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ABSTRACT		
I meet in my work as art teacher many students of different descent, were they, or their 

parents, have different school experience than the Swedish. This, in combination with the 

recent discussion after the Muhammad caricatures about the banning of images in Islamic 

religion, made me curious to study what art education in a Muslim country looked like. I went 

to visit the Maramra Egitim Köyü school in Istanbul, Turkey, and especially their art classes 

from grade five to eight, which are the same age of students that I have been working with the 

last ten years. This was my first visit to Turkey. 

The question I ask is: What does the practice of Turkish art education look like, using the 

Marmara school as an example. Which discourses can I identify in the art teacher practice? 

What surprised me the most was the frequent visual exposure of the founder of the Turkish 

state, Kemal Atatürk. He was on display both in two- and three dimensional form in schools, 

other public places and in the art classes. It also surprised me that there were many pictures 

that had connotations to the Christian Christmas celebration, such as Santa Claus, reindeers, 

Christmas trees etc.  

 Islamic ornamentation and decorative patterns, which are so common in both historical 

monuments and souvenir shops all over Istanbul, was harder to find in the art class room or on 

display in the school. I did find that students worked with decorative patterns and small 

pictures, like miniatures, that were both realistic and abstract, in a way I am not familiar with 

from my own Swedish art class practice. 

 The curriculum states that student shall study  the national heritage; with examples like mat 

weaving, tile patterns etc. Despite this, the schools I visited failed to do so, perhaps because 

they have shortened the time for the art subject for the last years. The curriculum also states 

that you in art class shall “do work to celebrate the nation” and this is done; with pictures of 

Atatürk and the flag that are then on display in the school. 

I have found in my study a competing discourse where “National culture” is the key word. It 

is clear that” national culture” on Marmara school is the culture of Atatürk, and not so much 

of the traditional culture before 1922. 
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1.0	INLEDNING 

 Idén till detta arbete har vuxit fram eftersom jag som bildlärare i årskurs 5-9 i en grundskola i 

Stockholms södra förorter, möter många elever från olika länder och kulturer. Vi har nitton olika 

hemspråk på skolan och i nio av dessa språk får eleverna studiehandledning på sitt hemspråk för 

att de nyligen kommit till Sverige. Ett par muslimska elever i de yngre årskurserna har uttryckt att 

”det där får jag inte måla för min religion” när de sett äldre elevers bilder med nakna kroppar, 

men det är ovanligt.  Eftersom bildförbudet inom islam varit aktuellt efter publiceringen av 

Mohammedkarikatyrerna i Danmark 20061 (och nu återigen i och med mordhotet mot Lars Vilks, 

på grund av hans rondellhund), blev jag intresserad av att studera bildundervisning i ett 

muslimskt land.  Dessutom ville jag se om jag det fanns andra bilduttryck, till exempel den 

islamska mönsterornamentiken eller kalligrafi, närvarande i den turkiska bildundervisningen. Min 

förhoppning är att genom detta arbete få en ökad förståelse och insikt kring hur man ser på konst 

och visuella uttryck inom delar av den muslimska världen, då jag tror att dessa kunskaper blir allt 

viktigare i vårt mångkulturella samhälle. Mitt studieobjekt kommer att utgöras av en skola i östra 

delen av Istanbul, Turkiet. Jag återkommer till urval och avgränsning. 

 

1.1BAKGRUND		

Turkiets	historia	och	skolans	utveckling	–	en	kort	sammanställning	
Inom det område som idag benämns Turkiet har historiskt funnits flera olika stormakter med 

delvis olika syn på avbildningar.   

År 324 grundade den romerske kejsaren Konstantin staden Konstantinopel (nuvarande Istanbul). 

Konstantinopel blev sedan huvudstad och kristet centrum, i det östromerska riket (Bysans), efter 

Västroms fall år 395. På 700-talet splittrades riket bland annat på grund av den stora bildstriden, 

där kejsar Leo III påbjöd att avbildningar inte var förenligt med den kristna tron, eftersom de 

ledde till avgudadyrkan av bilderna av Gud, och inte var i överensstämmelse med det andra 

budordet.2   På 800-talet vann bildvännerna striden, men många ikoner och andra föremål hade 

																																																													
1	Jyllandsposten	30:e	September	2005.	

2	Bibel	2000:	Du	skall	inte	göra	dig	någon	bildstod	eller	avbild	av	någonting	uppe	i	himlen	eller	nere	på	jorden	
eller	i	vattnet	under	jorden”2	Mos	20:	4,	5	Mos	5:	8.	



	

6	

	

förstörts. I nästan tusen år var Konstantinopel kristenhetens rikaste stad. Den före detta kyrkan i 

Istanbul, Hagia Sofia, byggd 532-537, är ett exempel på mosaikkonsten under den tiden. 1204 

belägras och plundras Konstantinopel av korstågsriddare, som ett led i de pågående konflikterna 

mellan den ortodoxa kyrkan och den katolska.3 År 1453 erövrar sultan Mehmet II 

Konstantinopel, som byter stadens namn till ”Istanbul”, och det osmanska riket börjar. De 

osmanska härskarna ville skapa en stormakt liknande det forna östromerska riket. Osmanerna var 

muslimer, men tillät både judar och kristna att utöva sin religion.4 Det ottomanska riket varade 

ända till1923. 

Under det osmanska styret var man främst inriktad på militära skolor (Palatsskolor). Man 

studerade turkiska, persiska, arabiska, islam, vett och etikett, ridning, bågskytte, brottning, musik 

och matematik. Detta var skolor för få utvalda. Mellan slutet av 1500-talet till 1700-talet var 

miniatyrmåleriet en framträdande konstform inom det osmanska hovet. 

De allmänna skolorna var främst inriktade på att lära ut koranen, och att memorera den. Det 

kunde tillexempel vara imamer som var lärare. Man hade även vissa andra ämnen, till exempel  

matematik, filosofi, geografi och historia.   

Under andra halvan av 1800-talet moderniserades utbildningen, och det blev nu också tillåtet med 

dekorativ kalligrafi, mosaik, och miniatyrmåleri som föreställde kejsarens erövringar.5 Det finns  

inget bildförbud i Koranen. Däremot kan vissa hadither (normerande utsagor av eller om 

Muhammed) innehålla uttalanden som kan tolkas som ett förbud. Enligt en hadith ska bildskapare 

på domens dag uppmanas att ”blåsa liv i vad de har skapat”. Om de misslyckas ska de straffas. 

Tanken tycks vara att människan inte ska tävla med Gud. En annan hadith förklarar: ”Änglarna 

går inte in i ett hus som innehåller bilder.” Bildförbudet infördes under 700-talet, troligen under 

inspiration från kristet håll, där bildförbudet finns inskrivet i gamla testamentet. Förbudet inom 

																																																													
3		http://www.ne.se/lang/istanbul	2010‐03‐12.	

4	Karlsson,	Ingmar	(2007)	Europa	och	turken,	betraktelser	kring	en	komplicerad	relation,	Stockholm:	
Wahlström	&Widstrand	.sid.46.	

5 Balkir, Nur (2009) Visual culture in the context of Turkey: Perceptions of visual culture in pre-service art-teacher 

education  University of North Texas,( Diss) sid.5. 
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islam rör inte bara Muhammed utan bilder överhuvudtaget. Graden av förbud har varit olika inom 

olika inriktningar, starkast bland sunnimuslimer. På turkiska och persiska miniatyrer avbildas inte 

bara sekulära scener utan också religiösa teman som profeten Muhammeds himmelsfärd. Bland 

shiamuslimer finns inget bildförbud, där är tvärtom bilderna viktiga för att kunna avbilda bland 

annat heliga martyrer, och även profeten Muhammed. Det är dock viktigt att bilderna har ett 

religiöst syfte och att de ej är karikatyrer, även bland shiamuslimer.6 

 1848 startar Turkiets första folkskollärarutbildning, och 1870 den första för kvinnor.7 Konst som 

ämne förekom på militärskolor under slutet av 18oo-talet, man började med teknisk ritning och 

kartritning, och övergick sedan till friare teckning och målning. Under denna tid försökte man 

frigöra skolan från för mycket religiösa influenser, och man tog också starkt intryck av den 

franska skolplanen. Franska och Italienska konstnärer togs in som konstnärer vid hovet. Turkiska 

konstnärer skickades att studera i Europa. Nu startar också ett par konsthögskolor, och konsten 

skiljs helt från det militära skolsystemet.8 De flesta av lärarna på dessa konsthögskolor var från 

U.S.A. eller Europa. 1932 startade den första teckningslärarutbildningen i Turkiet.9 I den vanliga 

folkskolan var det fortfarande 1918 tillåtet att göra landskap och icke figurativa mönster, men ej 

föreställande bilder. 

 Efter att de turkiska nationalisterna under Atatürk besegrat de grekiska ockupanterna och de 

allierade 1922 flydde den siste sultanen Mehmet IV. År 1923 utropades den turkiska republiken, 

och Ankara blev huvudstad i stället för Istanbul.10Efter grundandet av den turkiska republiken 

blev bilder ett viktigt medel för att sprida nationskänsla.11 Kemal Atatürk, som var republikens 

förste president, förstod värdet i undervisning som ett led i en modernisering av landet. För att få 

hjälp med sitt nya skolsystem, bjöd man bland annat in den amerikanske pedagogen John Dewey 

(1859-1952), som fick ge förslag på förbättringar och förändringar. Dewey är en förgrundsgestalt 

																																																													
6 Wibeck, Sören ”Islams bildförbud inspirerat av kristendomen”	Populär historia nr 4 2006.  
7 I Sverige startar första folkskoleseminariet 1848 för män och 1860 för kvinnor. 
8 Balkir (2009), sid. 9. 
9	Ibid., sid.14.	(jfr.	1879	i	Sverige).	

10 Karlsson (2007), sid.59f. 
11Balkir	(2009),	sid. 11. 
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inom den progressiva skolkultur som dominerat det västerländska tänkandet om skola och 

undervisning under senare hälften av 1900-talet.12   

Under Atatürks styresperiod sekulariserades skolväsendet. ”Ataturk strävade efter att skapa en 

modern, homogen och sekulär nationalstat. […]Han såg Turkiets osmanska och islamiska arv 

som det största hindret för sitt projekt.” 13 Detta blev visuellt tydligt då det arabiska alfabetet 

byttes mot det latinska, och att bära slöja och fez i offentliga sammanhang förbjöds, och är än 

idag förbjudet i alla offentliga sammanhang, som till exempel i skolan. 14 Kvinnlig rösträtt 

infördes. Religion som ämne i skolan försvann, men återinfördes under 1940-talet. Efter 

militärkuppen på 1960-talet blev det frivilligt med religionsundervisning, men efter 

militärkuppen 1980 och den nya konstitutionen 1982 blev ämnet ”religion och etik” obligatoriskt 

från årskurs 4. Efter 1982 ökade också förekomsten av privatfinansierade skolor markant, och 

staten har minskat anslagen även till offentliga skolor, och förutsätter till exempel att föräldrar 

bidrar med städning, uppvärmning eller möblemang.15 Efter den militära interventionen 1997 

infördes en gemensam, studieförberedande skola för alla till och med årskurs åtta. Elever som 

valde att gå på Imam-Hatip16 skolor fick hädanefter bara söka vidare till teologistudier, därför 

fick de färre elever och många religiöst inriktade skolor stängdes.17   

Turkiet har idag ca 74,8 miljoner innevånare, i Istanbul bor ca 10,7 miljoner.18 

																																																													
12 Progressivismen uppkom i samband med industrialismen, och menar att skolan behöver vara föränderlig och inte 
kan förmedla eviga sanningar, utan bör arbeta mera experimenterande och undersökande. Se t.ex.	Linde,	Göran	Det	
ska	ni	veta,	en	introduktion	till	Läroplansteori	Lund:Studentlitteratur	2000/2006	sid	30.	

13	Karlsson	(2007),	sid.63.	

14	Ibid.,	sid.	64.		

15Gök, Fatma (2007)  “The history and development of Turkish Education”  i Carlsson, Marie Rabo, Annika and 
Gök, Fatma (red) (2007) Education in “Multicultural” Societies Turkish and Swedish perspectives Stockholm: 
Swedish Research Institute in Istanbul, sid.251f. 

16	Muslimska skolor – efter 1997 endast som high school, dvs efter år8. 

17 Agai, Bekim (2007) “Islam and Education in Secular Turkey: State Policies and the Emergence of the Fetullah 
Gülen Group”  i Robert W. Hefner; Muhammad, Quasim Zaman (Ed.) (2007) Schooling Islam  Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, sid. 15. 

18	http://www.ne.se/turkiet/landsfakta	2010‐07‐29.	
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 1.2	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNING: 
Studiens syfte är att studera bildundervisningen i ett muslimskt land för att få ökad kunskap om 

en bildundervisning och en bildkultur som inte är svensk – och som inte tillhör min vardag. Mitt 

studieobjekt blir dagens bildundervisning i Istanbul i Turkiet. Turkiet får stå som exempel på en 

bildkultur som flera av mina elever kan känna igen sig i. Genom att få inblick i en annan 

bildpedagogisk praktik än den svenska hoppas jag även bättre få syn på min egen 

bildlärarpraktik.  

Mina frågeställningar blir: Hur ser den bildpedagogiska praktiken ut i Turkiet idag, utifrån 

exemplet Marmaraskolan i Istanbul? Hur ser styrdokumenten ut? Vilka diskurser och 

maktstrukturer är förhärskande inom det bildpedagogiska fält jag undersöker? 

1.3	URVAL	OCH	AVGRÄNSNING	
 Jag har valt att förlägga min undersökning till Turkiet, dels därför att det blev praktiskt möjligt 

genom kontakter jag fick via Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, dels för att jag fick ett 

stipendium från Konstfack för att resa dit. Dessutom är Turkiet intressant då man försökt att 

aktivt skilja religionen från staten, samtidigt som man sedan 2006 har ett folkvalt muslimskt parti 

i regeringsställning. Man kan säga att det pågår en diskursiv kamp i Turkiet mellan det sekulära 

och det religiösa. Detta påverkar även skolans värld, jag återkommer till detta under analysdelen. 

Via Svenska forskningsinstitutet fick jag bland annat kontakt med rektorn för Marmara Egitim 

Köyü (hädanefter benämner jag den Marmaraskolan) och med den ansvarige läraren för 

bildundervisningen på grundskolan där, Yüksel Diyaoglu.  

Marmaraskolan besökte jag under fyra dagar i januari 2010 och följde deras fem bildlärare. I 

första hand följde jag Yüksel Diyaroglu som var ansvarig för bildundervisningen och skolans 

kursplan i bild ( han undervisade själv i bildtillval på high school och i teknik på grundskolan), 

samt Nilüfer Tabay, som var den som undervisade bild i årskurs fem till åtta.19 De övriga lärarna 

(kvinnliga) undervisade elever i yngre åldrar, från år ett och uppåt och dem besökte jag endast 

delar av lektioner. Under en dag dokumenterade jag med kamera på Marmaraskolan. De andra 

																																																													
19	Grundskolan	motsvarar	årskurs	1‐8,	7‐14år,	high	school	motsvarar	årskurs	9‐12,	15‐18år.	
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dagarna skrev jag fältanteckningar. Två dagar ägnade jag åt att besöka Moderna museet i Istanbul 

(uppfört 2005), Museet för muslimsk konst och kultur, samt Blå mosken och Hagia Sofia. Under 

en dag besökte jag en bildlärare som arbetar på en annan privatskola i centrala Istanbul, med tysk 

inriktning.20 En svårighet var att det inte är självklart att göra sig förstådd på engelska, men på 

Marmaraskolan fick jag under två dagar hjälp av en elev, Elif, som var duktig på engelska och 

som kunde tolka åt mig. På den tysk/turkiska skolan var en kvinnlig lärare tolk.  

En förmiddag besökte jag motsvarigheten till bildlärarutbildningen i Istanbul, där jag träffade den 

kvinnliga rektorn och blev visad runt i deras lokaler. Jag besökte även motsvarigheten till 

Konstfack, avdelningen för grafisk design, men de hade inget samarbete med 

bildlärarutbildningen. Under en eftermiddag träffade jag Malik Dogan, en bildlärare som arbetar 

på en kommunal skola i Kandira, 20 mil norr om Istanbul. Han arbetar för att få igång ett 

Commeniusprojekt mellan flera olika skolor i Europa. Av honom fick jag några foton från den 

skola han arbetar på. 

1.4	EMPIRI			
Det material jag kommer att analysera är bland annat visuell dokumentation av fältbesöken. Det 

är  främst fotografier av elevarbeten på Marmaraskolan, samt foton av själva skolmiljön. Jag har 

även fotografier av det som möter en i och omkring Istanbul, både ute på gatorna och i historiska 

byggnader som Hagia Sofia, Blå moskén samt museet för muslimsk konst och kultur. Detta för 

att kunna ge en kontext i form av den visuella kultur som staden Istanbul utgör för min studie. 

Vidare har jag använt  mig av kursplanen i bild för Marmaraskolan, som jag också delvis fått 

översatt till svenska (årskurs sex). Jag har även fått den nationella kursplanen i bild för år 6 

översatt.21 Därutöver har jag annat material i form av broschyrer för Marmaraskolan och deras 

hemsida, liksom kursplanen för bildlärarutbildningen på engelska.  Jag har genomfört två 

intervjuer på engelska, dels med en elev, Elif Özturk, som också var guide och översättare under 

																																																													
20	Firat	är	bekant	till	en	svensk	konstnärinna	Sonja	Tanrisever,	som	bott	25	år	i	Istanbul	och	som	var	en	stor	
hjälp	för	mig	under	min	vistelse!	

21	Stort	Tack	till	min	”extra”	handledare	Viktoria	Kindstrand,	som	bland	annat	hjälpt	mig	hitta	översättare till 
den turkiska kursplanen. Översättaren heter Bulent Gokova. 	
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två dagar,  och dels med vicerektor på Marmaraskolan, som var f.d engelskalärare. Mina egna 

fältanteckningar från observationerna på Marmaraskolan utgör också ett viktigt material. 

 1.5	METOD	 
För att kunna belysa flera olika sidor av dagens bildundervisning i Turkiet, och därigenom få ett 

bättre empiriskt underlag, har jag använt mig av flera olika metoder, så kallad 

metodtriangulering.22 Dels fältstudier av själva bildundervisningen samt de bilder som görs på 

plats i Istanbul, dels genom att studera kursplanen i bild och jämföra den med svenska 

förhållanden, och slutligen genom att ställa detta i relation till tidigare forskning så hoppas jag få 

en så bred bild som möjligt av turkisk bildundervisning idag.  Jag studerar sedan mitt material 

och analyserar med hjälp av diskursteorier det jag tycker mig ha upptäckt. 

1.5.1	ETNOGRAFISK		METOD		
Den etnografiska metoden hjälper mig att att försöka förstå kulturen kring bildskapande i Turkiet, 

genom observationer, samtal och intervjuer. Jag har deltagit i Marmaraskolans verksamhet under 

fyra dagar, gjort fältanteckningar baserat på det jag ser och upplever, snarare än samtal, då jag ej 

kan turkiska och lärarna oftast ej kan engelska. Vissa elever kan hjälpligt engelska.  En elev 

hjälpte mig att tolka de två sista dagarna, på så sätt kunde jag få svar på frågor kring saker jag 

undrat över.  Jag har varit med på bildlektioner, en tekniklektion, en geografilektion, 

portfolioredovisningar med elever, lärare och föräldrar, ätit i den gemensamma matsalen, och så 

vidare.  I klassrummet har jag främst varit ”observatör som deltagare”, det vill säga att gruppen 

vet vem jag är, men jag har mer iakttagit än deltagit i verksamheten.23 Med den etnografiska 

metoden har jag velat möta den turkiska bildundervisningen i praktiken och undersöka hur det 

som formuleras i kursplaner omsätts i praktiken. 

																																																													
22 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget i 
Uppsala AB, sid.33. 

23	Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klasrummet Lund: Studentlitteratur, sid.95. 
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1.5.2	VISUELL	ETNOGRAFI	
Vi kan få kunskap om människor genom att studera vilka bilder som finns i människans 

omgivande miljöer. De bilder som finns omkring oss påverkar vårt sätt att tänka om världen. De 

skapar idéer om hierarkier, klass, kön etc, samtidigt som bilder ofta antas vara ”universella”. 

Gillian Rose nämner bland annat Donna Haraway ”She argues that contemporary, unregulated 

visual gluttony is available only to a few people and institutions, in particular those that are part 

of the ’history of science tied to militarism, capitalism, colonialism, and male supremacy’.24 Det 

är enligt Haraway relevant att undersöka hur  instutioner skapar och visar specifika bilder, för att 

se på världen och ordna in den. 25 I mitt arbete har jag analyserat inte bara de bilder som eleverna 

arbetade med under lektionerna, utan även de bilder som fanns uppsatta på väggarna i skolan, 

både elevbilder och andra bilder, som jag själv dokumenterat ett urval av med kamera.  

1.5.3	DISKURSANALYS	SOM	METOD			
 Diskursteori som analysmetod beskrivs bland annat av Louise Phillips och Marianne Winter 

Jørgensen på följande sätt:  

 Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter om samhället som objektiv realitet som 

impliceras i tal och andra handlingar. Man kan studera hur vissa myter kommer att framstå 

som objektiva och sanna och andra som omöjliga. Och man kan analysera hur myter såsom 

flytande signifikanter  tillskrivs olika innehåll av olika aktörer i en strid om att göra just den 

egna bilden av ”samhället” gällande.26    

 

I min analys och tolkning av det turkiska bildämnet i praktiken och i kursplanerna återknyter jag 

till detta eftersom jag där har identifierat ”en strid” om vad bildämnesdiskursen ska innehålla. 

Gillian Rose tar upp Michel Foucaults begrepp ”Regimes of truth”, som behandlar hur de 

diskurser med mest makt/inflytande bygger på att de tas för sanna (av sin samtid). Hur fungerar 

																																																													
24	Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies An introduction to the interpretation of Visual Materials Second 
edition London: Sage Publications sid.5.	

25	Ibid., sid.5. 

26  Winther Jørgensen, Marianne; Philips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, 

sid.47. 
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bilderna i skolan/i samhället – vilka dominerande koder, myter och nodalpunkter kan jag hitta i 

de bilder jag ser?27 

Hur ser den turkiska bildundervisningen ut – och hur betraktar jag den med mitt svenska 

bildlärarperspektiv? Hur ser kursplanen i bild ut, vad är likt/olikt den svenska? Vilka bilder 

produceras i bildundervisningen, vilka bilder produceras inte? Det är ofrånkomligt att jag 

kommer att jämföra den med min egen lärarerfarenhet, även om jag inte avser att göra en 

komparativ studie. Men jag menar att jag kan få värdefulla perspektiv på min svenska 

bildundervisningsdiskurs genom att studera den turkiska. Vilka diskurser framträder? Finns det 

dolda diskurser? 

1.5.4	ETISKA	ASPEKTER	
Jag var noga med att berätta studiens syfte, både i mejlkontakt före besöket, och underhand för 

dem jag träffade under besöket. Alla informanter deltar med eget namn, vilket de gett tillstånd 

till. Dels är det troligt att informanterna ändå är förhållandevis anonyma, dels finns en svårighet 

för mig som inte behärskar turkiska att hitta lämpliga ersättningsnamn. Jag har valt att ta bilder av 

elevernas bilder, och helt utelämna eleverna själva, när de är med i klassrummet, utom i bilden 

från 1982 som är tagen av Inger Lindberg, samt bilden av rektorn för bildlärarutbildningen.	

1.6	OM	BEHOVET	AV	REFLEXIVITET	
En komplexitet i studien är att jag inte har någon egen koppling till Turkiet eller till islam, 

förutom via mina elever. Samtidigt kan detta kanske vara en fördel, då man som ”ny” besökare 

kan se sådant som annars tycks självklart. Det är dock viktigt att vara medveten om den sociala 

positionen  man har som forskare: “The two arguments, that knowledge is not absolute but is 

culturally constructed, and that the researcher and her milieu are always implicated in the 

research, play out across the social sciences.”28  Min egen skolbakgrund, både under min uppväxt 

i en kristen byskola i södra Halland, följt av estetiska gymnasiet i Göteborg, och 

																																																													
27 Rose (2007), sid.144. 

28 Thomson, Pat (red.) (2008) Doing visual research with children and young people London and New York: 
Routledge, sid.9f. 
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bildlärarutbildningen på Konstfack, och mina år som lärare, först i norrförort och sedan i 

söderförort har präglat mitt sätt att tänka om skolan. Samtliga dessa skolor var kommunalt drivna 

och följde gällande läroplaner, men självklart med helt olika “skolkod”, både kring lärande i stort 

och kring bildundervisningen. Det är viktigt att komma ihåg att det utsnitt jag sett av 

bildundervisningen i Turkiet bara är en bråkdel av vad som existerar.  

Även om jag försöker ha ett öppet sinne och är intresserad att ta till mig nya idéer för att jag vill 

utvecklas i mitt arbete som bildpedagog, finns självklart föreställningar om vad jag betraktar som 

mer “rätt” eller “fel” bildundervisning, och som det gäller att vara uppmärksam på. 

Eller annorlunda formulerat: ”[Men] det finns ingen objektiv kunskap. Det finns motbilder och 

alternativa perspektiv men det är alltid farligt att beteckna andras uppfattningar som etnocentriska 

och sin egen som mindre kulturbunden”. 29  

Mina idéer om den muslimska konsttraditionen innan jag åkte till Istanbul var att det mycket 

handlar om kakelmosaiker, mönsterdekorationer, arabesker, stiliseringar och kalligrafi. Jämfört 

med andra resor jag gjort, till bland annat Egypten och Tunisien, förväntade jag mig att finna 

liknande bilduttryck i Turkiet, och att det skulle finnas med i bildundervisningen.  För att förstå 

den turkiska bildundervisningen bättre, har jag läst både skönlitteratur och konsthistoriska verk 

med beröringspunkter till islamsk konst.  

1.6.1	OM	BEHOVET	AV	ATT	FÖRHÅLLA	SIG	REFLEXIV			TILL	KONSTHISTORIEN		
Vad har jag då fått för uppfattning genom den litteratur jag läst, om hur man tolkar och använder 

sig av bilder i den turkiska muslimska kulturen, både historiskt och idag? Orhan Pamuks roman 

Mitt namn är röd  handlar om flera miniatyrmålare som arbetar för sultanen under det ottomanska 

riket; de har många diskussioner kring miniatyrbildernas essens, hur de skall visa på sultanens 

härlighet, och ju skickligare målare, desto mindre kan man måla, gärna så smått som på ett 

riskorn.  Miniatyrmålarna gjorde illustrationer till historier, däremot fick de inte avbilda alltför 

naturtroget:  

																																																													
	29	Hedin, Christer (1995), ”Att undervisa om en främmande kultur” i  Interkulturella lärprocesser  Pirjo Lahdenperä 
(red.) (1995) Stockholm: HLS förlag, sid.32.	
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Bild	2

Men det värsta av alltsammans – som det blir när man tar till sig frankiskt tänkande i vårt måleri – var att göra en så 

stor bild av Sultanen och återge alla detaljerna i hans ansikte!  Precis som avgudadyrkarna gör…Eller som de 

”porträtt” de kristna, som alltid haft en böjelse för avguderi, målar på sina kyrkväggar och tilber. Ellegant Effendi 

kände till allt detta(…) och trodde helt riktigt att porträttering var en dödssynd som skulle bli det muslimska 

måleriets fall. 30  

På  bild1 syns en miniatyr i en bok 

från museet för islamsk konst och 

kultur i Istanbul.  I det 

konsthistoriska standardverket 

Konsten genom tiderna, skriver 

författarna Hugh	Honour	och	John	

Flemming att “Islam ägnar 

bildkonsten enbart negativt 

intresse”, detta för att islamsk konst 

huvudsakligen är teckenkonst 

(alltså ej symbol eller bildkonst).31 

Formuleringen kring islamsk konst framstår som att den 

är om inte sämre, så absolut “något annat” än den 

västerländska. En teori hos Honour & Flemming är att 

eftersom den islamska läran inte bygger på Muhammeds 

liv, utan bara på Guds ord, så finns inte som i 

kristendomen behovet av bildberättande, utan istället har 

kalligrafin, tecknen för Guds ord (avskrifter av koranen) 

tillsammans med arabesker och ornamentik blivit de 

framträdande konstnärliga uttrycken inom islam. Här 

syns stiliserade blomstermotiv från blå mosken, byggd 

																																																													
30 Pamuk, Orhan (2008/1998 i original) Mitt namn är röd  Stockholm: Nordstedts sid.457. 

31 Honour, Hugh; Flemming, John, (1982) Konsten genom tiderna Stockholm: Tidens förlag sid.270. 

Bild1		
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under 1400-talet i Istanbul. (bild2) 

Ahu Antmen, som undervisar på university of Art and Design i Istanbul idag, kommenterar den 

västerländska normen, som även hade företräde i den turkiska konstdiskursen från 1800-talet 

fram till idag;  

 Where I come from, it was always believed that European artists created the standard, while non-Europeans 
merely learnt it. From the early 19th century onwards, many Turkish artists went to Europe to study and learn 
certain artistic standards; and then they were the ones who were expected, of course, on their return, to create 
a standard. This journey between Turkey and Europe was actually a journey between preconceived ideas of 
good and bad standards: it was believed that, to become a good artist, you had actually to go to Europe, and to 
have been there for some time, at least. This meant that the galleries were more interested, the critics were 

more excited, and if you had happened to sell work abroad, the market felt distinctly more at ease.32 

Frågor jag blir nyfiken på är hur lärare och elever och läroplan i dagens Turkiet förhåller sig 

till den egna konsthistorien och den västerländska konsten. Självklart har det funnits en 

påverkan åt båda håll, ända från vikingatiden och framåt, men eftersom jag söker efter 

diskurser kring makt och tolkningsföreträde, så vill jag undersöka vilka trender som verkar ha 

företräde på den skola jag besöker. 

 1.7	TEORI	OCH	TOLKNINGSRAM 

1.7.1	DISKURSTEORI	OCH	DISKURSANALYS	
 Diskurs kan förstås som ett sätt att se på världen som finns i samhället; vilka olika synsätt som 

finns och om de är i konflikt med varandra. Diskursanalysen bygger på ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt, där individen inte ses som en statisk enhet, utan som hela tiden 

föränderlig i förhållande till vad hon möts av i samhället, samtidigt som hon också begränsas av 

de rådande diskurserna som bestämmer hur vi har möjlighet att vara. Samtidigt förändrar 

människor samhället, när nya normer och värden växer fram. Det är en ständig process där både 

människor och samhällsstrukturer och kultur förändras.33  

Min avsikt är att genom en diskursanalys få en inblick i bildundervisningen i Turkiet. Men hjälp 

av diskursanalysen hoppas jag komma åt vilka diskurser som är förhärskande inom det 

																																																													
32	Antmen, Ahu  Art Education and the Road to Europe http://eeya.aica-int.org/spip.php?article144 2009-11-22.  

33 Burr, Vivien (1995/2003) Social constructionism, London and New York: Routledge 104ff. 



	

17	

	

bildpedagogiska fältet i Turkiet. Diskurser är alltid förknippade med makt, och med förhållandet 

mellan makt och kunskap, där den kunskap (det vetande) som tas för givet är den dominerande 

diskursen. Där finns det då även ett inbyggt motstånd mot rådande maktordning, diskursen och 

motståndet mot den är som två sidor av samma mynt.34 

Vilka olika diskurser är i konflikt med varandra i den bildundervisning jag möter? 

Diskursanalysen förutsätter ett intresse för att se grunden för hur auktoritet uppstår, och hur den i 

den sociala praktiken omformuleras eller återskapas. 35Jag är även intresserad av att se en 

historisk kontext, med utgångspunkt från det jag ser idag, och jämförelser med tidigare forskning. 

Jag har funnit mest inspiration i den kritiska diskursanalysen, eftersom jag intresserar mig för 

vilka maktstrukturer som är/har varit förhärskande. Phillips & Winter Jørgensen formulerar 

följande: ”Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att 

klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden.”36 Hur förhåller sig bildämnet i relation till 

andra ämnen, vilken status har ämnet i den skola jag besökt? Hur framträder ämnet? 

1.7.2LÄROPLANSTEORI	
Läroplansteorin gör att jag kan sätta in undersökningen i ett historiskt och pedagogiskt 

sammanhang. I min C-uppsats Ett bildlärarliv jämförde jag Lgr 62, Lgr 80 och Lpo 94, och 

tittade framför allt på kursplanerna i bild. 37 Det framgår då tydligt att kursplanerna gått från en 

relativt hög grad av detaljrikedom, mot en allt kortare och komprimerad text, som ger mera 

utrymme för lärarens egna val och överväganden i hur man går till väga för att uppnå olika mål. 

De lärare som då verkat i de ”gamla” läroplanerna, har en del av det tänkesättet kvar i 

ryggmärgen, och detta i kombination med elevers förväntningar gör att förändringar i metodik 

																																																													
34	Burr (1995/2003), sid 67f. 

35 Rose (2007), sid.148.  

36 Winther Jørgensen; Philips (2000), sid.69. 

37Låby, Elin (2006) Ett bildlärarliv Kandidatuppsats, Stockholm: Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 
 
38 I den nationella utvärdering som gjordes av skolan 2003 (Kallad Nu-03) kan man läsa om bland annat bildämnet.  
http://www.skolverket.se/sb/d/663 

 



	

18	

	

och praktik inte varit särskilt stora.38 Nu är det inte den turkiska läroplanen, utan kursplanen i bild 

för årskurs 6, som jag fått översatt till svenska, men den är i förhållande till den svenska 

kursplanen mycket detaljerad, ner till nivån vad lektionerna ska innehålla och vilket material som 

ska användas. Tiden för bildämnet har skurits ned markant i Turkiet, efter 1980, vilket gjort att de 

mera tidskrävande momenten tagits bort (3-dim, konsthantverk, slöjd finns inte som eget ämne 

men var tidigare en del av bildämnet) Göran Linde beskriver olika läroplanskoder, där han bland 

annat skiljer mellan skolans vetenskapligt rationella koder, och de som är mera nyttokoder eller 

moralkoder. Linde beskriver den svenska folkskolans som varit känd för sina principer ”Gud och 

forstlandet” där skolan till en början främst handlade om katekesinlärning. Hans tankar om den 

”moraliska läroplanskoden”, syftande till att ingjuta viss moral och lojalitet hos medborgarna, 

kommer jag att ta med mig för vidare analys kring den turkiska kursplanen i bild. 39  

1.8	TIDIGARE	FORSKNING 

Jag har funnit två tidigare D-uppsatser från Konstfack, som tangerar samma ämnesområde. I 

Catrine Björcks Hembildsundervisning? Alla läser på skilda sätt, har Björck intervjuat 

hemspråkslärare från Chile, Irak och Somalia om hur de ser på bildundervisningen i sina 

hemländer. 40  Hon har även studerat förförståelse för bildämnet hos elever från dessa länder, i en 

förberedelseklass i en högstadieskola i en Stockholmsförort. Stina Liljeroos  har skrivit No part 

without whole, no reflection without source. – En bildpedagogs studie av konstnärliga uttryck 

inom judendom, kristendom och islam. Liljeroos har studerat de tre religionerna huvudsakligen 

utifrån det bildförbud som råder, eller har varit rådande inom dessa kulturer. Det som finns 

starkast kvar idag inom islam är enligt Liljeroos studie ett förbud mot skulpturer. 41   

																																																													
  

39	Linde. Göran, (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori Lund: Studentlitteratur sid.34f.	

40 Björck, Catrine (2006 ) Hembildsundervisning? Alla läser på skilda sätt , Magisteruppsats, Stockholm: Konstfack, 
Institutionen för bildpedagogik.  
 
41 Liljeroos, Stina (2000) ”No part without whole, no reflection without source.” –En bildpedagogs studie av 
konstnärliga uttryck inom judendom, kristendom och islam  Magisteruppsats, Stockholm: Konstfack, institutionen för 
bildpedagogik.  
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 Jag har även läst Nur Balkirs Visual culture in the context of Turkey: Perceptions of visual 

culture in pre-service art-teacher education.42 Denna doktorsavhandling studerar 

bildlärarutbildning i Turkiet idag, utifrån intervjuer med åtta lärare/professorer på 

bildlärarinstitutioner. Främsta fokus är hur/om man använder sig av begreppet visuell kultur, men 

även vilka svårigheter bildämnet brottas med i Turkiet idag, och hur det bör utvecklas i 

framtiden.  Danska Helene Illeris har bland annat skrivit om multikulturell bildpedagogik och 

olika syn på begreppet visuell kultur. Hon problematiserar bland annat uppfattningen att det finns 

allmänmänskliga ”existensteman”, där danska undervisningsministeriet (i likhet med svenska 

läroplanen) menar att det finns vissa teman som människor i alla tider och i alla kulturer alltid har 

uttryckt i konst och litteratur. Illeris menar att även bildbegrepp är historiskt, kulturellt och socialt 

kontingenta (föränderliga) och att bildproduktion är en socialt inlärd praktik. 43 Vidare har jag fått 

fördjupade kunskaper om utbildningssystemet i Turkiet genom Education in Multicultural 

Societies. Turkish and Swedish Perspectives44 och Inger Lundbergs kapitel ”Kärlek och respekt – 

om barn och skola i Turkiet” i boken Uppväxt i andra länder.45  

 2.0	BEARBETNING	OCH	ANALYS 
Jag började med att flera gånger titta igenom bildmaterialet för att se vilka diskurser jag tyckte 

var visuellt tydliga, genom att dela in bilderna i olika underavdelningar (key themes).46  

Bildmaterialet använde jag som en första grund för min kapitelindelning, både kring den visuella 

kulturen i Istanbul, själva skolan och kring bildundervisningen i skolan.   

Jag är väl medveten om att jag bara genom att dela in mina bilder i olika kategorier, själv är 

delaktig i att skapa olika diskurser, och säkert hade en annan person kunnat göra andra kategorier, 

																																																													
42Balkir (2009).   

43	Illeris, Helene (2002) Billede, pedagogik og magt. Postmoderne optikker i det billedpedagogiske felt , Gylling: 
Samfundslitteratur. 

44 Carlsson; Rabo och Gök, (2007).  

45 Lundberg, Ingrid ”Kärlek och respekt – om barn och skola i Turkiet” (1994) i Wener, Inga-Lill (Red.) (1994) 

Uppväxt i andra länder – En grund för mångkulturellt arbete i skola och barnomsorg  Stockholm: Liber Utbildning. 

46 Rose (2007), sid. 157. 
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Bild	3	

men genom mitt urval försöker jag få fram det jag tycker framträder tydligast i mitt material. 

Utifrån bildmaterialet har jag sedan tagit in kursplanetexter, intervjuer och etnografiska 

iakttagelser. 

2.1VISUELL	KULTUR	I	ISTANBUL		
I dagens Turkiet möts man av mängder av 

reproduktioner av mosaik/ornamentik med 

inspiration från Topkapipalatset, blå moskén och 

andra historiska byggnader. I det offentliga rummet 

som till exempel basarer, souveniraffärer eller i 

tunnelbanan ser man dessa karakteristiska mönster. 

(bild 3)	

Istanbul är även fullt av en visuell kultur liknande 

den svenska (globala) med grafitti,  (bild 4) reklam och även lokala varianter av street-art (bild 

5). På Moderna Museet (invigt 2005) 

möts jag bland annat av kvinnliga 

samtidskonstnärer 

som Hale Tenger 

och Gülsun 

Karamustafa, som 

i sina video-

installationer 

förmedlar sina 

tankar om 

republiken 

Turkiets historia. 

Till exempel hur man som turkisk medborgare kan känna sig helt maktlös i 

sina försök att skaffa pass för att åka utomlands, då byråkratin är enorm. 

(Tenger)  Eller det svårmod och nostalgi  man drabbas av då man ser 

Bild	4	

Bild	5	
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Karamustafas svartvita historiska ”Memory of a Square” om de olika militärkupper som drabbat 

landet.  

En av de mest iögonfallande betraktelserna som ny besökare i Turkiet var den stora 

exponeringen av den turkiska statens grundare, Kemal Atatürk. Han fanns både som staty och 

på stora foton i alléer och på torg i Istanbul, som staty och/eller byst i de skolor jag besökte, 

och i entrén till lärarhögskolan möttes man av en enorm relief i brons av hans ansikte.	

Historiska och samtida, österländska, västerländska och nationalistiska visuella uttryck möts 

alltså i Istanbuls visuella kultur. 

2.2	VISUELL	KULTUR	I	SKOLAN	MARMARA	EGITIM	KÖYU		

Skolan ligger lite som ett reservat uppe bland kullarna utanför Istanbul, det tar nästan två 

timmar att ta sig från skolan till den västra delen av Istanbul. Det finns både förskola, 

grundskola (primary school år 1-8, med ca 1 800 studenter), gymnasium (high school eller 

secondary school år 9-12) samt universitet.	

För gymnasister och universitetsstudenter finns möjlighet att bo i studentrum, övriga elever 

skjutsas dit i gula skolbussar. Huvudsakligen har jag varit på primary school som är från år 1 

till år 8. Marmara är en privat skola, vilket innebär att enbart välbärgade familjer har möjlighet 

att ha sina barn där. Den är nybyggd efter den stora jordbävningen 1999. Den turkiska flaggan 

är hissad på flera ställen på skolgården. (bild 6)	
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2.2.1	DEN	TURKISKA	NATIONELLA	DISKURSEN	I	SKOLAN	
Även vid  Marmaraskolans ena entré står en flera meter hög 

staty av Atatürk.  (bild 7) Det förbud mot föreställande 

skulpturer som funnits inom islam har den nationalistiska 

diskursen helt brutit med. 47 Faktum är att frågan om 

bildförbud överhuvudtaget på grund av religion ter sig så 

främmande i denna miljö att jag inte tar upp det med någon av 

lärarna. Den sekulära staten ville tydligt markera sitt oberoende 

från religiöst inflytande, även om islam är officiell religion. På 

bild 8 syns Attatürk i ett av de yngre elevernas bildklassrum. 

På ena sidan finns nationalsången, som eleverna måste kunna, 

och som man sjunger gemensamt hela grundskolan måndag 

morgon och fredag eftermiddag. På andra sidan om Atatürk är 

en text som han skrivit om skolans roll i samhället, som 

eleverna också ska lära sig utantill. 

Läraren i högstadiet, Nilüfer, 

använde hela tiden vita duken i 

bildklassrummet för att projicera 

datorbilder, därför täcktes bilden 

av Atatürk över i det klassrum jag 

vistades mest i på Marmaraskolan. 

(bild 20, längre fram) Jämfört med  

bild 9  från 1982 kan man se att 

estetiken kring Atatürkbilderna i 

klassrummen fortfarande är 

densamma. 48 På ena väggen på 

																																																													
47	Liljeros (2000), Sid.21.	

48	Bild	med	bildtext	”Lågstadieskola	i	Istanbul	1982”		är	hämtad	från	Inger	Lindbergs	kapitel	”Kärlek och 
respekt – om barn och skola i Turkiet” ur	boken	Uppväxt i andra länder – En grund för mångkulturellt arbete i 
skola och barnomsorg.	

Bild	7	

Bild		8	

Bild	9	
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väg in till bildsalarna dansar Atatürk i jätteformat (bild 10).  

Alla fotografier av Atatürk är svartvita, och vissa, som denna, väldigt uppförstorade och därför 

lite suddiga. Detta ger ett intryck av historia och 

förgången tid, i bjärt kontrast till den övriga 

supermoderna inredningen. Det visar också Atatürks 

intresse för det västerländska modet och dansen, under 

1930-talet. Eleven som var min tolk under två dagar, 

Elif,  berättar att denna bild är av turkiska soldater i 

befrielsekriget mot Grekland och de allierade. Den 

sitter på flera ställen i skolan, och ska påminna om de 

umbäranden de äldre generationerna genomlevt.      

(bild 11) 

 

	

	

	

	

	

	

Bild		11

Bild		10	
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	2.2.2	PRIVATSKOLAN	OCH	DEN	INTERNATIONELLA	DISKURSEN	
I intervju med biträdande rektorn (the vice principal) börjar jag med att fråga om de har några 

invandrare på skolan. Nej, detta är en privatskola, föräldrarna är förmögna och högutbildade, blir 

svaret. Skolan är del i en internationell utbildningsorganisation ”CIS” som står för ”council of 

international schools”, så även om det är en skola för förmögna och välutbildade vore det inte 

märkligt om det fanns elever från andra länder, eftersom det är en skola med internationell 

inriktning. Men mitt intryck är också, precis som vicerektorn uttrycker, att majoriteten är turkiska 

elever. Den elev som hjälper mig tolka har visserligen vuxit upp i Saudiarabien, och gått på en 

internationell skola där, men hennes föräldrar är från Turkiet.  Det finns 28 skolor i Turkiet som 

är CIS skolor, varav några med tydligare internationell inriktning än Marmara.49 

 

																																																													
49	Se	internetsida:	www.cois.org/	

Bild	12	Skärmdump	http://www.mek.k12.tr/guncel/haberler.aspx?SectionId=842010‐08‐10
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Skolan är dessutom en ”IBO” skola, vilket betyder att man kan få en ”International Baccalurate” 

examen. Denna typ av skolor finns även i Sverige. (36 stycken varav sju i Stockholmsområdet.) 

Man undervisar i engelska redan från förskolan, och vissa lärare i engelska har det som sitt 

modersmål, men majoriteten av lärarna talar helst inte engelska.50 På skolans hemsida är texten 

enbart på turkiska, utom ”global warming” som ihop med en bild av ett jordklot som ser ut att 

brinna ger en karaktär av ekologisk medvetenhet.51 Bilden med ungdomar i blå rockar indikerar 

amerikanskt/engelsk utbildningsexamen liksom de olika internationella sammanslutningarna till 

höger; och bilden på pojken med målat ansikte indikerar både Amerika (målad som indian med 

fjädrar) och att det är en lekfull atmosfär i skolan. (bild 12) 

Marmaraskolan har funnits i 15 år, därav i åtta år i den nuvarande byggnaden som byggdes efter 

den stora jordbävningen 1999 då ca 300 000 människor omkom. Denna byggnad ger ett mycket 

imponerande intryck, med marmorgolv och stora korridorer. (bild 13) Däremot är klassrummen 

små, men varje klass har maximalt 20 elever.  De privata 

skolorna har ökat kraftigt i antal efter militärkuppen 1980 då 

man velat anpassa sig mer efter neoliberala strömningar i 

västvärlden.  Däremot är kursplanerna samma för både statliga 

och privata skolor, precis som i Sverige. Skillnaden i 

undervisningsmaterial och klasstorlek är dock stor. På 

Marmaraskolan skriver lärarna en lista vad eleverna behöver 

för bildundervisningen: vattenfärger, färgpennor, oljepastell, 

och även den portfolioväska i A2 format som alla elever har. 

Detta bekostas av eleverna själva.  Mer exklusivt material, som 

fönsterfärger, mosaikbitar etc. köper skolan in. Alla klassrum 

																																																													
50	Av	de	fem	bildlärarna	jag	träffar	mest	är	ingen	riktigt	bekväm	med	engelska,	däremot	var	vice	rektorn	fd	
engelska	lärare	och	ordnade	andra	dagen	med	tolk.		

51	Detta	var	i	januari,	2010‐06‐22	var	texten	på	engelska	(på	Internet).	

Bild	13	
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har datorer och projektorer för att kunna visa bildmaterial från datorerna. Vissa klassrum har även 

sk. smartboard. Föräldrarna betalar en årsavgift på motsvarande ca 100 000 kronor, vilket kan 

ställas i proportion till att det är mer än vad en lärare tjänar under ett år.52 

Det som inte märktes på Marmaraskolan, är att Turkiet fortfarande är ett land där 30% av alla 

kvinnor är analfabeter, och många lever fortfarande på landsbygden, långt bort från storstadens 

visuella kultur.53 Balkir menar här att det är väsentligt att se att 

visuell kultur alltid funnits, och finns, men att man tidigare inte haft 

något namn för den. Den innefattar såväl lokalt hantverk som tv-

serier. Alla bildlärarna i Balkirs intervjuer var för att använda nya 

medier som film och data i undervisningen, men menade samtidigt 

att det är omöjligt på grund av begränsat med tid och resurser. 

Eleven jag intervjuar menar att det är möjligt att få lika bra 

utbildning i det offentliga skolsystemet, men hon säger också att 

det bara finns en handfull skolor i Turkiet som är lika välutrustad 

som den här.   

 

2.2.3	DEN	KRISTNA	,	VÄSTINFLUERADE	DISKURSEN	I	
MARMARA	SKOLAN 
I entrén till den skoldel som motsvarar svenska 

grundskolan (år1-8) möts jag av en uppsjö bildintryck som 

tydligt markerar snö, vinter, och jul.  (bild nr 14-15) Det är 

elevbilder med utklippta snöflingor som hänger som 

girlanger i taket, snögubbar, jultomtar, granar mm. Nu 

snöade det samma dag jag kom, den fjärde  januari, så snö 

är inte ett okänt fenomen i Istanbul, men det görs en tydlig 

koppling till det vi associerar med den kristna julen, 

																																																													
52	Lärare	tjänar	ca	motsvarande	6000kr/mån.		

53	Balkir	(2009),	sid.121.	

Bild	14	

Bild	16
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exempelvis finns i korridoren en stor, smyckad julgran. (bild 16) 

Alla elever i Turkiet har skoluniform, och 

min guide som går första året på high 

school (motsvarande år 9) berättar att 

flickorna inte får ha håret löst hängande. 

Det räcker dock med ett par hårspännen, så 

detta är inte något som jag lagt märke till 

om inte eleven berättat. Men jag märkte 

sedan att flickorna samlade hop håret/satte 

spännen när en rektor var i antågande. 

(Däremot är sjal/hijab, förbjudet att bära i 

skolan, eller på universiteten.) Det fanns 

både speciella blå jeans och en speciell jeanskjol, som var del av skoluniformen, men främst såg 

man det på de mörkblå tröjorna, med skolans emblem tryckt på bröstet.  De yngre barnen hade 

liknande träningsoveraller i vinrött, med skolans emblem på ryggen av jackan Det var dock 

tydligt att även uniformsreglerna kunde tänjas på, speciellt märkte jag det när föräldrarna 

närvarade under elevers portfolioredovisningar; t.ex. hade en flicka både kort kjol, converse 

gympadojjor och en t-shirt med ”Ursula” från den tecknade disneyfilmen om ”Lilla Sjöjungfrun”. 

En pojke hade en tröja med ”dödskalle och förmodligen ett hårdrocksbandsnamn på”.54 En tredje 

flicka har rutig skjorta och skosnören i olika färger. Detta bröt tydligt mot hur de i vanliga fall var 

klädda i skoluniform, troligen var det mindre formellt när föräldrarna var med, då gällde 

”vardagsklädselkod” istället för ”skolklädselkod”. 

Att arbeta med portfoliometod är en del av IBO, det internationella system skolan jobbar efter. 

Vid portfolio redovisning (en gång per år) fick eleverna själva välja vilka ämnen de ville 

redovisa, så de elever som valt bild uppfattade jag hade valt det  utifrån två kriterier, att de var 

intresserade eller att det var ett ”lätt” ämne.   

																																																													
54	Citat från mina fältanteckningar 2010-01-07. 

Bild15	
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Eleverna hade vid redovisningarna dels en egen USB, som de satte in i datorn och visade vad de 

skrivit om färglära, färgpsykologi med exempel från bl.a. Van Gogh och Picasso. De hade även 

sin portfölj med bilder; en pointillistisk bild av Atatürk och olika färgblandningsövningar, som de 

berättade om. Tre av eleverna kunde berätta med egna ord vad de hade skrivit på sitt USB, och 

vände sig mot föräldrarna och läraren. Två elever läste innantill av texten de skrivit från 

projektionsduken.  I portföljen, och hos läraren finns även ett dokument där läraren/eleven 

gemensamt fyller i de olika moment som ska vara klara under terminen. Denna gick läraren 

igenom med en elev, där det saknades vissa moment. Här visade läraren tydligt för föräldern (en 

pappa) att det var viktigt att eleven gjorde klar dessa moment. Av pappans trötta min förstod jag 

att detta troligen inte var det enda ämne där eleven inte var färdig med de moment som skulle 

redovisas. 

2.3	SKOLAN	OCH	BILDÄMNET	I	TURKIET	IDAG,	MED	EXEMPLET	
MARMARASKOLAN	

2.3.1	KURSPLANER	
Det finns kursplaner för alla ämnen som är samma för alla skolor i Turkiet. Dessa är så 

detaljerade att det kan vara problem då det ej ger lärarna utrymme för sina egna 

specialintressen.55 Enligt vicerektorn som jag intervjuat förändras kursplanerna mycket, och har 

blivit mer ”Europa-anpassade” för att underlätta inträdet i EU. Ett led i detta kan vara att bild har 

bytt namn från resim (konst) till görsel sanatlar (visuell kultur). Alla lärare, inklusive rektorn för 

bildlärarutbildningen, småskrattade nästan när jag frågade om det blivit någon förändring i 

undervisningen i och med namnbytet. De var överens om att det var enbart för ”syns” skull och 

att innehållet i ämnet var detsamma. Ämnet har dock fått mindre tid, nu bara 45 min per årskurs i 

högstadiet.56 Kursplanen i bild för grundskolan fanns endast att ladda ner från nätet, ej i tryckt 

pappersform på någon av de skolor jag besökte, vilket också talar för att den förändras i snabb 

takt. Utifrån detta var jag förvånad över hur väl den lokala kursplanen i bild överensstämde med 

den nationella. Däremot föreföll man inte följa kursplanen, under den tid jag var där skulle 

																																																													
55	Balkir	(2009),	sid.96.	

56	Specialintresserade elever kan välja till extra bild, om skolan erbjuder det, dock ej på Marmaraskolan.	
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eleverna i år 6 ha läst om och gjort mönster av ”Kelimmattor”, men istället gjorde både år 6 och 

sju färglära. Med tanke på att lärarna undervisade ca 20 grupper per vecka, är det nödvändigt att 

göra vissa rationaliseringar och samläsa ämnen i de olika årskurserna. Huvudläraren Yüksel 

berättade också att eleverna inte hinner med att åka till konstmuseum, (trots att det står i 

kursplanen) då det tar för lång tid att åka in till centrala Istanbul och det är för svårt att 

samplanera sådana utflykter. Alla elever åker däremot till motsvarande tekniska museet (science 

museum).   

2.3.2	BETYG	
Eleverna betygssätts från år ett till åtta, på en skala mellan ett och hundra. I intervjun med Elif 

Özturk, som gick första året på high school (motsvarande år 9), menade hon att ”alla” elever får 

100 i betyg. Om man får under 45 är det inte godkänt och man får inte fortsätta nästa kurs. Men 

Elif berättade att en elev fått 40, då hade föräldrarna kommit och klagat och betyget ändrats. Det 

var viktigt för att få ett bra betyg att hela bilden var ”färdig” dvs att den var färglagd helt och 

hållet. Då jag besökte årskurs två i bild gick eleverna fram till lärarinnan och visade sitt ritblock, 

hon gjorde då en bock om eleven hade gjort bilden ”färdig”, och sa något uppmuntrande, de 

bilder som ej fick bock skulle sedan arbetas vidare med. (Det kunde vara tex fylla i gräs eller 

himmel eller speciella mönster.) Under den lektion jag var med i Teknik, förstod jag att man där 

hade mycket av det tänkande som man i den svenska kursplanen har för högre betyg i bild, som 

kreativitet och idéskapande. Betygen har inte samma vikt som i Sverige, då man söker med 

antagningsprover i turkiska, matematik med mera  både för att gå vidare till High school och 

sedan universitet. Många elever måste läsa extra kvällskurser för att klara de svåra proven, och 

flera klasser i år åtta var befriade från bild för att läsa extra för sina prov, detta kan jämföras med 

det Catrine Björck skrivit om bildundervisningen i Irak, där eleverna också läste till prov istället 

för att ha bildundervisning, och visar på bildämnets relativt ringa status.57 

2.3.3	SYNEN	PÅ	BILDUNDERVISNING	
Något alla lärare nämner, både de jag träffar och de som Nur Balkir intervjuat, är att bildämnets 

timmar reducerats kraftigt. Som jag förstår hade man tidigare två klocktimmar per vecka, nu är 

																																																													
57 Björck (2006), s. 23. 
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det 45 minuter per vecka på Marmaraskolan. Detta kan jämföras med svenska förhållanden då det 

i Lgr 80 var 80 min /vecka på högstadiet, idag har jag 50 min år7+8 samt 60 min år 6+9, så 

trenden är densamma även i Sverige, att bildämnet fått reducerat timantal. Detta leder till att 

lärarna i Turkiet ofta arbetar på flera skolor för att komma upp i de femton klocktimmar som 

motsvarar heltid.58 (Detta gäller inte Marmaraskolan, som är en stor skola med åtta 

parallellklasser.) Det gör också att det finns färre jobb, och att många bildlärare förväntas arbeta 

med annat, framför allt annat konstnärligt arbete, vid sidan av. Utbildningsministeriet stoppar 

också bildlärarutbildningar, för att det inte behövs lika många längre, och de som finns har svårt 

att hitta bra lärarutbildare, delvis på grund av låga löner.59 

Elif som jag intervjuade menade att hon inte tyckte att man i Turkiet satte särskilt stort värde på 

konst (arts). Hon jämförde med Saudiarabien där hon tidigare gått på internationell skola med 

amerikanska lärare och där de hade mer varierad bildundervisning. Föräldrar ville inte att elever 

skulle studera konst, för det gav inga jobb. Föräldrar ville att eleverna skulle bli ingenjörer för det 

var ett framtidsyrke, enligt Elif. Men på Marmaraskolan hjälper lärare de elever som är duktiga i 

bild/konst, de får extra undervisning och hjälp att söka vidare utbildning, till exempel till 

konsthögskola. 

2.3.4	RELATIONEN	LÄRARE/ELEV/FÖRÄLDER	
Det kändes som ”hemma” i lärarnas förhållningssätt till eleverna, inte någon särskilt sträng 

disciplin, som jag kanske väntat mig. Eleverna pratade utan att räcka upp handen, avbröt 

emellanåt både varandra och läraren. Elif, som jag intervjuade, menade att många elever var 

bortskämda, att de inte brydde sig om att ta hand om sitt skolmaterial (färger och kritor som de 

fick köpa själva) därför att de visste att de skulle få nya ”av pappa” om de gick sönder/försvann. 

Elif menade dock att vissa lärare var mycket stränga, (dock ej bildlärarna), och att de till exempel 

förväntade sig att eleverna skulle plocka upp en penna, om läraren tappat den. Marmaraskolan 

hade dyrare terminsavgift än den andra tysk/turkiska skolan som jag besökte en dag, och det var 

förmodligen bara turkisk överklass som gick på skolan, vilket påverkar relationen mellan lärare 

																																																													
58	Balkir	(2009),	sid.104ff.	

59En lärare tjänar motsvarande ca 6000kr/mån. en professor ca 11.000kr/mån. Men om kan istället kan leva på att 
sälja sin konst så tjänar man bättre.	Balkir,	sid.	109.	
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och förälder.  Tre av de föräldrar jag träffade talade betydlig bättre engelska än läraren, man 

märkte också av deras klädsel och framtoning i övrigt, att de var människor i karriären. Kvinnor 

föreföll göra karriär i samma utsträckning som män (rektorerna på Marmaraskolan, 

Bildlärarutbildningen och dept. of Graphics på konsthögskolan var alla kvinnor). 

2.4	BILDUNDERVISNINGEN		
Att	förhålla	sig	till	sin	historia	och	sin	kultur	

2.4.1.		KULTURARVSDISKURSEN	
Med ”kulturarvsdiskursen” avser jag det som 

syns i den nationella kursplanen för år sex; 

som t.ex. ”lära sig om anatoliska 

civilisationen genom konstverk” eller 

”Känner sig stolt för den kulturella rikedom 

landet har som museer, historiska konstverk, 

monument mm” det är här i det äldre 

kulturarvet jag också förväntar mig finna 

mer av islamsk konst och 

hantverkstradition.60 I den lokala kursplanen 

förekommer ” Ger exempel på nationella 

kulturarv” Vilket sedan specificeras till ” i 

turkiska nationens utveckling förekom 

traditionellt hantverk och konst som keramik, 

kalligrafi, mattvävning, träsnideri, eleverna 

får i uppgift att undersöka de här.”61 Detta 

kunde jag inte se vare sig i 

portfolioredovisningar eller i bilder som 

fanns uppsatta på väggen. Däremot tycker jag 

																																																													
60	Se	bilaga	1”Nationell	kursplan	i	bild”	Översättning	av	Bulent	Gökova.	

61	Se	bilaga	2	”Lokal	kursplan	i	bild”	Översättning	av	Bulent	Gökova.	

Bild	18	(deltalj	av	bild	30)

Bild	17	
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mig se inspiration från miniatyrmåleri och traditionella mönster i de många små arbeten som 

eleverna gör, och som sedan sammanfogas till en stor helhet. (bild 17-18) 

 Andra arbeten med historiska influenser var mosaiker, som bland 

annat hämtar inspiration från Hagia Sofia (som är från en kristen 

tradition). Detta fanns både i kursplanen och uppsatt på väggarna på 

flera ställen. Men man arbetade inte med att lägga små bitar intill 

varandra för att skapa en helhet, utan för att ge en illusion om 

mosaik, genom att på en befintlig målning lägga på glas med 

fördjupningar och sedan vit (eller svart) färg i fördjupningarna. (bild 

19) 

Att arbeta med enbart mönster, i stil med det man kan se t.ex. i Blå 

moskén eller Topkapipalatset, såg jag inte i undervisningen. 

Däremot fanns ett tydligt inslag av dekorativt tecknande/måleri, att 

man betonade olika linjer, som är karakteristisk även för islamsk 

konst. Läraren, Nilüfer, visade också hur eleverna förväntas att fylla 

hela ytor för att få struktur och djup i bilden. Här fanns enligt Nilüfer 

ett färdigt arbetsmaterial utlagt på internet från utbildningsministeriet som man kunde använda 

och sedan kunde man fritt ändra i materialet om man inte gillade vissa bilder och ville visa andra.  

Detta var en bild läraren hade i år 6 att förevisa sina elever, som en 

tidigare elev gjort och som 

hon då valt att lägga in i 

powerpoint programmet 

från utbildningsministeriet. 

(bild 20) Sedan arbetade 

eleverna med olika former 

för att bygga upp egna 

bilder (bild 21, elev år sex). 

Här finns en friare variant 

av ornamentik, som utan att vara stramt stiliserad och geometrisk 

Bild	19	

Bild	20	

Bild	21	
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tar upp en dekorativ mönster tradition. 

Något annat, som jag inte kände till, var att man i Turkiet varit kända för sin marmoreringskonst. 

Detta fanns med som ett moment i den nationella kursplanen för år 6 i bild, men när jag frågade 

Yüksel, som var ansvarig för bildundervisningen, menade han att det ej fanns tid, och att detta var 

för avancerat för skolarbete om det skulle göras riktigt bra. Här tror jag det skiljer mellan skolor, 

jag förstod att Malik Dogan som arbetade på en kommunal skola, gjorde marmorering, han 

gjorde också ”arkeologiska utgrävningar” där eleverna fick leta upp skärvor i jorden (som läraren 

lagt dit).   

2.4.2	DEN	VÄSTERLÄNDSKA	DISKURSEN 
Den västerländska diskursen är tydlig i själva entrén till bildsalarna. I ett kubistiskt mönster i 

olika färg syns ett staffli, en palett, romerska pelarkolonner, ett hästhuvud i gips, en tub med färg 

allt detta kan lätt associeras till en västerländsk konsthögskolediskurs. (bild 22). Det fanns uppsatt 

i skolsalen för år 5-

8 svartvita 

fotokopior av Van 

Gogh, Picasso, 

Edgar Degas, 

Edvard Munch som 

exempel från den 

västerländska 

konsthistorien. Vid 

intervjun med Elif, 

menade hon att det 

var väldigt få elever 

som kunde något 

om konstnärer och 

att det inte var många lektioner de undervisats om konsthistoria (västerländsk eller annan). När 

jag frågade några av eleverna i år 8 vem som gjort originalbilderna de höll på att färglägga, var 

det slutligen en elev som kom på att gå fram och titta på väggen, där namnet stod, annars visste 

Bild	22	
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de inte.	Läraren menade att kopiorna berodde på brist på tid. I nationella kursplanen för årskurs 6 

står:  

”Star night” Van Goghs tavla inspekteras. Sambandet mellan färgen, känslan och stämningen iaktags. 

Läraren tar med en reproduktion till klassrummet och en svartvit kopia av den. fotokopian. Då märker 

eleverna att den lila färgen har mörkt skuggvärde, men att den gula färgen har ljust skuggvärde. Efteråt gör 

de ”laverings” arbete och märker att alla färger har olika skuggvärden inom sig62 

Det står i nationella kursplanen att det är 

”aktivitetsexempel” så de är som jag tolkar det något 

fria att förändra, att se som exempel för läraren. I 

Marmaraskolans lokala kursplan står:” ´Rymden och 

stjärnor - Van Gogh´ Upplysning om konstnären ges till 

elever. Det aktuella konstverket granskas med frågor. Senare 

görs ett visuellt arbete på ett stort papper, med akryl eller 

pastellfärg som ska spegla intrycket av tavlan.”63 

Just den tavlan av Van Gogh såg jag inte att eleverna arbetade 

med; däremot var det andra 

färdigtryckta reproduktioner, som 

de till exempel använde som 

förlaga när de arbetade med 

varma och kalla färger (bild23).  

Bilderna finns även uppsatta som 

svartvita kopior på väggarna, med 

konstnärens namn under. (bild 

24) På bildlärarutbildningen är 

traditionen av ”fine arts” tydlig, 

man arbetar som på en traditionell konstskola, men även med 

datakonst.  Många bildlärare försörjer sig även som konstnärer eller 

																																																													
62	Se	bilaga	1.  

63	Se	bilaga	2.	

Bild	24	

Bild	23

Bild	25	
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designers.64 Här syns rektor för bildlärarutbildningen i Istanbul, i bakgrunden elevarbeten i kol 

och blyerts. (bild 25) 

	

2.4.3.	ATATÜRKDISKURSEN,	DEN	NATIONALISTISKA	DISKURSEN	
Eleven jag intervjuade menade att det viktigaste i Turkiet är 

Atatürk. Kunskap om den Turkiska historien och om Atatürk, var 

viktigare i skolan, än att få bra betyg. På bildlärarutbildningen 

ligger under de två första terminerna, förutom olika konstkurser, 

även ”Principles of Atatürk and History of the Turkish 

revolution”65 Detta beskriver 

även Ingrid Lundberg, i 

Uppväxt i andra länder. Första 

punkten i läroplanen är …”att 

uppfostra varje medlem i den 

turkiska nationen till att bli en 

medborgare, hängiven Atatürks reformer och turkisk 

nationalism såsom den utrycks i konstitutionen; …” Först 

senare i läroplanen nämner man individperspektiv, och 

individens rättigheter.66 

Den starkt stiliserade bilden av Atatürk med namnteckning 

under, var en av de obligatoriska uppgifter jag såg att eleverna förevisade under 

portfolioredovisningarna, den skulle förmodligen vara färdig under årskurs sju. Eleverna får en 

kopia med färdiga fält att fylla i, sedan gäller det att göra prickarna med svart tusch i rätt i antal 

och storlek för att uppnå önskvärd effekt av ljus och skugga. (bild 26) Rektorn för gymnasiet 

																																																													
64 Balkir (2009), sid.101. 

	65	Se	bilaga	3	Kursplan; Marmara department of fine arts education/Program in art and crafts education. 

66 Lundberg (1994), sid.74. 

Bild	26	

Bild	27
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visade mig denna bild (bild 27) som hängde i hans arbetsrum, det var en tidigare elev som varit 

mycket duktig i bild, som tecknat denna i blyerts, troligen från samma förlaga som bild 26. 

 

 

 

Det fanns flera bilder av Atatürk uppställda i 

skolans entré, tillsammans med tomtar och granar. 

Här har Atatürks ansikte klippts ut och omgärdas 

av bollar av silkespapper i olika färg, men främst 

rött och vitt som är turkiska flaggans färger. 

Närmast ansiktet är många små bilder av den röda 

flaggan, med vita stjärnan och halvmånen.  

(Bild 28) 

 Den turkiska flaggan i silverglitter, omgärdat av 

miniatyrbilder och rött silkespapper. I mitten en 

bild av en 

flicka och en 

pojke vid en 

soluppgång, i 

bakgrunden 

en regnbåge och moln, i förgrunden den turkiska flaggan. 

Detta var också en bild (bild 29) som gjordes av alla elever, 

som de redovisade vid portfolioredovisningen för 

föräldrarna, jag tror i årskurs sex, stjärnan var den samma 

sedan utformade eleverna sin egen design, underlag av hård 

kartong. Bara att det produceras silverhalvmåne och stjärna 

som sedan är för försäljning som skolmateriel gör det troligt 

Bild	29

Bild	28	
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att detta är något som förekommer i många skolor i Turkiet.(jfr förstasidan) 

På Marmaraskolan får jag i det jag ser av elevarbeten en uppfattning att skolan inte betonar det 

nationella kulturarvet. Till exempel när det står i kursplanen att man ska studera kelimmattor gör 

man inte det, utan istället väljer man att betona det nationalistiska i form av Turkiska flaggor och 

bilder av Atatürk. Bild 30 är en ett par meter lång bild som hängde mellan bildklassrummen. Där 

ser man små miniatyrbilder som bildar Atatürks ansikte i profil, samt halvmånen och stjärnan. I 

denna bild finns både det ”traditionella” och det ”Turkisk nationella” i en och samma bild.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3.0	TOLKNING	

3.1		EN	DISKURSIV	KAMP	OM	DET	NATIONELLA	OCH	NATIONALISTISKA	
Det blev uppenbart för mig att mycket av de specifikt islamska konst- och konsthantverksuttryck 

som jag väntat mig att finna, och som fanns i mängd i den visuella miljön i staden Istanbul, i 

princip var helt frånvarande i det arbete jag såg på skolan. Som jag nämnt tidigare var jag beredd 

på att finna det ”muslimska” med t.ex. mönsterornamentik, och kalligrafi, men jag inser när jag 

Bild	30	
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tittar igenom mitt material, att man till stora delar valt bort just de ”religiösa” inslagen. Till 

exempel förekommer kalligrafi inte alls i bildundervisningen på Marmaraskolan, vilket jag tror 

har att göra med att det är just korantexter man skriver av, och att kalligrafin använde sig av det 

arabiska alfabetet. När jag frågade bildlärare Yuksel, svarade han att kalligrafi endast görs av 

specialister. Han tog också fram och visade några tidigare elevers arbeten med miniatyrmåleri, 

där man helt enkelt kopierade gamla miniatyrmålares verk, men detta var inte något som var 

vanligt förekommande idag, utan av elever med specialintresse. Min upplevelse var också att man 

frångick de delarna av kursplanen i bild, som var inriktade mot den turkiska traditionen. 

Kursplanetexten: ”göra visuella arbeten för att ge publicitet åt nationen och spegla den nationella 

kulturen” kan tolkas olika, men det som stod, både i Marmarskolans egen kursplan och i den 

nationella, var att man skulle studera det nationella kulturarvet; ”Miniatyrer, kalligrafi, 

keramikmålning, mattvävning, textil” (t.ex. Kelimmattor, mattor med speciellt mönster, kända 

från just Turkiet).67 Detta såg jag inte i elevernas portfolio, eller uppsatt på väggarna.   

Det som istället var framträdande var den starka betoningen på nationalistiska bilder, med 

flaggan eller med landsfadern Atatürk. Denna diskurs uppfattade jag inte heller att den var under 

förändring eller ifrågasatt, snarare förstärkt genom Marmaraskolans kursplanetext, att ha 

kännedom om ”konstens betydelse för att ge publicitet åt nationen”, det gemensamma sjungandet 

av nationalsången två gånger per vecka, samt alla statyer/bilder (foton, inte elevbilder) som fanns 

av Atatürk. Det traditionella, historiska turkiska konstuttrycken var inte synliga på 

Marmaraskolan, mer än i kursplanen. Detta beror på att Atatürk och hans efterföljare velat bryta 

med det islamska kulturarvet, samtidigt finns det hos den nuvarande turkiska regimen ett 

återuppväckt intresse dels för det muslimska och dels för ett närmande till EU, som gör att 

kursplanerna är under ständig förändring. Estetiken med naturalistiskt avbildande av stora ”män” 

ger för mig intryck av totalitära stater, tillexempel sovjetiska propagandabilder. Med min svenska 

blick känns de otidsenliga och närmast löjeväckande, som minnen av en gammal förgången tid, 

när människor fortfarande var mera oskuldsfullt ”troende” på den gode ledaren. ”Den nationella 

diskursen är en kontingent konstruktion av verkligheten” skriver Phillips & Winther Jørgensen.68 

																																																													
67	Se bilaga 1. 

68 Winther Jørgensen; Philips (2000), sid.161. 
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Det vill säga den nationella diskursen är föränderlig över tid och plats, och ”nation” som begrepp 

är något vi lärt oss vara ett självklart sätt att dela in verkligheten i. 

”Nationell kultur” kan sägas vare en flytande signifikant; där jag upplever att läraren på den 

kommunala skolan (och kursplanen, liksom jag själv i min idé om ”nationell kultur”) tolkar det 

som att man speglar den nationella kulturen genom att lära sig om Turkiets äldre historia t.ex. 

mattvävning eller kalligrafi. ”Nationell kultur” i de elevarbeten som görs på Marmaraskolan är 

däremot ofta avbildningar av Atatürk och den turkiska flaggan.  

 3.2	LÄROPLAN	OCH	POLITIK 

Göran Linde har skrivit att: 

…det självklara i ett offentligt statligt skolsystem, att regeringsinnehav av skilda partier med skilda 

ideologier ger skilda tolkningar och tonvikter i skolans värdegrund, och den makt över sinnena som 

skolsystemet innebär används för att förmedla de värden som maktens bärare tror på.69 

 På den skola jag besökte, eller i Istanbul, såg jag inga som helst tecken på något av religion 

påbjudet bildförbud, däremot finns en stark västerländsk influens efter Atatürks 

maktövertagande, vilket också lett till att man marginaliserat delar av sin egen konst-och 

kulturhistoria.  

Det pågår en diskursiv kamp i Turkiet mellan kemalisterna (Atatürk-anhängare, militären) och de 

som är mer pro-islamister (t.ex. premiärminister Erdogan). De som är mera islamistiska har 

traditionellt varit landsortsbefolkning, de elever som går på Marmaraskolan utgörs framför allt av 

internationell och nationell (Atatürk -kemalister) överklass och är sekulariserade.  I 

bildundervisningen på Marmaraskolan har detta lett till att man inte arbetar med traditionell 

islamsk kultur, trots att den är tydlig i kursplanetexter, utan snarare med västerländsk 

traditionalistisk konsthögskolebild och nationalistiska propagandabilder. Den turkiska, islamska 

konsthistorien före 1922 har inte varit riktigt ”rumsren” efter som det islamska inte passade in i 

Atatürks moderniseringssträvanden. Balkir skriver: 

																																																													
69	Linde	(2006),	Sid	37.	
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 When societies of the developing countries strive to copy the culture of Western societies, it 

may result in a superficial copying of surface details, without beeing rooted in the philosophies 

on wihch the cultures in the west are based. Turkey, since the republic, has suffered the 

consequences of such superficial efforts in the name of Westernization.70 

 

Balkir menar vidare att man i Turkiet efter 1982 inte längre ser utbildning som en investering för 

landet, och att det behövs en radikal förändring i utbildningssystemet. Förutom den kortare tiden 

för bildämnet, upplevs också de standardiserade läroplanerna och väldigt styrda kursplanerna 

som ett problem, eleverna ska läras utantillkunskap och inte utvecklas till fritt tänkande 

individer.71  

Flera av de bildlärare som Nur Balkir intervjuar betonar vikten av att känna till sin egen kultur 

och historia, och de ser problem med en globaliserad värld, där ”those imperialist countries have 

forced things upon us, here take and use it´. Im not in favor of globalism. Directly or indirectly, 

imperialist countries demolish traditional cultures of developing or third world countries.”72  

Här menar jag finns en diskursiv kamp där man nu i Turkiet kan se de problem som Kemal 

Atatürks starka västinfluenser fört med sig. Det” islamska” blev efter 1922 en marginaliserad 

diskurs. Balkir skriver vidare om hur dagens populärkultur är ofrånkomlig, och inte kan bortses 

ifrån, även om många “traditionalister” vill hålla den på avstånd.  73 På Marmaraskolan fanns 

mängder av bilder (detta var i januari) som associeras med den kristna julen, tex julgranar, 

snöflingor, jultomtar. I vissa delar även till den amerikanska jultraditionen, med klockor med 

kvistar, renen och den tjocka rödklädda tomten. Om man bytte ut alla flaggor och Atatürkbilder 

mot stjärnbaneret, skulle vi lika gärna kunna befinna oss i en amerikansk privatskola.  

Samtidigt är det viktigt att det nationalistiska hela tiden reproduceras för att det skall bestå. Detta 

syns tydligt i Marmaraskolans kursplan i bild; under titeln ”Nyvunna kunskaper” står ”känna till 

																																																													
70	Balkir,	(2009)	sid.	162.	

71	Ibid.,	sid.	141ff.	

72	Ibid.,	sid.119.	

73	Ibid.,	sid.156	ff.	
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konstens betydelse för att ge publicitet åt nationen” samt ”göra visuella arbeten för att ge 

publicitet åt nationen och spegla den nationella kulturen”.74 I den nationella kursplanen för år 6 

står: ”Ger exempel av nationella kulturarv” samt ”Väcker debatt om konstens vikt för att ge 

publicitet åt nationen.” och ”Utför visuellt arbete som ger publicitet åt nationella kulturen.”75 Här 

kan man notera att ”väcka debatt” är något annat än att ”känna till” konstens vikt för att ge 

nationell publicitet, och jag tolkar den nationella kursplanen som att de vill ha en debatt kring hur 

konsten (bland annat Atatürkmonument) ger nationell publicitet, och att den nationella 

kursplanen egentligen starkare betonar det nationella kulturarvet, det vill säga det jag benämner 

kulturarvsdiskursen, än vad man gör på Marmaraskolan. 

Det finns en rädsla som jag menar visar sig i bildundervisningen på Marmaraskolan, där tanken 

från bildlärarna skulle kunna vara ”om vi gör bilder av Atatürk så gör vi iallafall inte fel.” Linde 

skriver: ”I nyligen självständiga stater och i diktaturstater förekommer läroplaner och läroböcker 

som helt ställer skolan i den politiska fostrans tjänst.”76 Detta menar jag är fallet med de ikonlika 

Atatürkbilderna. Speciellt som det Turkiska samhället är i förändring, så är Atatürk något man 

ändå känner att man kan lita på som bestående. Tidigare traditioner kan även upprätthålla 

regionala skillnader, och jag uppfattar att man genom att  producera Atatürkbilder i 

undervisningen vill förstärka känslan av en enad turkisk nation. Balkir skriver att många lärare 

miste jobbet efter militärkuppen 1982, och det påverkar självklart även dagens lärare. Inger 

Lundberg skriver såhär om följderna av militärkuppen:  

…samt en närmast total utrensning i tjänstemannakåren, av inte bara politiskt tillsatta tjänstemän utan 

även universitetslektorer, forskare, rektorer inom den obligatoriska skolan, osv. På alla nivåer 

installerades den nya epokens män. Resultatet lät inte vänta på sig. Intellektuella, kulturpersoner, 

journalister, politiskt och fackligt verksamma – mängder av människor såg sin kamp och sin tillvaro 

slås i spillror.  Många fruktade på goda grunder för sina liv. Här skapades det flyktbehov och många av 

de politiska flyktingar av vilka även Sverige skulle komma att ta emot en liten del.77 

																																																													
74	Se	bilaga	2.	

75	Se	bilaga	1.	

76	Linde (2006), sid. 35. 

77	Lundberg (1994), sid.50. 
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Här syns en högst påtaglig diskursiv kamp mellan olika politik och utbildningssyn. Det är enligt 

Foucault ett nederlag och ett bevis på bristande makt när det behövs repressiva åtgärder.78 

  

	
3.3	DEN	SVENSKA	LÄROPLANEN	OCH	KURSPLANEN	I	BILD	
	

Avslutningsvis några jämförelser med den svenska kursplanen som jag själv arbetar med.   

Vad gäller den svenska kursplanen i bild står: 

 ”Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt 

att tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en 

viktig del av det kulturarv skolan ska förmedla.79 (min kursivering) Här kommer detta med 

kulturarv som ett litet tillägg i slutet av en mening, som gör att man inte betraktar det som särskilt 

viktigt. Anmärkningsvärt är att skolan SKA förmedla ett visst kulturarv, men sedan står ingenting 

mer om detta kulturarv inom kursplanen för bild, vilket ger två tolkningsmöjligheter. Antingen 

antas alla känna till det specifikt bildmässiga kulturarvet, eller så är det inte av någon vikt, och 

nämns därför inte mera omfattande i texten. Utifrån erfarenhet i mitt eget arbete tror jag att en 

kombination av dessa båda tolkningar är möjlig. För att använda en diskurspsykologisk term så 

handlar det om attitydbildning genom sociala aktiviteter - hur diskurser återskapas genom att vi 

påverkas av tidigare generationer, vår egen skolgång och våra kollegor.80 

I den svenska skolans kursplan för bild är ett av uppnåendemålen för år 9: ”att ha kännedom om 

och kunna beskriva bilder från olika tider och kulturer.” 81 Detta mål bedömer 64% av lärarna i 

NU-03 att ”mindre än hälften” eller ”endast ett fåtal”  har nått målen i. Bara 10% bedömer att ”de 

																																																													
78 Burr (1995/2003), sid.69. 

79	www.skolverket.se	2010-01-02	

80	Winther Jørgensen; Philips (2000), sid.101. 

81 Kursplaner och betygskriterier (2000) Stockholm: Skolverket, sid.11. 
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allra flesta” av deras elever nått detta mål. Av de olika mål som finns för bildämnet är detta mål 

det eleverna har svårast att nå.82 Jag menar att det är viktigt att detta mål ej faller bort, det ger 

förhoppningsvis en större omvärldsförståelse och mer kunskap om även de kultursfärer som 

många invandrarungdomar kommer ifrån, både historiskt och idag. Det skulle definitivt berika 

den svenska skolan, och bildundervisningen. Som det är nu blir kursplanetexten bara fina ord, 

som väldigt få elever och lärare faktiskt arbetar med, troligen beroende på både tidsbrist och även 

viss kunskapsbrist.  

4.0	SLUTDISKUSSION 

Det är tydligt att det finns en diskursiv praktik i bildundervisningen som är inriktad mot att 

”göra”, dvs  måla, teckna etc. Analys och bildtolkning eller användande av nya tekniker som film 

eller foto existerar inte, och finns heller ej synligt i kursplanen i Turkiet. Att ha kunskap om den 

nationella kulturen finns med i kursplanen men väljs bort, troligen på grund av tidsbrist, möjligen 

berörs det i SO-ämnen, eller på andra skolor, men inte i bildundervisningen på Marmaraskolan.  

Det kan sägas vara en diskursiv kamp kring vad bildämnet skall innehålla, både i Turkiet liksom 

här i Sverige. Även här dominerar praktiskt arbete och kunskap om konst från skilda tider och 

kulturer får stryka på foten. Den nya idébaserade samtidskonsten står i motsats till den 

traditionella ”konstskola” diskursen, som fortfarande är förhärskande i bildlärarutbildningen, 

(framför allt i Turkiet) och i den bildpedagogiska praktiken.  

Bristen på tid i skolan är en faktor som hämmar bildämnet, både i Sverige och Turkiet. I Turkiet 

upplever jag även en försiktighet, för att man har en historia med många militärkupper, och en 

kursplan som är i ständig förändring från utbildningsministeriet.  

Utbildningen styrs även med mindre påtagliga medel än militärkupper. I boken ”Schooling 

Islam” beskriver Bekim Agai i kapitlet ”Islam and Education in Secular Turkey” hur man efter 

revolutionen 1982 startade flera muslimska skolor, vilket minskade efter 1997, dels för att vissa 

																																																													
82 Bild - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2008) Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling, sid.19. 
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skolor stängdes, men också för att karriärvägarna efter att man gått dessa skolor (som tidigare 

varit goda) radikalt försämrades.83 

Det har blivit tydligt för mig att de föreställningar jag haft om bildförbud inom islam inte gäller 

vare sig i Turkiet eller i skolor i flera andra muslimska stater. Det kan vara att bildförbudet 

förstärks hos vissa immigranter, för att de vill stärka sin kulturella identitet.84 Men mestadels är 

det tydligt för mig hur jag blivit påverkad av massmedias rapporteringar, som förstärker 

konflikter, och upplevelsen blir att frågan om bildförbud är mycket större än den i själva verket 

är. 

Däremot uppfattar de lärare och elever jag samtalat med i Turkiet att bildämnet blivit 

marginaliserat, jämfört med tidigare. Balkir beskriver vad gäller bildlärarutbildningarna, att det 

finns för få jobb på grund av att de reducerat timantalet för bild i skolan, och jag skulle säga att 

det gäller även i Sverige. Bit för bit har det skurits ned, först i grundskolan och nu även på 

gymnasiet. Genom att skära ner både bildundervisningen, och utbildningsplatser för bildlärare, 

visar regeringen tydligt vad som är mindre prioriterat i deras utbildningssyn. Det är förvisso inget 

bildförbud, men en politik som leder till bildämnets marginalisering i skolan. Det är ordning och 

reda, snarare än kreativt tänkande som man önskar dominera i skolorna för ” verklighetens folk”. 

  

	

	

	

	

 

 

 

																																																													
83	Agai, (2007), sid.155.	

84	Lundberg (1994), sid.77.	
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