istället för ett kulturellt perspektiv kritisk granskning och bildanalys. Kopplingen till 

interkulturell pedagogik är vag, medan man kan känna igen aspekter av kritisk pedagogik även 

om ingredienserna visuell kultur och identitetsskapande saknas. En gång nämns identitet i 

svenska läroplanen och i gymnasieskolans styrdokument pratas det inte alls om 

identitetsskapande eller visuell kultur.  

 

Lahdenperä menar att vi har möjlighet att se de postnationella eleverna, som har lärt sig att 

växla mellan olika kulturella koder, som resurser och understryker att olikheterna måste 

användas i undervisning. I uppgiften från högstadieskolan, att måla hus från sitt hemland, har 

läraren tagit fasta på punkten om arkitektoniska verk från olika kulturer i bildanalysdelen i 

kursplanen, och formar samtidigt uppgiften efter elevernas kulturella bakgrunder. Marie 

uttryckte att det viktigaste med uppgiften var elevernas berättande, alla historier som kommer 

upp. Uppgiften illustrerar studentaktiv och erfarenhetsbaserad interkulturell undervisning. 

Elevernas erfarenheter och upplevelser kommer fram genom deras berättelser. Eleverna 

målade drömhus, sina familjers hus och kända byggnader. De flesta tyckte att uppgiften var 

rolig, man fick visa hur det ser ut i ens land, lära sig om sitt eget och klasskompisarnas länder 

och minnas. Leylas minnen av hemlandet var dock inte positiva och hon tyckte inte så bra om 

uppgiften ”det kanske inte känns så kul om ens land är sönderbombat”. Även om Leylas 

upplevelser från hemlandet var hemska kanske det ändå var bra att dela med sig av. 

Klasskompisarna blir medvetna om hennes bakgrund och landets situation, och genom 

kunskapen kan de utveckla förståelse, empati, respekt och tolerans, och Leyla fick möjligheten 

att prova på att bearbeta ett trauma genom visuellt skapande.  

Både Marie och Sunniva har tänkt på att föra in fler konstnärer från olika kulturer i 

undervisningen, men ingen av dem har tänkt på att visa på olika perspektiv. Båda är överens 

om att bildseende, bildspråk och semiotik är bundna både till kultur och till klass. Sunniva 
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menar att om man kommer ifrån en välutbildad familj har man haft större tillgång till och 

övning i bildkoder. Hon menar också att föräldrarnas intresse för barnens skolgång handlar om 

klass. Precis som Jasmins familj är engagerad i hennes utbildning och val av skola har många 

av elevernas föräldrar aktivt sökt just den här utbildningen (IB) till sina barn, medan hon tror 

att eleverna på högstadieskolan går där för att de bor i det området.  

 

Båda lärarna berättar om att elever som gått i skola i andra länder med annan typ av pedagogik 

får svårigheter i svenska skolan, framförallt med att analysera och reflektera kring bilder, 

förstå instruktioner och när de ska arbeta självständigt. Sunniva tror att anledningen till detta 

helt enkelt är att olika kulturer har olika pedagogik, där många elever har gått i skolor som 

lägger vikt vid att upprepa och lära sig utantill. Elever som är uppvuxna i Sverige har övat sig 

att berätta om och tolka bilder under hela skolgången. Marie talar också om att hennes elever 

inte har samma bildbakgrund som svenska elever, men hon anser att det också beror på 

området där eleverna bor, att det är så segregerat att även de elever som är uppvuxna i Sverige 

saknar den ”svenska grundbildförståelsen”. Hon anser att många av hennes elever är 

bildilliterata. Marie menar att problemet på skolan är språkligt, att språkförståelsen har 

försämrats på grund av att skolan saknar en svensk ”stomme” och struktur, hon pratar om ”en 

form av kulturkaos”.  

Sunniva har aldrig varit med om rasism bland eleverna, tvärtom har de stor acceptans och 

tolerans gentemot varandra. I högstadieskolan finns en del kulturella motsättningar, speciellt i 

klasser med en etnicitet/kultur i majoritet. På högstadieskolan råder mångkultur, men 

kommunikationen mellan kulturerna verkar brista. Den gränsöverskridande interaktionen, den 

ömsesidiga samverkan och berikandet av varandra saknas. Leuthold menar att konstnärligt 

uttryck av olika grupper är ett sätt att förstå kulturella skillnader utan att göra värderingar. 

Kanske kan man genom bildundervisning minska kulturella motsättningar och ”kulturkaos”. 

Om jag applicerar Lahdenperäs struktur för interkulturell läroprocess kan det se ut såhär; 

genom att ta tillvara på elevernas olika kunskaper och erfarenheter blir de sedda, hörda och 

viktiga. Genom att höra varandras berättelser, visuella och audiella, skapas förståelse för andra 

sätt att tänka och man blir varse sitt eget, och då kan man börja bearbeta den egna 

etnocentrismen. Och i den processen uppnås förståelsen att en annan kulturs kunskapsform 

inte är bättre eller riktigare än sin egen kulturs sätt att förstå, man vinner insikten att det finns 

flera sanningar. 
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3.2 Inkluderande bildundervisning 

Bilderna som läraren i gymnasieskolan använde som bildexempel och bildmaterial var 

mestadels av västerländska konstnärer och porträtterade mestadels västerländska människor. 

Sunniva talade inte om den afrikanska skulpturen på något speciellt vis, hon behandlade de 

olika bildexemplen på samma sätt. Typiskt för västerländsk tradition är att beskriva andra 

kulturers konst som bruksföremål som används för rituella eller religiösa ändamål. 

Traditionellt har man kallat all annan än västerländsk konst för primitiv konst. Men i 

bildexemplet var inte poängen att den var afrikansk, utan den användes som exempel på hur 

man kan arbeta med mellanrum. Sunnivas neutrala attityd till den afrikanska bilden visar att 

hon använder den som ett normalt inslag i bildmaterialet i undervisningen. Hon gjorde inte 

indelningen ”vi och dem” - vi tittar på ”hur de gör i Afrika”.  

I collageuppgiften arbetade eleverna med konstbilder från den västerländska kulturens 

klassiska konstkanon och bilder från nutida svenska veckotidningar. Visuell kultur innefattar 

bland annat tidningsbilder och bilder som visas i skolan. Den visuella kulturen använder vi i 

meningsskapande, kommunikation, identitetsskapande och representation. Det är ett faktum 

att ljushyade människor är överrepresenterade i den visuella kulturen som man möter i 

Sverige. Maries uppgift manligt/kvinnligt behandlar den visuella kulturen ur ett kritiskt 

perspektiv. Där diskuteras normer, genus, vem/vad som visas och inte visas i populärkulturella 

miljöer. I en sådan uppgift kan eleverna få syn på sociala orättvisor och dolda förtryck genom 

att man ställer frågor om makt och perspektiv. Både Erik och Charity har undersökt och 

kritiserat samhället och dess strukturer genom sitt bildskapande.  

Subjektet får identitet genom att representeras diskursivt. I diskurser, i samhällen, finns vissa 

positioner som subjekten kan inta och diskursiva gruppbildningar existerar först sedan de 

uttryckts i ord eller bild.  Elever som inte ser ut som de som är representerade i den visuella 

kulturen blir exkluderade. Mörkhyade har inte många alternativ än att identifiera sig med 

bilder av ljushyade. Finns det ingen position som man passar in i, ingen grupp man identifierar 

sig med, kan man känna sig annorlunda och utanför och riskerar att utveckla dålig självkänsla, 

utanförskap eller mellanförskap.  

För mina före detta elever fanns det bara två alternativ att välja mellan, antingen ”svenne” 

eller ”blatte”. Många kände sig utanför det svenska samhället och ändå inte riktigt med i sina 

föräldrars ursprungskulturer, och hamnade någonstans mitt emellan. Charity uttryckte både 

verbalt och visuellt ett mellanförskap, där hon inte kände sig hemma varken i den svenska 

eller filippinska kulturen. Hon använde bildskapandet till bearbetning av sin identitet. Hon 
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själv som den nakna flickan som inte kan eller vill klä sig i de kulturella kläderna/rollerna som 

kvinnorna/kulturerna hon slits emellan bär.  

Den ideella föreningen Mellanförskapet presenterar mellano som en identitet skapad av 

globaliseringen.
60

 De beskriver mellanförskapet som en känsla av att inte passa in i de givna 

identiteterna och känslan delas av ”blandade”, adopterade, barn till invandrare och invandrare 

som länge levt i exil. Mellanos är människor som balanserar mellan sociala klasser, förflyttar 

sig mellan städer, rör sig mellan flera kulturer och skapar sin egen, och deras gemensamma 

nämnare är sökandet efter en plats där identiteten inte blir ifrågasatt.  

Lahdenperä hävdar att man inte lever mellan olika kulturer utan i olika kulturer. Hon menar att 

det i samhället pågår tre olika tankemodeller; monokulturell, mångkulturell och interkulturell 

tankemodell. I den monokulturella tankemodellen betonas likheten och normaliteten, och den 

är i ständig konflikt med den mångkulturella och den interkulturella tankemodellen. Hon 

menar att de postnationella personerna, som har en eller flera ursprungskulturer och en 

kontextuell svensk kultur, och därför har flera språk, kan växla mellan de olika kulturella 

koderna. Monokulturella personer anser att detta är problematiskt, de ser de postnationella 

som annorlunda och tillskriver dem en annorlundahet.
61

  

Visst kan det vara så att personer med multipel kulturtillhörighet kan växla mellan de olika 

kulturella koderna, precis som man växlar mellan sina olika sociala identiteter under dagen – 

barn, storasyster, elev, kompis, fotbollsspelare och så vidare. Men de monokulturella 

personerna som skapat normen, hegemonin, den rådande diskursen, erbjuder inte de 

mångkulturella en naturlig och likvärdig position. Jag menar att även om man har multipel 

kulturtillhörighet och kan växla mellan de kulturella koderna, så kan man uppleva 

mellanförskap (och utanförskap). Jag vill omdefiniera postnationell person till någon som inte 

behöver nationer till identitetsskapandet. Då skulle man kunna se det som en utvecklingsfas; 

multipel kulturtillhörighet kan leda till utanförskap, mellanförskap eller postnationell identitet.  

Utanförskap – man väljer den stigmatiserade invandraridentiteten. Den är lätt att ta, nära till 

hands finns den redan färdig och paketerad. Man intar identiteten som det marginaliserade 

offret. Identiteten är relationellt organiserad, man är i alla fall inte svensk - alltså är man 

invandrare.   
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Mellanförskap – man väljer varken den svenska identiteten eller invandraridentiteten. Man 

känner sig inte hemma i någon av de färdiga identiteterna som presenteras. I Sverige är man 

invandrare och i hemlandet svensk. 

Postnationell identitet – man känner inte att det är viktigt att betona en eller flera nationer eller 

geografiska platser för sin identitet. Man känner gemenskap med alla sina kulturer och har en 

utökad förståelse för olika perspektiv, positioner, ens egna och andras utgångspunkter.  

Samtidigt är identiteten aldrig fixerad, utan omarbetas ständigt i sociala interaktioner. Säkert 

finns det tillfällen då man känner sig utanför för att i nästa situation vara inkluderad. Subjektet 

är i rörelse, likt Bourriaud beskriver konst och samhälle som att vi (människor) är på 

genomresa utan slutgiltig destination. Vi rör oss ständigt, som nomader, och i emulsionen av 

oss själva och den plats och människor, möten och händelser vi upplever på den platsen vi 

passerar, det är ur den emulsionen som intressant konst skapas. Om jag applicerar den idén på 

identitetsskapande så är det där i emulsionen som identiteten skapas, för att sedan återskapas 

vid en ny plats. Då är vi, subjekten, i oupphörlig process.  

 

Erik tycker att det är bra och viktigt att det kulturella perspektivet genomsyrar 

bildundervisningen. Han diskuterar gärna begrepp och kritiserar uppgiften med att jämföra 

kulturers konst och efterlyser subkulturer i undervisningen. Tavin menar att elever kan 

engageras med kritisk bildpedagogik med hjälp av analys och tolkning av populärkultur 

genom att konfrontera historiska, sociala och ekonomiska frågor. ”It merely suggests that art 

educators engage in a democratic project that addresses real life issues regarding real life 

struggles.”
62

 Tavin menar att i ett sådant projekt kan bildlärare positionera populärkultur i ett 

dialogiskt engagemang med vardagliga upplevelser för att förstå hur vissa texter är inbäddade 

i och reagerar på specifika historiska och politiska situationer. På så sätt, menar Tavin, 

utmanar analys av populärkultur elever att bli politiskt engagerade i verkliga problem, bland 

annat genom multipla perspektiv. Om elever får möjlighet att ta upp ämnen, situationer, frågor 

och problem som berör dem själva kopplas bildundervisningen till deras verkligheter och det 

skulle kunna skapa engagemang och relevans. 
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3.3 Resultat 

Interkulturell bildpedagogik skulle kunna delas upp i två huvuddelar; förhållningssätt och 

innehåll. Förhållningssätt inkluderar attityd, värderingar, förståelse, positionering, inkludering 

och språkbruk. Innehåll inkluderar bilder, konstnärer, tekniker, historia, teori, perspektiv, 

semiotik, uppgifter och teman.   

Studien visar på olika exempel på hur det interkulturella perspektivet kan användas i 

bildundervisning. Till exempel genom att använda bilder från icke västerländska konstnärer 

som normala inslag och exempel i undervisningen. Västerländsk kultur kan poängteras när 

den används och behandlas som en av många kulturer och de olika kulturernas konstyttringar 

kan ses på i förhållande till sina kontexter. Att tillsammans med eleverna diskutera normer, 

perspektiv och makt i visuell kultur och lyfta fram och problematisera populärkultur och 

subkulturer kan skapa relevans och entusiasm hos elever när kopplingar till deras egna 

verkligheter blir tydliga och viktiga. Genom att presentera uppgifter som behandlar kulturella 

möten (eller avstånd) kan elever inspireras till interkulturella projekt. 

Att få elever att känna sig inkluderade i bildundervisningen kan man göra genom att ha en 

kulturell och etnisk variation i bildmaterialet så att eleverna har chans att känna igen sig och 

känna sig representerade. Man kan via uppgifter uppmuntra eleverna att bearbeta, skapa och 

uttrycka sin identitet. Att ta tillvara på och använda elevernas erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper och låta dem diskutera sina likheter och skillnader med varandra kan skapa 

inkludering, förståelse, respekt, tolerans och berikande. 
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4. Slutdiskussion  

Lärare behöver ha förståelse för att elever på grund av sina kulturella bakgrunder har olika sätt 

att se, uppfatta, förstå, tänka, tala, skapa mening, uttrycka känslor och konstruera sig själv. 

Samtidigt behöver de vara medvetna om sin egen position och sitt egna kulturella raster. Men 

läraren ska inte enbart ta hänsyn till de olika kulturerna, läraren måste ha ett tillvägagångssätt 

som lyfter fram kulturer som normala och naturliga inslag i och emulsioner med den svenska 

kulturen (inte som främmande och oförenliga). Jag tror att man kan lägga grunden för 

interkulturell bildpedagogik genom att avskriva de marginaliserade kulturerna sin 

annorlundahet genom att behandla den dominerande kulturen som en av många istället för att 

den ska utgöra normen.   

 

Genom att tillämpa ett interkulturellt perspektiv i bildundervisningen kan man upptäcka och 

bryta de statiska mönstren av traditionella attityder och innehåll i undervisningen. Den 

klassiska västerländska konstkanon som man traditionellt använt i bildundervisning skulle 

kunna ifrågasättas och förstås genom att belysa dess kontext, alltså genom att titta på de 

speciella sociala och ekonomiska arrangemang som rådde då det utformades. Västerländsk 

konsthistoria har en tradition av att fokusera på stora historiska förändringar, nationell 

identitet och innovation. “…the nineteenth century was shaped by a belief in progress, which 

is the same underlying value that provided justification for the destruction of Native cultures 

as part of the process of colonialism.”
63

 Alltså har konstpraktiker som till exempel baserats på 

kontinuitet helt uteslutits ifrån konsthistorien. Genom att låta elever undersöka detta kan de 

själva få syn på sociala orättvisor, maktstrukturer, hierarki, subkulturer, etnicitet, klass och 

genus. 

 

Bildskapandet kan användas för att generera meningsskapande och förståelse mellan elever 

och kulturer. Interkulturell bildpedagogik kan skapa social och interkulturell kompetens. Det 

interkulturella perspektivet behövs för att alla elever, oavsett kulturell bakgrund, ska kunna 

tillgodogöra sig bildundervisningen och få chans att använda sig av bildskapande som 

kunskapsform och ett medel att forma och uttrycka sin identitet. 

Att använda elevernas erfarenheter, kulturkompetens eller flerkulturell förståelse i 

undervisningen tror jag kan skapa relevans, verklighetsförankring och inkludering, men jag är 

osäker på om det enbart är olikheterna som ska belysas. Atkinson och Bourrriaud anser att 
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man inte ska betona skillnader och ursprung, utan att mångkulturell bildundervisning borde 

handla om omvandling och förändring, att man ska sikta mot ”the becoming”.  Under arbetets 

gång har jag tänkt på vad det skulle betyda i min studies sammanhang. Innerbär det att 

identitetsskapandet ska handla om vad jaget är på väg att bli genom att belysa likheter och 

gemenskap med andra? Det är kanske så man uppnår min definition av postnationell identitet? 

Eller är det så att man först måste förstå olikheterna för att sedan upptäcka likheterna? I så fall 

skulle det kunna betyda att vägleda elever till att utveckla en postnationell identitet genom att 

visa alternativ utöver normen och normalisera det uteslutna, lyfta fram skillnader för att sedan 

betona likheter och på så sätt skapa nya normer, identiteter och sanningar tillsammans. På så 

vis kan vi kanske finna en plats där identiteten inte blir ifrågasatt.  

 

Studien visar både likheter och skillnader mellan de två skolorna men illustrerar framförallt 

hur mångkulturalitet kan vara olika. Lärarnas kommentarer om klass för tankarna till 

intersektionella studier, där man anser att man inte bara kan undersöka etnicitet, klass eller 

genus som isolerade enheter, utan att man måste se på hur diskurser är sammanflätade av flera 

faktorer som formas, agerar, reagerar av och mot varandra. Som intressant fortsättning skulle 

jag vilja se på mångkulturalitet utifrån teorier om intersektionalitet, vilket skulle betyda att 

studera hur faktorer som klass och genus spelar roll i hur mångkulturalitet skapas, struktureras 

och uppfattas.  Mångkulturalitet i sig handlar inte om klass, men klass spelar roll för hur ens 

mångkulturalitet uppfattas av andra och av en själv, vilken position man blir tilldelad och 

vilken position man tar. Om man är blatte, exotisk, mellano eller kosmopolit. Eller bara 

människa.  
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