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Abstrakt 

Sverige har sedan slutet av 1960-talet gått mot en allt mer internationaliserad kultur som 
påverkats både av inre och yttre förändringar. Denna studie utgår ifrån den svenska skolans 
monokulturella praktik och söker ge alternativ till majoritetsnormen för att inkludera alla 
elever. Samma tendens till konservering återfinns i konstvärlden och bildpedagogiken vilket 
blir synligt då den västerländska konstkanon undersöks. I denna studie ställs frågor om hur 
bildläraren kan möta det allt mer heterogena och mångkulturella klassrummet och hur en 
anpassning efter elevunderlaget kan avspeglas i lektionsinnehållet. Studien tar också upp 
frågor om vilka etiska, didaktiska och kunskapsmässiga resurser som kan utvecklas med en 
inkluderande bildpedagogik.  

Det har i Sverige forskats och skrivits mycket kring interkulturell pedagogik, men obefintligt 
då det kommer till det bildpedagogiska fältet. Denna studie har skrivits med ambitionen att 
bidra med konkreta idéer om hur interkulturell bildpedagogik kan ta sig i uttryck, med en 
tydlig förankring till en undervisningspraktik. Studien inleds med teorier som ligger till grund 
för interkulturell bildpedagogik, formerande forskning från USA, Kanada och England, dessa 
exemplifieras sedan konkret genom en presentation av ett konsthistorieprojekt som bedrevs i 
år 9 på Bredbyskolan i Rinkeby 2013. Dokumentation av planering och genomförande av 
projektet redovisas, materialet har bearbetats efter fallstudien som metod. Syftet var att skapa 
förutsättningar för att använda både elevernas och föräldrarnas egna erfarenheter som resurs. 
Genom att presentera elevernas alster och deras tankar bakom blir det synligt att projektet 
möjliggjort inkludering. Studien visar på hur man medvetet kan arbeta för att eleverna blir 
inkluderade i lektionsinnehållet.  

Nyckelord: Interkulturell bildpedagogik, inkludering, hybrid, tillgångspedagogik, 
bristpedagogik 
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1, Inledning 

1.1 Introduktion 

Utgångspunkten för den här studien var de upplevelser jag fick då jag påbörjade min första 

lärartjänst på Bredbyskolan i Rinkeby som nyexaminerad. Jag kände att den kunskap som 

nyss gjort att jag känt mig så redo att dela med mig av plötsligt kändes irrelevant. Hur skulle 

jag kunna möta mina elever med den kunskap, det kulturarv, de metoder, det språk och 

terminologi som jag hade med mig? Ingen i mitt klassrum kom ens från Europa och jag visste 

inte särskilt mycket om deras kulturer. Hur skulle vi mötas på halva vägen? Redan innan jag 

började arbeta som lärare var min inställning att undervisning som inte handlar om elevens 

liv, tillvaro eller känslor får desto svårare att beröra, engagera eller ännu mindre bli 

meningsfull. Skulle jag ignorera omständigheterna och ”bara köra på” med hänvisning till 

majoritetssamhällets norm eller skulle jag stanna upp och omprogrammera mig? Jag bestämde 

mig för att finna nya vägar för att nå mina elever. Mitt första steg blev att ta tjänstledigt för att 

gå en kurs i utomeuropeisk konsthistoria en termin. Det var början på min resa mot att 

införskaffa verktyg för interkulturell undervisning. Om detta handlar denna uppsats. 

Hur bildämnet kan spela en aktiv roll i en social problematik är något som intresserat mig allt 

mer. Ett specifikt problem som jag såg utbrett i förorten var den frustration många ungdomar 

uttryckte kring sin identitet. Många unga klagar över att de inte känner sig somaliska, turkiska 

eller irakiska men samtidigt inte heller som svenskar.  Då jag läste Barack Obamas bok ”Min 

far hade en dröm” reagerade jag på hur en rektor, Dr. King, Obama samtalade med 

artikulerade problematiken. Trots att Dr. Kings uttalande gäller amerikanska ungdomar kände 

jag igen problematiken och funderade över vilken bildlärarens roll blir i ett sådant 

sammanhang. Dr. King, rektor vid Kyles Highschool, menar att när kunskapen om den egna 

kulturen brister resulterar det i avsaknad av kulturell tillhörighet, ungdomar blir rotlösa 

alternativt klämda mellan två kulturer, så kallat ”mellanförskap”. Dr. King menar att de 

statliga skolorna har ett innehåll som inte innefattar dessa elever, innehållet berör inte och 

saknar därför relevans ur dessa elevers perspektiv. Eleverna ”stänger av” mentalt och därmed 

missar skolan att fånga upp en stor grupp ungdomar. Dessa ungdomar blir inte en del av det 

samhälle de lever i, hamnar vid sidan av, de väljer passivt att bli en marginaliserad grupp och 

offer. Istället för att ungdomarna ska känna sig som kulturellt ”halva” kunde de känna 

resursen av att ha tillgång till flera kulturer och den känslan kan byggas upp genom kunskap 
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från en skola som innefattar dessa elever i sitt innehåll menar Dr. King.1 Här uppmärksammar 

Dr. King ett problem med avsaknad av kulturell identitet hos unga i USA, det gör även 

bildläraren Manuel da Silva i Brasilien och modersmålsläraren Ali Mohammed i Rinkeby. Vi 

talar ur ett internationellt perspektiv, om ungdomar på tre kontinenter, och hur problematiken 

yttrar sig på ett liknande sätt. I avsnittet bearbetning finns delar av samtal med dessa två 

pedagoger återgivna. 2 3 Samtalen fördes under friare former och då utan avsikt att 

dokumenteras i en studie, därför hänvisas dessa till just som samtal och inte intervjuer.  

Utöver att mina elever hade ett kulturellt bagage med sig hemifrån så levde de i Rinkeby. I 

Rinkeby samlas över 40 språk och har under lång tid varit en samlingsplats för många kulturer 

vilket gjort att det skapats en homogen förortskultur. Att förstå denna förortskultur tog mig 

flera år. Förståelsen för elevernas parallella identiteter växte med kunskapen och det var 

själva förutsättningen för att skapa skräddarsydda uppgifter efter elevunderlaget. 

Jag önskar att jag haft mer tvärvetenskaplig utbildning och litteratur (bildpedagogik och 

interkulturellt förhållningssätt) att luta mig mot. Istället har jag själv fått lära mig ”the hard 

way” genom att pröva mig fram. Vad fungerar? Vad berör? Vad blir meningsfullt? Min 

ambition nu är att fördjupa mig i och söka strukturera mina erfarenheter och arbetssätt som 

jag prövat mig fram till under mina år som bildlärare i Rinkeby och få syn på detta ur ett 

vetenskapligt perspektiv. 

Då jag ser tillbaka på mina bildlärarstudier mellan 1998-2001 saknar jag ett interkulturellt 

perspektiv. Vi hade endast en kort separat kurs som behandlade frågan om elever med annan 

bakgrund och den konstkanon vi blev presenterade var uteslutande västerländsk.  Ett 

interkulturellt perspektiv borde genomsyra varje kurs enligt min mening. Min uppfattning är 

att lärarutbildningen och alla utbildningar måste syfta till att rusta studenterna för verkligheten 

i samhället utanför institutionerna. Verkligheten innanför Konstfacks väggar upplevde jag var 

”av vit medelklass för vit medelklass”, vilket inte motsvarade verkligheten utanför.  

Det svenska klassrummet blir allt mer heterogent. Således handlar denna uppsats inte ”bara” 

om att finna svar på förortens behov även om mitt avstamp och intresse för frågan väcktes just 

där. Detta gäller Sverige i stort. Min argumentation och konkreta förslag är allmängiltiga även 

                                                            
1 Obama, Barack (2008) Min far hade en dröm, Stockholm: Bonnier Pocket, s. 276. 
2 Samtal 2012‐ 01‐25  med Ali Mohammed, modersmålslärare i somaliska på Askebyskolan, Rinkeby. 
3 Samtal 2011‐ 06‐22 med Manuel da Silva, skulptör och bildlärare, Centro Educacional professor Rangel, Rio de 
Janeiro, Brasilien. 
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om de skapats i förorten. Jag menar att läraren i dagens Sverige måste hantera globaliseringen 

i sitt klassrum och jag vill med denna studie visa på varför och exempel på hur. 

1.2 Bakgrund 

En bildlärare har i sitt yrkesutövande olika styrdokument som talar om vad undervisningen 

bör innehålla. I Läroplanen för grundskolan från 2011omnämns en internationell inriktning av 

bildämnets innehåll generellt, bildläraren ska ta upp konst, konsthantverk och arkitektur från 

andra kulturer.  ”… Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och 

kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i 

olika kulturer, både historiskt och i nutid.” 4 När det gäller kunskapsmål specifikt för årskurs 

4-6 står det att eleverna bör ha kunskap om ”Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska 

verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.” 5 För 

årskurs 7-9 formuleras kunskapsmålet på liknande sätt men mer fördjupat. Eleven bör ha 

kunskap om ” Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk 

från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är 

utformade och vilka budskap de förmedlar.” 6 Elever i årskurs 7-9 ska även lära sig mer om ” 

bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 

perspektiv kan utformas och framställas ” 7 Detta ställer krav på att läraren inte bara förmedlar 

kunskap om olika bildgenrer i sig utan att denne även introducerar ett förhållningssätt till 

kunskapen, eleven ska kunna se samband och lära sig jämföra. När läraren uppmärksammar 

eleverna på att se maktpositioner och hur man i användandet av bilder kan inta olika 

positioner visar denne på ett interkulturellt förhållningssätt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns direktiv från Skolverket att bildläraren både 

ska bedriva undervisning som visar på andra kulturers bildutövande, utöver den svenska, och 

dessutom ett förhållningssätt till den kunskapen som medvetandegör eleverna om 

positionering och maktstrukturer:  

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. 

                                                            
4 Skolverket (2011,) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Edita, Västerås, 
Stockholm, s. 20. 
5 Ibid., s. 21. 
6 Ibid., s. 22. 
7 Ibid., s. 22. 
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Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där. 8  

Detta visar att läroplanen syftar till en inkluderande pedagogik även om begreppet 

interkulturell inte används. 

Ett moment i läroplanen som bildundervisningen innehåller är konsthistoria. Att undervisa 

konsthistoria ur ett interkulturellt perspektiv är en utmaning då västerländsk kanon i sig är 

exkluderande. Utomeuropeisk konsttradition har inte haft en plats i det traditionella 

västerländska historieberättandet. Av de läromedel i bild som publicerats i Sverige de senaste 

40 åren tas konsthistoria uteslutande upp ur ett västerländskt perspektiv. Om denna form av 

historieåtergivning fortsätter riskeras en konservering av exkluderingen av andra berättelser 

och olika versioner av berättelser. Som en auktoritet i klassrummet visar läraren inte bara vad 

som är giltig och relevant kunskap utan också vilken kunskap som inte är relevant. 

På Institutionen för bildpedagogik på Konstfack, Stockholm finns två lärarprogram 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan respektive i grundskolan 

årskurs 7-9.  På Konstfacks hemsida kan man läsa igenom de olika delkurser som ingår i 

utbildningarna9.  Kurstitlar som ”Delaktighet och inkludering” och ”Delaktighet, skola, 

samhälle” finns där. Begrepp som inkludering och delaktighet är satt på agendan. Ambitionen 

att skapa en inkluderande utbildning är tydlig även om begreppet interkulturellt inte används.  

Det finns säkert mycket värdefull erfarenhet kring interkulturell bildpedagogik i svenska 

bildsalar men desto mindre dokumenterat. Söker man bland examensarbeten på det digitala 

uppsatsarkivet DiVa och andra svenska forskningsarkiv på internet ser man att det skrivits en 

enorm mängd titlar innehållande termen ”interkulturell”, på Bildinstitutionen på Konstfack en 

uppsats.10 En teoribildning kring vad ”interkulturell bildpedagogik” kan innebära behövs och 

än mer hur det blir applicerbart i en undervisningspraktik. 

Samhället förändras ständigt och skolan med den. Internationaliseringen i det svenska 

samhället är ett faktum. Svenskar kommunicerar allt större grad med omvärlden. Internet har 

ökat vår interaktion med omvärlden och svenskar reser mer frekvent utomlands. Allt fler 

                                                            
8 Ibid., s. 7. 
9 http://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Lararutbildning/Amneslararprogrammet‐med‐inriktning‐mot‐
grundskolans‐ak‐7‐9‐270‐hp/; 
http://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Lararutbildning/Amneslararprogrammet‐med‐inriktning‐mot‐
gymnasieskolan‐300‐hp/ 2015‐01‐22 
10 www.diva‐portal.org 2015‐05‐13, Casanova, Yanina (2012) ”Interkulturell Bildpedagogik, En studie om 
inkludering, mångkulturalitet och identitetsskapande i bildundervisning”, Stockholm, Konstfack. 
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svenskar lever utomlands. Sammantaget resulterar detta i en ökad utåtriktad kommunikation 

med omvärlden. Allt fler människor utifrån söker asyl och permanent uppehållstillstånd i 

Sverige. Enligt Migrationsverket kommer cirka 100.000 människor att söka asyl i Sverige i år, 

2015. 11 Detta påverkar även skolan. Enligt Skolverket var 22,9 % av Sveriges samtliga 

grundskoleelever berättigade modersmålsundervisning år 2014.12 Detta innebär inte bara att 

eleverna har ett annat modersmål, de har också en annan kulturell bakgrund. Sammantaget 

kan denna statistik skissa upp en situation som fodrar kunskap om hur man ska hantera 

interaktionen, inte bara mot yttervärlden utan även mot den dynamik som förändrar Sverige 

inifrån. ”Det ställer ökade krav på hela samhället i fråga om beredskap och planering”13 

I den svenska kulturdebatten har frågan om kultur och mångfald blivit allt mer omdiskuterad 

inte minst på grund av Sverigedemokraternas entré på den politiska arenan i Sverige.  Det är 

ett parti som har en diametralt annan hållning än övriga partier till kulturens funktion. ”Kultur 

som är samhällssplittrande och som verkar för ett mångkulturellt samhälle ska inte få 

skattepengar.”14 Sverigedemokraterna talar om problemet med att en nation, som Sverige, 

rymmer flera nationer. Ungdomar som växer upp i ett mångkulturellt samhälle får det svårt. 

”Många av dem kommer att bli identitetslösa så småningom. De kommer att fråga: vilket land 

tillhör jag? Det blir ett identitetslöst samhälle.”15 Här ringar partiet in en av de grundläggande 

utgångspunkterna i denna uppsats: att ungdomar som växer upp i ett pluralistiskt samhälle, 

allrahelst i en segregerad förort, riskerar känslan av rotlöshet. Sverigedemokraterna vill lösa 

detta genom att invandrade människor avsäger sig sin kulturella identitet till förmån för en ny 

kulturell identitet, den svenska. Denna studie har en klart uttalad mångkulturell agenda som 

söker en alternativ lösning på problemet med flera nationer i nationen och rotlöshet. Studien 

föreslår ett konkret arbetssätt som stärker parallella kulturella identiteter och i detta fall i 

konstnärligt uttryck med interkulturell pedagogik som arbetsverktyg.  

John Hattie är professor i pedagogik vid Melbourne Education Research Institute i Australien. 

Hattie är framförallt verksam inom pedagogisk psykologi och publicerade studien ”Visible 

Learning” (Synligt lärande”)16. Det Hattie sammanfattningsvis redovisar är synliga 

framgångsfaktorer. En av dessa faktorer är homogena klasser. Oavsett om man föredrar 

                                                            
11 Migrationsverket, 2014‐11‐04 ”Höjd asylprognos kräver samhällsplanering” 
1212 www.skolverket.se 2014/10/27 
13 Migrationsverket, 2014‐11‐04 ”Höjd asylprognos kräver samhällsplanering” 
14 Orrenius, Niklas (14/12 2014) Den leende nationalismen, Dagens nyheter 
15 Ibid. 
16 Hattie, John A. (2008) Visible Learning:  A Synthesis of Over 800 Meta‐Analyses Relating to Achievement, New 
York: Routledge, New York and London. 
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homogena klasser av pedagogiska, politiska eller ideologiska skäl är det heterogena 

klassrummet den växande normen och det kan vara ett av skälen till Läroplanens direktiv om 

en breddning av kulturbegrepp i lektionsinnehåll. 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att lyfta fram och belysa didaktiska frågor och exempel på hur man 

möter ett allt mer heterogent klassrum.   

Studien ämnar bidra med konkreta förslag på interkulturell bildpedagogik som är tydligt 

förankrade i en undervisningspraktik. Det tvärvetenskapliga ämnet bildpedagogik och 

interkulturalitet är tämligen outforskat i Sverige.                                                                                                  

1.4 Frågeställning  

Hur kan bildläraren möta det allt mer heterogena och mångkulturella klassrummet och hur 

kan en anpassning efter elevunderlaget avspeglas i lektionsinnehållet? 

Vilka etiska, didaktiska och kunskapsmässiga resurser kan utvecklas med en inkluderande 

bildpedagogik?  

1.5 Empiri 

Studiens empiri utgörs av ett befintligt material som består av dokument som jag samlat under 

årens lopp när jag utforskat och utformat ett lektionsmaterial och innehåll som skulle vara 

relevant för eleverna. Det specifika material som denna studie är föremål för är ett projekt i 

konsthistoria år 2012-2013 som skapades för år 9. För att ha visuella källor har jag 

systematiskt fotograferat under projektets gång. Ett urval av dessa bilder ingår också i empirin 

och är hämtade ur den slututställning som konsthistorieprojektet utmynnade i. Jag har också 

granskat de utvärderingar som eleverna skrivit efter projektet.  

Utöver det material som behandlar undervisningen i det specifika konsthistorieprojektet 

utgörs studiens empiri också av två samtal. Dessa samtal fördes med bildläraren Manuel da 

Silva och modersmålsläraren Ali Mohammed, år 2011 respektive 2012.  

1.6 Urval och avgränsning 

De flesta av de uppgifter och metoder som jag använde i klassrummet var skräddarsydda efter 

elevunderlaget. Ofta fick den aktuella sociala problematiken på plats bland eleverna styra 
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utformningen av uppgifterna.  I denna undersökning har jag dock valt att fokusera på något 

mer allmängiltigt och därför avgränsat ett specifikt projekt i konsthistoria med eleverna i år 9 

som skulle kunna gälla vilken klass som helst. Konsthistorieprojektet var utformat efter det 

elevunderlag jag hade då vilket gjorde att det fick en identitetsstärkande inriktning och 

agenda. Men den interkulturella grundtanken med konsthistorieprojektet är allmängiltig.  

1.7 Metod 

1.7.1 Fallstudien som forskningsmetod 

Denna undersökning har fallstudien som forskningsmetod. Karakteristiskt för fallstudien, 

engelskans ”Case studies”, är att det handlar om en metod och att fokus därför snarare ligger 

på tillvägagångssättet istället för på resultatet. Metoden är särskilt lämplig då man vill 

undersöka ett specifikt fenomen.17  Valet av fallstudie som metod för denna undersökning föll 

sig naturligt då materialet som undersöks redan var befintligt. Föremålet för min 

undersökning är arbete som gjorts på plats i skolan. Det material jag sammanställer och 

undersöker är intervjuer, fotografier, lektionsmaterial (bildserie, kompendium, läxmallar), 

utvärderingar och framförallt elevresultat, elevalster presenterade fotografiskt. Det material 

som undersöks skapades i samband konsthistorieprojektet år 2012 -2013. Fallstudien blir ett 

instrument eller plan för hur forskaren kan hantera insamlat material för att nå djupare insikt 

om det utvalda studieobjektet.18 

Denna studie är genomförd enligt forskningsetiska principer.19 Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet har mina informanter, både lärarna och eleverna, garanterats 

anonymisering genom utelämnade namn eller pseudonymer. 

1.7.2 Kritisk diskursanalys som innehållsanalys  

För att analysera och bearbeta detta befintliga material kommer denna studies analys att ta sin 

ansats i den kritiska diskursanalysen.20 Den kritiska diskursanalysens syfte är att påvisa den 

diskursiva praktikens roll i att upprätthålla socialt ojämlika förhållanden. Den kritiska diskurs 

analysens roll är att slutligen att bidra till social förändring.21 Då denna studie som 

                                                            
17   Merriam, Sharan.B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, Lund, s. 11. 
18 Ibid., s. 21. 
19 www.vr.se 2025‐04‐29 
20 Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise (1999) Diskursanalys i teori och praktik, Roskilde: 
Universitetsforlag/Samfundslitteratur. 
21 Ibid., s. 69. 
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utgångspunkt har den svenska skolans majoritetsnorm, bristen på befintligt pedagogiskt 

material och erbjuder ett alternativ i hur interkulturell bildpedagogik skulle kunna se ut, är den 

kritiska diskursanalysen ett värdefullt verktyg i att analysera om det givna arbetssättet förmår 

bidra till social förändring i den pedagogiska praktiken. Eftersom den interkulturella 

pedagogiken gör anspråk på att visa elever på vilket sätt de kan växla mellan olika identiteter 

och positioner är diskursanalys ett värdefullt verktyg även i denna aspekt då den avser visa på 

hur subjektet alltid är relationellt positionerat. Det innebär att en person alltid intar en position 

i en diskurs, relaterar till omvärlden på ett visst sätt. Elevalstren, visualiseringarna och särskilt 

texterna, analyseras med hjälp av diskursanalysens teorier och på så sätt kan det avläsas 

huruvida den interkulturella bildpedagogiken försett eleverna med verktyg att positionera sig i 

förhållande till sina kulturella identiteter. I diskursanalysen är det främst språket och ordvalen 

man analyserar för att utkristallisera diskurser, konflikter i diskurser och möjligheter till nya 

diskurser. 

1.8 Teori och tolkningsram  

Inledning 1.8.1 

Inledningsvis nämnde jag Dr. King, rektor vid Kyles High School i USA, och vilka 

konsekvenser han såg av att skolan inte klarade att fånga upp en stor grupp bland de svarta 

ungdomarna. I sitt arbete med dessa elever har han utarbetat strategier utifrån identifierande 

av det egentliga problemet ”… det kommunala skolsystemet handlar inte om att utbilda svarta 

barn. Det har det aldrig gjort” betonar King. Vad är det som eleven får lära sig om från dag 

ett? frågar han: "Någon annans historia. Någon annans kultur.” 22 Vidare menar King: ” Det 

skulle börja med att ge barnet en förståelse av sig själv, av sin värld, sin kultur, sin 

gemenskap. Det är just startpunkten för varje utbildningsprocess. Det är det som får barnet att 

törsta efter kunskap - löftet om att få bli till en del av någonting, om att få bemästra sin miljö.” 
23 Istället: ”Det är alltså det vi sysslar med. Jag försöker fylla det där tomrummet när det går. 

Jag utsätter eleverna för afrikansk historia, geografi, konsttradition… Det handlar om att ge de 

här unga människorna en grund att stå på. ” 24 Detta är viktigt för att ”Om de inte blir rotade i 

sina egna traditioner kommer dem aldrig kunna uppskatta vad andra kulturer har att erbjuda ”. 

                                                            
22 Obama, Barack (2008) Min far hade en dröm, Stockholm: Bonnier Pocket, s. 276. 
23 Ibid., s. 276. 
24 Ibid., 
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25 Dr. Kings identifierande av den sociala problematiken, ideologiska bas och strategier att 

bemöta problemet utgjorde en tolkningsram för utformandet av konsthistorieprojektet. 

1.8.2 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

För att problematisera vad som händer med identiteten i ett liv ute i förortens periferi 

använder jag socialkonstruktionismen som modell för att förstå elevernas identitetskris. 

Vivien Burr som skrivit boken Social Constructionism,26 talar om hur man ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktar människan som en produkt av omgivningen. 

”Our way of understanding the world do not come from objective truth, but from other 

people, both past and present. We are born into a framework and categories used by 

people…” 27  Enligt Burr föds vi inte” förprogrammerade” utan vårt sätt att tänka och agera är 

helt konstruerat utifrån den omgivning som influerat oss. De som har den första möjligheten 

att prägla vår grundinställning till livet och vår omgivning är familjen. Då vår medvetenhet 

ökar har vi en möjlighet att ändra våra tankar och agerande menar Burr, men under uppväxten 

präglas människan starkt av sin nära omgivning. Om man utgår ifrån Viven Burrs teorier är 

det lätt att förstå hur komplicerat det kan bli då en ung människa vuxit upp i ett normsystem 

bestående av värderingar och världsbild och denne samtidigt lever i ett samhälle som inte 

motsvarar samma normsystem. I värsta fall kan detta leda till oerhörd frustration då den unge 

inte känner någon kulturell tillhörighet någonstans istället för att känna att man faktiskt har 

tillgång till flera kulturer och därmed kan växla mellan olika kulturer och identiteter. I denna 

process kan vuxenvärlden och skolan vara ett stöd i att hantera de parallella identiteterna. 

1.8.3 Förorten, det tredje rummet och hybridperspektivet 

Vad det gäller teori kring det tredje rummet och den kulturella hybriden vill jag nämna Homi 

Bhabha som skriver och undervisar på Harvard University i USA. Bhabha skriver framförallt 

om post-kolonial kultur och de kulturer som växer fram i periferin.28 Ett ”tredje rum” kan ses 

som ett nytt utrymme som uppstår i mötet mellan två olika kulturer. I detta fall uppstår ett 

tredje rum då människor med invandrarbakgrund möter, lever och verkar i det svenska 

samhället. Då en dialog uppstår skapas också ett tredje rum, ett slags ”hybrid” mellan ” det 

gamla” och ”det nya”. Förorter omnämns ofta i en negativ kontext i media men Bhabha pekar 

                                                            
25 Ibid., s. 276. 
26 Burr, Vivien(2003), Social Constructionism, London, Routledge, London 
27 Ibid., s. 7. 
28 Bhaba, Homi, Dialektal kosmopolitism, Glänta 2001: nr.1. 
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på den positiva dynamik som uppstår i det tredje rummet.29 Trots att det inte alltid finns en 

given respekt för förorten, ens bland dess egna invånare, menar Bhabha att det är i stadens 

periferi, i förorten, där möten sker, hybrider föds och utveckling uppstår. 30 Många ungdomar 

i förorten kan identifiera sig med kulturella yttringar som ger röst åt den frustration de 

upplever. Frustration handlar ofta om att känna att man inte har någon klar identitet eller 

kulturell tillhörighet, istället för att värdera den kultur man är med och skapar i det tredje 

rummet menar Bhabha.  

1.8.4 Det tvärvetenskapliga fältet: interkulturell bildpedagogik  

Teoribildning för bildundervisning med ett interkulturellt perspektiv (i det amerikanska 

sammanhanget ibland kallat critical multicultural education eller a critically based approach to 

multicultural education) presenteras av de amerikanska författarna Zoya Kocur och Susan 

Cahan i boken Contemporary Art and Multicultural Education och uppföljaren Rethinking 

Contemporary Art and Multicultural Education. Detta skrevs redan 1996 och blev formerande 

för området interkulturell bildpedagogik. Det man ser som denna pedagogikens hörnstenar 

påminner mycket om de principer man finner i den interkulturella pedagogiken i Europa. ”A 

student-centered pedagogy” (with connection to the students everyday life), “Social critique” 

…”its purpose is to change the power structure in the wider society in order to foster social 

and political empowerment for all students”31  och “creative expression”.32 I böckerna ges 

exempel på hur man under bildlektionerna kan arbeta med aktuella teman som “Activism and 

Democracy” och ”Local and Global”. Det handlar om en teoribildning som ska ge eleverna 

verktyg att tänka och relatera till omvärlden med på ett nytt sätt.  

1.9 Tidigare forskning  

1.9.1 Interkulturell bildpedagogik, den internationella arenan   

Det finns en mängd litteratur om interkulturell pedagogik att tillgå men när det gäller specifikt 

interkulturell bildpedagogik blir det svårare. I USA och England har man tampats betydligt 

längre med frågor om mångfald och pedagogik, därför finns mer forskning, litteratur och 

tidskrifter att tillgå. Det forskas bland annat kring teoribildning av ”Multicultural Art 

                                                            
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Joo, Eungie, Keehn II, Joseph & Ham‐Roberts, Jenny (2011) Rethinking Contemporary Art and Multicultural 
Education, New York, New Museum, Routledge, s, 5. 
32 Ibid, s, xiii. 
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Education”. För att följa de senaste rönen är internet en intressant källa. Förekommande namn 

på den anglosaxiska forskararenan är Rachel Mason,33 Patricia Stuhr34 och Graeme 

Chalmers35 och även Kevin M Tavin36 och Dennis Atkinson.37 Sammanfattningsvis kan man 

säga att de har liknande utgångspunkter för sin forskning. Den interkulturella 

bildpedagogiken, på engelska Multicutural Art Education, syftar till att ifrågasätta den 

rådande konstkanon, samhällsordningen och läroplanen genom att lära eleven att avslöja 

normativt tänkande och tolkningsföreträdanden. Orsaken till att vi bör ifrågasätta den 

västerländska konstkanon enligt Atkinson, engelsk professor i bildpedagogik, är för att den är 

eurocentrisk, ofta skapad av en vit europeisk man, där de konstnärliga teknikerna är enligt 

europeisk standard oljemåleri, skulptur eller monumental arkitektur och resultaten döms efter 

europeisk estetisk mall. Därmed exkluderas en mängd kulturers och subkulturers uttryckssätt 

och budskap.38 Den västerländska konstkanon kan inte utvidgas endast genom tillägg (till 

normen) utan att bli berikad med införlivade inslag som jämställs med normen. Strategin att 

lägga till, på engelska ”an additive approach”, olika genrer jämte den västerländska normen, 

kan vara orsaken till att just den interkulturella bildpedagogiken utvecklas förhållandevis 

långsamt.39  

Det finns olika perspektiv på denna tvärvetenskapliga, på engelska ”crosscultural”, forskning. 

När det gäller hur man ska undervisa interkulturellt i bild föreslår exempelvis Atkinson att 

man inte bör fokusera på etnicitet, skillnader eller ursprung alls, snarare på förändring och 

omvandling, vad man kan bli. Detta, medan man från ett annat perspektiv lika gärna skulle 

kunna ta avstamp i kunskapen om olika kulturer för att sedan jämställt kunna jämföra dessa 

utan en överordnad norm och se det allmänmänskliga, likheten oss emellan. Den 

kanadensiska professorn i bildpedagogik Graeme Chalmers menar att det är viktigt att vi lär 

oss om konst i olika kulturer för att kunna fokusera på det vi har gemensamt, nämligen 

orsakerna och idéerna som driver vårt skapande. 40Då vi sätter konsten i en social kontext och 

frågar oss frågor som varför vi skapar konst, hur använder vi konsten och vad konsten är till 

                                                            
33 http://www.rachelannmason.com/ 2015‐03‐20 
34 http://marshfield.uwc.edu/bio/patricia‐stuhr 2015‐03‐20 
35 http://www.twu.ca/academics/samc/interdisciplinary/conferences/archive/be‐longing‐art‐and‐identity‐in‐
an‐age‐of‐anxiety/bios‐abstracts/graeme‐chalmers.html 2015‐03‐20 
36 https://people.aalto.fi/index.html?profilepage=isfor#!kevin_tavin 2015‐03‐20 
37 http://www.unesco.org/culture/en/artseducation/pdf/bio106dennisatkinson.pdf 2015‐03‐20 
38 Mason, Rachel & Boughton, Dough (1999) Beyond Multicultural Education, International Perspectives, New 
York: Waxman, s. 5. 
39 Ibid., s. 6. 
40 Chalmers, F. Graeme (1996) Celebrating Pluralism: Art, Education and Cultural Diversity, Los Angeles,  The 
Getty Education Institute Arts, s, 28. 
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för hittar vi den interkulturella bildpedagogikens mål och riktning. 41 Denna studie ansluter 

sig till detta senare perspektiv. Patricia Stuhr, amerikansk professor i bildpedagogik, delar in 

den interkulturella bildpedagogiken i fem nivåer, de första fyra nivåerna handlar hur vi lär oss 

om och möter andra kulturer, den högsta nivån ska leda till ställningstaganden och social 

medvetenhet.42 

1.9.2 Interkulturell pedagogik, den svenska arenan 

Pirjo Lahdenperä är professor på Mälardalens högskola. I boken Interkulturell pedagogik i 

teori och praktik beskriver Lahdenperä vad begreppet kan innebära och historiken bakom. 43 

Användningen av begreppet ”mångkulturell” har i Sverige och Europa övergått till begreppet 

”interkulturell”. Begreppen är tagna från engelska ”multicultural” och ”intercultural”. 

”Multicultural” syftar på aspekten etnicitet i frågan om vilken slags kultur. Interkulturell 

diskurs skulle likaväl kunna behandla genus eller klass som etnicitet. Det interkulturella 

perspektivet har vuxit fram som ett alternativ till det mångkulturella som med tiden 

uppfattades för begränsat och till och med kontraproduktivt. Målet med det mångkulturella 

perspektivet var att öka förståelse och respekt, men istället förstärktes skillnaden mellan 

normen och ”den andre”, så kallat ”andrafiering” och ”exotisering”. Diskriminering och 

förtryck upprätthölls istället för att bekämpas. Perspektivförskjutningen från mångkulturell till 

interkulturell ligger i att man inte bara ser på ”de andra” utan att man ser på samspelet, på 

möten och kommunikationen mellan kulturer ur ett kritiskt perspektiv. 44 Interkulturellt 

perspektiv handlar enligt Lahdenperä således om att visa på maktpositioner, hur man kan byta 

positioner och hur dynamiken i samspelet ständigt förändras.    

Sedan 1980-talet har den svenska läroplanen ämnat öppna upp innehållet för fler perspektiv 

och använt termen ”Interkulturell”. Förhållningssättet i Läroplanen har dock förändrats under 

årens lopp. Till en början togs internationaliseringen upp som en ambition att skapa förståelse 

för den invandrade minoriteten. Senare förekommer interkulturalitet i Läroplanen som ett 

förhållningssätt som skulle genomsyra all skolverksamhet till förmån för alla elever och alla 

lärare skulle utbildas i detta förhållningssätt.  Den interkulturella pedagogikens uppgift är 

alltså att uppmärksamma de maktförhållanden som skapas då minoriteter ställs mot 

majoritetens norm, i ett pedagogiskt sammanhang handlar det om allt i från läroplan till den 

                                                            
41 Ibid., s.26. 
42 Ibid., s. 45. 
43 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur. 
44  Ibid., s.13. 
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enskilde lärarens lektionsinnehåll. Genom att applicera ett interkulturellt perspektiv i 

undervisningen ska det leda till ökad jämlikhet och social rättvisa. Problemet, enligt 

Lahdenperä, är att den är svenska skolan är nationell medan eleverna i allt större grad har 

rötter i flera kulturer, de är postnationella, ”hybrida, diasporiska, kosmopolitiska eller 

bikulturella”.  45 I det mångkulturella samhället måste skola och utbildning förändras utifrån 

mångfald. Detta utmanar enligt Lahdenperä den rådande monokulturella normen i skolan, nya 

krav ställs. Lahdenperä presenterar tre aspekter i interkulturell läroprocess: 1) En studentaktiv, 

erfarenhetsbaserad undervisning där deltagarnas upplevelser och kunskap utgör en viktig del 

av undervisningsinnehållet. 2) Eleverna utsätts för ett ”kulturkontrastivt perspektiv” vilket 

innebär att de konfronteras med flera sätt att tänka och värdera och på så vis blir varse sitt 

eget sätt att tänka. 3) Känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen (den egna 

uppfostran och kulturen).  För att nå den breddning av normer som den interkulturella 

pedagogiken förpliktigar förespråkar Lahdenperä att konkret föra en interkulturell dialog med 

annat lärosäte, ämnesföreträdare, gärna med utomeuropeiska länder så att den västerländska 

normen utmanas. 

Max Strandberg, fil doktor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms 

universitet, skriver i sin avhandling hur man kan arbeta inkluderande med elevers och 

föräldrars kunskap och erfarenheter som resurs.  Då majoritetskulturen utgör normen i skolans 

innehåll ses eleven med annan kunskap och erfarenhet som bristande i den kunskap denne inte 

har, det kallas bristpedagogik. Då läraren öppnar upp lektionsinnehållet och använder sig av 

alla elevers erfarenheter och kunskap förvandlas detta till en tillgång. Då mångfalden blir en 

resurs kallas det tillgångspedagogik. 46 Strandberg beskriver sitt projekt med 

”samarbetsläxor”. Eleverna fick i läxa att intervjua sina föräldrar och dessa erfarenheter 

utgjorde sedan en del av lektionsinnehållet. 

Det har skrivits mycket om interkulturell pedagogik i Sverige. Tvärvetenskaplig forskning 

kring interkulturell pedagogik och exempelvis svenska, matematik, So och No finns, men då 

det kommer till bild är utbudet obefintligt. 

2, Bearbetning och analys 

2.1 Samtal 

                                                            
45 Ibid., s. 20 
46 Strandberg, Max (2013) ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrarnas livserfarenheter som resurs‐ 
några kritiska aspekter”, Stockholm: Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet, s. 60. 
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Inför planeringen av det konsthistorieprojekt med år 9 som presenteras i den här studien sökte 

jag upp Manuel da Silva, bildlärare och Ali Mohammed, modersmålslärare. Dessa lärare 

arbetar med elever som i någon form har ett ”socialt underläge”, elever som lever i 

socioekonomiskt belastade områden vars skolor har sämre skolresultat och vars omgivning 

präglas av uppgivenhet och kriminalitet. Lärarna har en klart artikulerad identitetsstärkande 

agenda med sin undervisning. Med hjälp av dessa samtal sökte jag finna riktningen i mitt 

arbete mot ett mer inkluderande arbetssätt. Det faktum att dessa samtal fördes innan 

konsthistorieprojektet gjorde att dessa påtagligt kunde både inspirera och berika mina tankar 

gällande projektets innehåll.  

Samtal med Manuel da Silva, bildlärare  

Då jag befann mig i Brasilien 2011 sökte jag upp en bekant till mig, Manuel da Silva, jag bad honom tala 
fritt kring svårigheten att ta sig ur cementerade positioner i ett postkolonialt samhälle och vilka 
möjligheter bildundervisningen kan innebära i ett socioekonomiskt belastat område. Da Silva är utbildad 
skulptör och har även en examen i filosofi, och sedan många år arbetar han som bildlärare på en skola i ett 
socioekonomiskt utsatt område i Rio de Janeiro. Den övervägande delen av eleverna är svarta, de tillhör 
den afrobrasilianska delen av Brasiliens befolkning, precis som Da Silva själv. 

I dagens Brasilien har man inte gjort upp med klassamhället och den svarta befolkningens position menar 
Da Silva. Tvärtom har rollerna cementerats och han önskar att han såg mer vilja att förändra. Bland ”de 
sina” ser han fortfarande en stor grupp passiva, outbildade som ”sitter och accepterar allt”, ett typisk post-
kolonialt beteende då bildning saknas. Da Silva försöker statuera exempel för sina elever, väcka lusten att 
studera och att lära känna sin historia.  

Skolsystemet är ingenting för en afrobrasiliansk ungdom att spegla sig i menar Da Silva, ingenting att 
känna sig delaktig i. På hans bildlektioner talar han om det afrikanska arvet, han exponerar eleverna för 
deras historia och kulturarv. Da Silva tar eleverna till Macumbacenter (motsvarande Voodoo-tempel, min 
anm.). Det handlar inte om att involvera eleverna i Macumba, det handlar om att se en institution i 
samhället som bevarar det afrikanska kulturarvet, språket, musiken, dansen, konsten, traditionen, riterna, 
tron, gudavärlden, människosynen och världsbilden. Det är en medveten handling att utsätta eleverna för 
detta. På så vis får ungdomarna en chans att omvärdera sin identitet. Da Silva använder sina lektioner för 
att hjälpa sina elever att tydligare artikulera vem de är och vad de vill och kan skapa i det samhälle de 
lever nu. Att utforma uppgifter handlar om psykologi, att förstå vilka behov just den här klassen har. Med 
år 9 drev han ett projekt då eleverna fick gestalta Rio den Janeiro uppifrån, från deras synvinkel och 
perspektiv, bokstavligen. Eleverna lever i favelas och då dessa slumområden är belägna på 
bergsluttningar ser man alltid det som betraktas som ”staden” uppifrån. Parallellt med gestaltningen fick 
eleverna skriva texter, politiska raptexter om deras stad, deras verklighet. 

Om Manuel da Silva i framtiden får möjlighet vill han skriva läromedel med afrobrasilianska 

barn som norm och utgångspunkt. Böcker om det afrobrasilianska kulturarvet som får dessa 

ungdomar att känna stolthet över sig själva och sitt kulturella kapital.47 

Jag och Manuel da Silva skapade ett bildpedagogiskt utbyte där 56 elever, främst från år 9 

deltog i våra respektive skolor.  Vi utbytte tankar, lektionskoncept och även foton på 

elevernas bildarbeten. Dessa foton visade vi för våra respektive klasser. Bilder på elevalster 
                                                            
47 Samtal 2011‐ 06‐22 med Manuel da Silva, skulptör och bildlärare, Centro Educacional professor Rangel, Rio 
de Janeiro, Brasilien. 
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från konsthistorieprojektet ingick. Även om våra klasser levde på varsina kontinenter så var 

de i liknande positioner, de lever i socioekonomiskt belastade områden där uppgivenhet och 

kriminalitet ligger närmare till hands än ett bildningsideal.  

Samtal med Ali Mohammed, modersmålslärare i somaliska 

Då planeringenen av konsthistorieprojektet påbörjades 2012 fanns behovet av en person som kunde 
presentera somalisk kultur för mig. Jag bokade möte med Ali Mohammed, modersmålslärare på 
Askebyskolan i Rinkeby. Vi samtalade kring somalisk historia, diaspora, kultur och givetvis visuell 
kultur. Mohammed undervisade inte bara i det somaliska språket utan även den somaliska kulturen.  För 
somaliska barn och ungdomar som lever i diaspora är det viktigt att stärka kunskapen om rötterna för att 
stärka identiteten menade Mohammed. Att lära känna sina rötter är att lära känna sig själv. För att 
förmedla historia och kultur använde han sig av bilder vid sidan av den muntliga traditionen. Vi gick 
igenom ett gediget bildmaterial, bilder på nomadlivet, hantverket, klädedräkter, hyddorna och livsstilar. 
Mohammed försåg mig med material, text och bilder om somalisk kultur och information på internet. Jag 
förstod att allt detta samlade material var framtaget av Ali Mohammed själv i brist på ett befintligt. Jag 
började lägga upp konsthistorieprojektet, bildserie, lektionsplaner och studiematerial (kompendium och 
läxblad). Under arbetets gång återkom jag till Mohammed med frågor. Genom Ali Mohammed hade jag 
närmat mig ett förhållningssätt och en kunskap som verkat så svåråtkomlig men som blev oumbärligt för 
det kursinnehåll som nu tog sin form. 

Idag, 2015, är Ali Mohammed pensionerad men planerar att skapa läromedel i somaliska med 

text och bilder riktade och anpassade efter somaliska barn i utlandet. Efter åratal av 

egenhändigt skapat material ska detta resultera i läromedel för den somaliske eleven i 

diasporan.48 

2.2 En skiss av ett alternativt tredje rum; ett konsthistorieprojekt  

Ett projekt i konsthistoria skapades utifrån tankarna att: 

- föräldrarna skulle involveras i arbetet som en kulturell resurs, främst som diskussionspartner 

vid de läxor som eleverna fick vid avslutad del i konsthistorien 

- modersmålslärarna skulle involveras, också som kulturella resurser,  i min planering, delge 

viktig kunskap eller material om respektive kultur 

- eleverna skulle få arbeta konstnärligt undersökande med något som intresserade just dem, att 

vi på så vis kunde skapa ett alternativt tredje rum (utan frustration eller aggression som 

ingrediens) 

- eleverna skulle känna sig inkluderade i lärarens lektionsinnehåll: historieberättandet genom 

igenkänning (att deras historia fanns representerad) så att båda deras kulturella identiteter 

stärktes och deras medvetenhet om att självständigt kunna bestämma positionering 

                                                            
48 Samtal 2012‐ 01‐25  med Ali Mohammed, modersmålslärare i somaliska på Askebyskolan, Rinkeby. 
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- att eleverna kände sig inkluderade genom att deras egna idéer och berättelser fick synas och 

höras genom deras skapande 

- visuell kultur skulle presenteras, ej bara ”fin konst” utan olika uttryck som graffiti, reklam 

etcetera som visar på samma pluralism i uttryck som i innehåll  

- vi skulle tillsammans besöka Moderna Museet för att befästa och bekräfta nyförvärvade 

kunskaper och för att tillgängliggöra museet som kulturinstitution 

- att eleverna genom ett internationellt bildpedagogiskt utbyte med en skola i Brasilien fick 

visa upp sina alster och se andra elevers alster via internet 

- vi skulle se dokumentären om den samtida och verksamma konstnären Ai Weiwei 

- Den ideologiska slutprodukten skulle vara ökad kunskap om olika visuella kulturer som 

kunde leda till ökad respekt för andra kulturer och normer. 

I likhet med Dr. King pekar da Silva och Mohammed på skolinnehållets potential att 

tillmötesgå en svag kulturell tillhörighet genom inkludering. Da Silva visar ständigt på hur 

bildpedagogiskt arbete kan, både explicit och implicit, vara identitetsstärkande. Detta synsätt 

har präglat upplägg och innehåll av konsthistoriekursen.49 Av Ali Mohammed tillhandahölls 

jag material som jag konkret sedan använde under kursen.50 

2.3 Ett tredje rum i praktiken 

Konsthistorieprojektet med år 9 spände över fyra månader under vårterminen 2012. Jag hade 

skapat en bildserie som skulle visas under fem lektioner. Dessa teoretiska lektioner var 

utspridda över projektets tre första månader. Hela det teoretiska momentet med föreläsningar 

hade jag delat in i tre delar och efter varje avslutad del följde en läxa som eleverna skulle ta 

hem och diskutera med sina föräldrar. Elevernas föräldrar blev kulturella resurser i 

diskussionerna. Frågorna hemma kunde vara dessa: Vilken slags konst, hantverk, 

klädedräkter, arkitektur, film eller bilder kan du nämna från din familjs kultur? Använder man 

konsten i religionen i din familjs kultur; hur i så fall? Är världsarvlistan viktig, i så fall varför? 

Människor och civilisationer utan kontakt har skapat och byggt på liknande sätt på olika 

                                                            
49 Samtal 2011‐ 06‐22 med Manuel da Silva, skulptör och bildlärare, Centro Educacional professor Rangel, Rio 
de Janeiro, Brasilien. 
50 Samtal 2012‐ 01‐25  med Ali Mohammed, modersmålslärare i somaliska på Askebyskolan, Rinkeby. 
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kontinenter, vad kan det bero på? Har konsten någon funktion idag, i så fall vilken? Frågorna 

var ofta enkla men utvecklingsbara, ofta även av existentiell natur. 

Bildseriens innehåll var mitt urval. En viktig aspekt var att påpeka att det alltid handlar om ett 

subjektivt urval. Eleverna fick ett arbetshäfte med samma bilder som i bildserien som visades. 

Under dessa lektioner skrev eleverna i häftena, en kort egen text till varje bild. Mellan de 

teoretiska lektionerna hade vi praktiskt skapande och dessa bestod av nedslag i konsthistorien. 

Då vi kom till islams framväxt arbetade vi med kalligrafi. Eleverna skrev i tre västerländska 

stilar men också efter mallar på sina modersmål som till exempel arabiska och syrianska. 

Detta var material jag försetts med av modersmålslärarna. 

  

 

Bild 1-3, Mall för det arabiska alfabetet. Elev skriver på syrianska. Kalligram med turkisk 

dikt. 

Efter detta återupptog vi de teoretiska lektionerna igen och eleverna antecknade under 

bildvisningarna. Elevernas egna kommentarer till bilderna gjorde arbetet än mer intressant 

och rikt och de märkte själva att de hade kunskap att delge som jag inte besatt. Det kunde 

gälla historiska platser de besökt eller resonemang dem kunde fördjupa. Då innehållet var 

anpassat efter elevunderlaget kände eleverna igen sig och kunde identifiera sig. En av de 

första bilderna de flesta bildlärare i västvärlden presenterar är grottmålningarna i Lascaux. I 

direkt anslutning visade jag grottmålningarna Laas Geel i Somalia. Min upplevelse var att 

klassen vaknade till, detta gällde dem, detta var deras rötter, deras historia. Från och med den 

stunden var klassen engagerad ända fram till projektets slut. 
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Bild 4-6 Grottmålningarna i Lascaux, Frankrike respektive Laas Geel i Somalia. 

I samband med vikingatiden tog jag också upp Aya Sofia, en katedral som byggdes om till 

moské i Istanbul, Turkiet. I samband med medeltiden tittade vi även på Buddhastatyerna i 

Afghanistan som sprängdes 2001 av talibanerna. Efter detta följde en diskussion om kulturarv 

och världsarvslistan. Parallellt med renässansen studerade vi Machu Pichu. I samband med 

diskussionen om Sveriges samtida konstarena tog vi upp Lars Vilks teckningar och 

demokratibegreppet. På detta sätt blev konstverk utanför den västerländska konstkanon 

införlivade i den befintliga konsthistorien och inte bara separata tillägg efteråt. 

Två exempel på korsbefruktningar vi tittade på: Picasso sökte inspiration i afrikanska masker. 

Han närmade sig maskerna på ett exotiserande sätt och intresserade sig bara för det visuella 

uttrycket som sedan påverkade hans eget måleri. Den svenska dalahästen som ofta 

representerar Sverige och svensk kultur fick ett nytt utseende då dess mönster målades på 

diverse osvenska djur som kameler och elefanter. Den nya hybriden kallas för 

”Rinkebyhästen” av konstnären Ylva Ekman. 

 

 

 

 

 

Bild 7 Picassos målning av mask respektive afrikansk mask. Bild 8 ”Rinkebyhäst” 

Under de teoretiska lektionerna uppmanades eleverna att vara uppmärksamma på det som 

intresserade dem. Efter detta följde två månader av praktiskt utforskande av det tema som 

intresserat dem mest. Varje elev fick bestämma vad de skulle arbeta med, söka bildmaterial på 
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internet, skriva och intervjua föräldrarna. Eleverna fick planera vilket material och vilken 

teknik som lämpade sig bäst för det som de ville uttrycka. 

2.4 Presentation, analys och diskussion av elevernas arbeten 

Här visas ett urval av elevernas avslutade arbeten i kombination med den korta text som också 

presenterades på slututställningen. Elevernas egna ord kring sina konstarbeten och 

gestaltningar synliggör vilka tankeprocesser som konsthistorieprojektet satt igång. Genom att 

analysera elevernas egna formuleringar och visualiseringar kan man lättare förstå huruvida 

detta interkulturella arbetssätt kan besvara denna studies frågeställningar. Efter elevernas egna 

texter följer analyser som gjorts genom att uppmärksamma de nyckelbegrepp som eleverna 

använt, dessa kursiveras. I en diskursanalys söker man beskriva en diskurs, detta kan ses som 

ett stort nät där olika komponenter står i relation till varandra. 51 Diskursen i detta fall är 

skolans majoritetsnormativa innehåll som knutarna i nätet kallas nodalpunkter. I denna analys 

kommer elevernas nyckelbegrepp att plockas ut som nodalpunkter som visar om och i så fall 

hur eleverna skapar nya subjektspositioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9 ”Gender bender” 

”I mina teckningar tänkte jag på den somaliska dräkten för kvinnor och män. 

När det gäller somaliska dräkter ser man alltid det typiska traditionella dräkterna för män och kvinnor. Jag 
blev less på att det alltid ska vara bestämt hur de ska vara klädda, beroende på deras kön. Det behövs en 
revolution, en förändring när det gäller genussynen i Somalia. Därför tänkte jag ändra och växla könen 
med de somaliska traditionella dräkterna. Genom att byta huvud och ansikten på kropparna och de 

                                                            
51 Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise (1999) Diskursanalys i teori och praktik, Roskilde: 
Universitetsforlag/Samfundslitteratur, s. 36. 
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traditionella dräkterna jag tecknat vill jag att publiken ska veta att i konst är allting möjligt och tillåtet. 
Dessutom vill jag improvisera och utmana den typiska traditionen.” 

I arbetet ”Gender-Bender” tecknas en kvinna och en man i traditionell somalisk klädsel. 

Mannens respektive kvinnans huvud är avklippta från kropparna. På vardera huvud står texten 

”Byt huvud”. Eleven uttrycker att hon vill göra ”en revolution, en förändring när det gäller 

genussynen i Somalia”, hur män respektive kvinnor klär sig. Genom friheten i konsten vill 

hon ”utmana den typiska traditionen”. 

    

 

 

 

 

 

    

 

       

 

 

 

 

Bild 10 ”Mixed Cultures” 

”Innan jag gjorde mina digitala bilder tänkte jag på den somaliska kulturens hennafärg och dess mönster. 
Henna är en mörkbrun färg som man använder för att dekorera och måla kroppen och händerna. 

När jag arbetade med hennan så ville jag använda den i något komiskt sammanhang. Jag redigerade en 
rockkonsertbild och satte in en hand dekorerad med henna. Den somaliska traditionen är väldigt gammal 
och hennan kopplas till äldre sammanhang. En rockkonsert tillhör däremot den moderna kulturen och 
mötet mellan de två världarna blev humoristiskt och intressant”. 

I arbetet ”Mixed Cultures” har eleven digitalt infogat avfotograferade hennamålade händer 

utförande gester tillhörande västerländsk ungdomskultur. Händerna syns i ett publikhav vid en 
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rockkonsert. Eleven påpekar att hennamålning är en gammal somalisk tradition medan en 

rockkonsert tillhör den moderna kulturen och dessa två världar möts i bilden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11 ”Rest in peace” 

”I min skulptur valde jag att arbeta med en muslimsk gravsten med historiskt känd citat. 

Jag tänkte först och främst på min religion. Som är islam. Jag ville skapa något som har med vår 
begravningstradition att göra. Det första som dök upp i mitt huvud var min farfars grav som ligger i 
Örebro. Just därför valde jag att skapa en grav som var lik hans. För att få in något historiskt i denna grav 
bestämde jag mig för att ta ett citat från Mahatma Gandi. Jag valde citatet ”Öga för öga och tand för tand” 
och detta skrev jag med kalligrafi på arabiska. Arabiska är ett viktigt historiskt språk som används av 
många människor i olika delar av världen. Jag gjorde två gravar, på den andra graven skrev jag ” Vila i 
fred” på arabiska”. 

 

I arbetet ”Rest in Peace” vill eleven skapa gravstenar ämnade för muslimer, han talar om ”sin 

religion” och ”vår begravningstradition”. Eleven skapar egna gravformar och skriver eget 

utvalda citat kalligrafiskt på arabiska, ”ett viktigt historiskt språk” för muslimer. Citatet är 

dock inte hämtat från Gandhi utan snarare från Gamla Testamentet i Bibeln. 
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Bild 12 ”Eagle of freedom” 

          ”I min skulptur valde jag att arbeta med den syrianska örnen. 

När jag skapade tänkte jag mest på allt elände som finns i världen och på alla människor som dör pga. 
krig mm. Med min skulptur vill jag visa omtanke till Syriens befolkning och till alla mina släktningar som 
bor där och har det väldigt kämpigt. Med den syrianska örnen vill jag speciellt hedra de flera tusen 
syrianer (armenier, assyrier, kaldéer) som dog under folkmordet i Seifo 1914. Den vita näsduken 
symboliserar fred och att få slut på allt elände. Har man lärt sig att hata kan man lära sig att älska”. 

Eleven som skapade ”Eagle of Freedom” använder sig av två symboler, det ena den syrianska 

örnen, den andra den vita näsduken. För att ”hedra” krigets offer och ”visa omtanke” om det 

syrianska folket är denna sammansatta symbol skapad. 

 

 

 

 

Bild 13 ”En modern fijaan” 

”I min skulptur valde jag att arbeta med en traditionell fijaan och göra 
den till en modern fijaan där jag använder svart tyg och nitar. 

När jag skapade tänkte jag att jag skulle göra en fijaan till min egen, göra 
den till en modern version. Jag valde att arbeta med den för att det är en 
traditionell grej som funnits ganska länge i somalisk tradition och då 
skulle det vara roligt att arbeta med den. Det jag valde att göra för att den 

skulle bli modern var att använda svart tyg och nitar.  

En fijaan är en trumlik grej. På den så kan det finnas olika mönster med snäckor. Det man gör med 
fijaanen är att man fyller den med mat och som man ger till ett brudpar på deras bröllop”. 
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Eleven som skapade ”En modern fijaan” ville omdana den traditionella fijaanen till ”sin 

egen”, detta gjorde hon genom att göra den ”modern”. Eleven valde att dekorera sin fijaan 

med nitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 14 ”Ansiktet i flaggan” 

        ”Jag valde att arbeta med den somaliska flaggan. 

När jag skapade tänkte jag att jag och den somaliska flaggan ska synas i ett. Jag ville att folk skulle märka 
att jag kommer från Somalia och att det är min målning. Jag ville göra något som bara jag har gjort och 
ingen annan. Jag ville visa att jag kommer ifrån Somalia och är glad att jag kommer därifrån”. 

I självporträttet ”Ansiktet i flaggan” säger eleven själv att han vill visa att han kommer från 

Somalia, men på ett sätt som bara han gjort. Ansiktet är tecknat i blyerts medan mössa och 

jacka är målade, liksom flaggan han är placerad framför. 
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 Bild 15 ”The relaxing pillow” 

 ”I min bild valde jag att arbeta med den somaliska traditionella kudden och det svenska språket och           
reklam. 

När jag skapade tänkte jag att jag ville visa den somaliska kulturen och hur dem levde. Jag försökte 
kombinera somaliska kuddar med svensk text. Dessa kuddar var väldigt gamla och de beskriver verkligen 
det somaliska nomadsamhället. Det jag gjorde var en reklam där jag kombinerade svenska texten och 
priset med en bild på en somalisk kudde. Människorna skulle tycka om den och kanske köpa den. Jag har 
själv testat dem och dem är väldigt hårda, men man kan använda dem. För den som inte vet kan jag säga 
att det är en väldigt bra kudde och väldigt intressant. Från början när du ser den kan den verka dålig men 
med tiden blir den enklare och mer skön. Jag tycker jag har utvecklat idén om kudden genom att 
kombinera den med svensk reklam, två olika kulturer med varandra”. 

Eleven bakom IKEA-reklamen ”The Relaxing Pillow” ville kombinera den traditionella somaliska 
kudden med svensk reklam för att på så vis kombinera dessa två kulturer. Genom att digitalt sätta 
IKEAs logotyp och svenska reklamtext vid en bild på en somalisk nomadkudde visualiserade 
eleven detta kulturella möte. 

  

 

                                                                                        

 

 Bild 16 ”The Somali Nomads Style” 

”Jag valde att teckna flera teckningar med den traditionella somaliska 
nomadkläderna för män 

Jag ville visa alla andra hur dem traditionella somaliska 
nomadklädernas stil ser ut och att även att uttrycka mig genom att 
visa min kultur. Själv så har jag inte någon nomaddräkt och jag känner 
inte någon som har en. I Somalia så använder folket den här typen av 
vardagligare stil om man bor på landet men om man bor i staden då 
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använder man den här typen av klädsel vid särskilda tidpunkter, viktiga evenemang och teater 
uppvisningar. Männen har en särskild stil, de har en vit draperi över axeln”. 

I arbetet The Somali Nomads style ville eleven främst visa upp ”sin tradition” och ”sin 

kultur”, visa hur männen bland de somaliska nomaderna klär sig. Genom en serie 

kolteckningar gestaltade eleven dessa dräkter. 

 

 

Bild 17 ”Jag” 

I detta fall saknades en egen text. Det här var 

en elev som har sina rötter i ortodox 

kristendom och som fascinerades av de gamla 

kristna mosaikerna. Hon visste vad hon ville 

göra, hon ville skapa ett självporträtt i form av en mosaik. Hon ville lyfta fram den urgamla 

tekniken med mosaik men var bestämd på att hennes mosaik skulle kännas modern och spegla 

vem hon var och i den tid hon levde i. Självporträttet skissades upp utifrån ett svartvitt 

fotografi på henne”.  

I självporträttet ”Jag” valde eleven medvetet att framställa sig själv med nutida uttryck med 

den uråldriga mosaiktekniken. 
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Bild 18 ”Aroos” 

           Innan jag skapade mina bilder så hade jag en tanke om att arbeta med den somaliska trumman Danbuur 
jag har där hemma. Jag kunde först inte bestämma mig hur jag skulle göra mitt verk, alltså vad jag skulle 
använda mig av för teknik och hur det skulle se ut. Men sen blev kameran en lönsam idé för mig. Till slut 
så blev själva idén till något bättre än det jag hade föreställt mig. Anledningen till att jag valde just den 
somaliska trumman var att den sticker ut väldigt mycket när man kollar på min tradition. Den har en stor 
betydelse när det gäller de somaliska bröllopen. Man använder den helt enkelt som en grej som sätter 
gång människorna i festen, alltså att de blir lite hypade att de dansar och skriker runt av glädje. Trumman 
som används i somaliska bröllop har även en någon slags beat som sätter igång människorna. 

           Resultatet av vissa av mina bilder blev att de är lite hypade, men det passar perfekt med sammanhanget 
eftersom man använder trumman i sig för att hypa människor. Det blev en ”perfect match” 

Den traditionella trumman Danbuur är ett framstående instrument ”i min tradition” påpekar 

eleven. Här framställs Danbuur i arbetet ”Aroos” på ett nytt sätt, med hjälp av digital teknik 

har färger och nyanser ”hypat” framställningen. Eleven sammanför trummans effekt i 

festsammanhang med det nya visuella uttrycket. 

Efter konstprojektet och utställningen avslutats fick eleverna anonymt skriva om hur de 

upplevt lektionerna och lektionsinnehållet. Sammantaget handlar det om cirka 60 

utvärderingar som jag fick in från elever i år 9 angående konsthistorieprojektet. Responsen 

var övervägande positiv. Några av dessa lät följande: ”Det jag gillat bäst av att jobba med 
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konsthistoria är att man får veta mycket om andra länder och även om mitt eget land.”, ”Jag 

har fått bättre koll på min kultur” och ”Jag har fått en större världsbild av konsthistorien”. Av 

negativ kritik som kom fram förstod jag att en del elever bara vill arbeta praktiskt i bild, eller 

att större fokus under föreläsningarna lagts på hur olika verk var skapade.  En elev 

efterfrågade ett större fokus på svensk konsttradition. Detta fick mig att fundera över om jag i 

min ambition att öppna fönstret mot världen kanske uppmärksammat svenskt kulturarv för 

lite. Mycket tänkvärt mot bakgrund av delmålet att eleverna lättare skulle omfamna det 

svenska om dem grundats i sina egna rötter. En elev föreslog en avslutning med 

redovisningar. Hade projektet gjorts idag hade det avslutats med elevredovisningar om de 

egna verken. Vill lärare åstadkomma en undervisning som har relevans för eleverna måste 

responsen vara ett viktigt led i processen och få finslipa utformning och innehåll. 

3, Tolkning och resultat 

3.1 Tolkning 

I flera arbeten framkommer extra tydligt elevernas sätt att lyfta fram och ställa olika kulturella 

aspekter mot varandra, gammalt mot nytt, tradition mot nyskapande och revolution.  I arbetet 

”Gender Bender” ville eleven visualisera ett traditionsbrott genom att kunna byta huvud på de 

traditionellt klädda kropparna. Eleven ger här betraktaren möjligheten att handgripligen pröva 

ut möjligheten att klä mannen i kvinnans klädsel och kvinnan i mannens. Hon tar positionen 

både som svensk och somalisk, både som traditionsbärare och nytänkande. Elevernas 

medvetna positionering syns tydligt genom de poänger som skapas i mötet mellan deras 

kulturella identiteter. I både IKEA-reklamen eller rockkonsertbilden syns komiska poänger 

som hade varit omöjliga att uppnå utan en medvetenhet kring hur komiken i det kulturella 

mötet uppstår. Orimligheten i att ett svenskt möbelföretag som IKEA skulle sälja ett 

bruksföremål från det somaliska nomadsamhället blir komiskt. Att se elevens hennamålade 

händer på en rockkonsert visar också hennes roll på sig själv både traditionsbärare och viljan 

att ta del av den omgivande västerländska ungdomskulturen, komiken uppstår i kulturkrocken. 

Att medvetet kunna skapa komiska poänger fodrar också en distans till de egna positionerna. I 

andra elevarbeten framstår representationen i sig som deras huvudsakliga ”statement”. I 

alstren ”Somali Nomads style”, ”Rest in Peace” och ”Eagle of Freedom” visar eleverna hur de 

kan använda sig av konsten för att representera sig själva liksom deras egna kulturella 

hybrider. Dräkten representerar tradition och kulturell identitet och visar på viljan att förmedla 

denna.  Gravstenens språkval och nya form visar demonstrativt på en religiös tillhörighet i en 
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ny kristen kontext. Den syrianska örnens vita näsduk en önskan om fred likaväl som nationell 

tillhörighet. Verket säger: Jag är Syrien, men ett fredens Syrien. I självporträtten ”Jag” och 

”Ansiktet i flaggan” syns i sättet eleverna valt att framställa sig själva att de lever i ett tredje 

rum där både tradition och västerländsk ungdomskultur råder. I ”Ansiktet i flaggan” är 

elevens klädsel helt västerländsk medan eleven själv representerar flaggan, landet och 

traditionen. Han säger själv att han vill visa att han kommer från Somalia men på ett sätt som 

bara han gjort. Korsbefruktningen mellan hans tradition och hur han visuellt representerar sig 

blir något unikt, och han väljer medvetet den positionen. I ”Jag” framställer eleven sig i 

skinnjacka och lössläppt hår, som vilken tonårstjej som helst i Sverige, med den uråldriga 

mosaiken som stärker hennes syrianskortodoxa identitet. Som Bhabha påpekar är 

förutsättningen för dessa korsbefruktningar den dynamik som finns i det tredje rummet.52 

 I en diskursanalys talar om hur man kan välja att positionera sig i förhållande till en diskurs, 

detta kallar man för subjektspositionering. 53Ambitionen med det interkulturella perspektivet i 

konsthistorieprojektet var att erbjuda elever fler positioner, att synliggöra val genom det 

utforskande arbetssättet.  Elevernas tydliga positionering syns genom sättet ställa kulturella 

fenomen mot varandra och kombinera på sitt unika sätt. På så vis visualiserar eleverna hur de 

behärskar flera parallella tillhörigheter och äger sin egen version av verkligheten. De flesta 

elever omskapar tradition till sin egen version, de är medvetna om det unika i deras 

tvärkulturella position. Detta gäller flera lager av kulturella tillhörigheter, såväl nationell 

tillhörighet, förortstillhörighet som tonårskultur. Eleverna både är hybrida som Lahdenperä 54 

påpekar likaväl som de är med och skapar nya hybrida kulturer som Bhabha 55 talar om. Ser 

man till arbetet ”En modern Fijaan” och ”Aroos” syns det i visualiseringen att eleverna själva 

är väl medvetna om dessa lager. Elevens traditionella fijaan är dekorerad med nitar som kan 

representera tonårskultur och punk precis som bildspråket i bilderna på trumman Danbuur 

påminner mer om ravekulturens uppskruvade färger och digitaliserade abstraktion. Att 

framställa den traditionella trumman på detta moderna vis stämde med elevens personliga 

upplevelse av trummans transartade rytmer. Dessa alster uttrycker ingen motvilja mot 

elevernas egna nationella eller kulturella identiteter, tvärtom stolthet, men återkommande är 

viljan att göra om traditionen till sin egen. Detta inbegriper lika mycket självbestämmanderätt 

att definiera sig själv som kapaciteten att parera flera simultana kontexter. Elevernas 
                                                            
52 Bhaba, Homi, Dialektal kosmopolitism, Glänta 2001: nr.1. 
53 Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise (1999) Diskursanalys i teori och praktik, Roskilde: 
Universitetsforlag/Samfundslitteratur. S. 47. 
54 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 20. 
55   Bhaba, Homi, Dialektal kosmopolitism, Glänta 2001: nr.1. 



33 
 

nyckelbegrepp synliggör att de är vida mer förmögna att omvandla låsta positioner och att 

positionera sig än den svenska skolans majoritetsnorm erbjuder tillfälle till.  

3.2 Resultat 

Denna studie utgick ifrån frågeställningen om hur bildläraren kan möta det allt mer 

heterogena och mångkulturella klassrummet och hur en anpassning efter elevunderlaget kan 

avspeglas i lektionsinnehållet ställts. Studien tjänar som exempel på vad som kan hända när 

man som pedagog inte bara erkänner mångfalden utan även kan använda sig av den i 

lektionsinnehållet. Givetvis är det inte realistiskt att hela världen ska rymmas i en 

konsthistoriekurs. Det kommer alltid att handla om ett urval av vad som ska vara med i kurs. 

En princip som kan underlätta urvalet av kursinnehåll är att de representerade kulturerna i 

klassrummet bör inkluderas i någon form och att dessa ställs i relation till någon annan visuell 

kultur. Lektionsinnehåll kan behandla mer än etnicitet i fråga om kulturell mångfald, därför 

handlar detta i huvudsak om att presentera just en mångfald och på ett jämlikt sätt. Då svenska 

exempel tas upp ska dessa presenteras som en bland många normer.  

På frågan om vilka etiska, didaktiska och kunskapsmässiga resurser som kan utvecklas med 

en inkluderande bildpedagogik ges i denna studie exempel på hur man som pedagog utifrån 

en tillgångspedagogik bör använda sig av alla resurser som står till buds (föräldrar, elever, 

modersmålslärare). Elevers och deras föräldrars medverkan genom samarbetsläxorna 

utgjorde en vital del i arbetet.56 Det gav både elever och föräldrar en möjlighet att positionera 

sig på olika sätt och därmed inte reduceras till ”invandrare”, ”den andre” eller ”den mindre 

vetande”. Föräldrarnas erfarenheter blev nödvändiga i elevernas utforskande av familjens 

visuella kultur då många elever inte ens varit i familjens hemländer. Trots detta hänvisar flera 

elever i sina alster till ”sina” länder och ”sina traditioner”.  Det är tydligt att familjens 

kulturella bakgrund påverkat elevernas val av arbetsområde, grundidentiteten bottnar här. De 

färdiga alstren vittnar mer om den kulturella hybriden och självständiga poänger. Detta 

synliggör Burrs teorier om hur identiteten konstruerats.57 Men kanske kunde man använt 

föräldrarna även i skapandet? Då elever ofta lär sig snabbare att orientera sig i ett nytt 

samhälle förlorar föräldrarna ofta sin auktoritet som vägvisare. I tillgångspedagogiken 

använder man sig aktivt av både föräldrarnas och elevernas egna erfarenheter vilket gör båda 

parter till resurser för studierna. Med detta arbetssätt är föräldrarnas och elevernas icke-

                                                            
56 Strandberg, Max (2013) ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrarnas livserfarenheter som resurs‐ 
några kritiska aspekter”, Stockholm: Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. 
57 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism, London, Routledge, London, s.7. 
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svenska bakgrund inte en brist utan ett bidrag i den interkulturella bildningen.58Att döma av 

elevarbetena gick eleverna inte oberörda ur projektet utan utnyttjade medvetet sin position i 

sitt berättande. Att som pedagog hitta ett verktyg för hur elever kan byta subjektsposition och 

även i relation till skolans majoritetsnorm kan vara en början till en social förändrings 

process. I den kritiska diskursanalysen talar man just om hur ett ifrågasättande av diskurs kan 

leda till en förändring av den befintliga strukturen och detta är ju den interkulturella 

pedagogikens kärna.59 Kanske kan man inte förändra hela strukturen men man kan ta makt 

över hur man relaterar till den, att förse elever med denna makt kallas på engelska 

”empowerment”. Tillgångspedagogiken har ambitionen att erbjuda ett mer etiskt 

förhållningssätt genom att inkludera alla elever i innehållet. Att neka mångfalden som resurs 

är att neka den svenska skolans och samhällets förmåga att dra vinster av mångfalden. 

Kan ett interkulturellt förhållningssätt bidra till pedagogiska vinster? Då eleven blivit 

presenterad olika infallsvinklar kan denne träda tillbaka i ett ”mellanläge” menar Lahdenperä, 

och sedan välja vad denne vill bli/ansluta sig till. 60 Genom den bredd av kulturer, uttryck och 

genrer som presenterades under föreläsningarna och diskussionerna hade eleverna 

möjligheten att göra val, positionera sig. Denna studie försöker att visa på hur en elev som är 

inkluderad lektionsinnehållet lättare blir delaktig och hur pedagogen på så sätt får med sig fler 

elever i skapandet. 

4. Slutdiskussion  

När Dr. King i USA och da Silva i Brasilien tar upp läroplanen så är det där den första bristen 

visar sig. Det finns inte en tillräcklig vilja till att inkludera vissa samhällsgrupper i skolans 

innehåll. Det amerikanska och brasilianska postkoloniala samhället har sedan lång tid 

cementerade roller. I Sverige ser läget annorlunda ut. Läroplanen föreskriver att lärarna bör 

inkludera flera perspektiv i undervisningen men vad händer ute i skolorna? Hänger lärosätena, 

skolorna och lärarna med i läroplanens direktiv? Har intentionen om interkulturellt perspektiv 

i undervisningen/lektionsinnehållet infriats? Hur ser det i praktiken? Detta skulle kunna vara 

en studie i sig.  

                                                            
58 Strandberg, Max (2013) ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrarnas livserfarenheter som resurs‐ 
några kritiska aspekter”, Stockholm: Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. 
59 Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise (1999) Diskursanalys i teori och praktik, Roskilde: 
Universitetsforlag/Samfundslitteratur, s. 67. 
60 Lahdenperä, Pirjo (2004)  Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur. 
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Max Strandberg tar upp de didaktiska svårigheter som kan uppstå då lärarna ska ge feed-back 

på ett innehåll som de inte helt behärskar. 61Att inkludera elevernas egna berättelser innebär 

att som lärare hantera innehåll som ibland går utanför den egna erfarenheten.  Att behöva 

handskas och bedöma elevrespons som man inte är förtrogen med gör att vissa lärare undviker 

ett interkulturellt arbetssätt. Det blir för obekvämt och ansträngande att utöka eller förändra 

sin repertoar helt enkelt. Då jag ser till min egen resa mot att införliva ett interkulturellt 

perspektiv i min undervisning har det varit en ansträngande väg att välja, en väg av 

omprogrammering. Jag såg behovet av att inkludera elevernas egna upplevelser och 

kunskaper men hade egentligen inte så mycket kunskap om vad interkulturell pedagogik var. 

Med hjälp av fallstudiens metod har jag i arbetet med denna studie systematiskt gått igenom 

gammalt material och på så vis fått möjligheten att distansera mig till mitt arbete med 

konsthistorieprojektet för att nu åter syna det i olika teoretikers ljus. Jag har idag en fördjupad 

förståelse av vad interkulturell pedagogik är och dess potential. Jag har liksom mina elever 

bytt subjektspositionering. Detta perspektiv och arbetssätt har berikat mig, både som lärare 

och människa.  

Det är viktigt att beskriva de hinder och utmaningar utanför lärarens lektionsinnehåll eller 

kontroll. Arbetet i förorten kan vara mycket tungt då det stundtals kantas av våld, förstörelse 

och uppgivenhet. Under projektets gång drabbades skolan och bildsalen av vandalism, inbrott 

och översvämning. Kravaller i Rinkeby och flera förorter 2013 ledde till att många skolor 

förstördes, och även vår skola drabbades. Samtliga av bildsalens fönster besköts, och i 

perioder möttes skolans personal och elever av uppbrända bilar placerade på skolgården varje 

vecka. Utöver detta har många elever och deras föräldrar, såväl i denna år 9 som generellt, 

begränsad skolerfarenhet. Det multietniska och mångkulturella klassrummet är en motsats till 

det framgångsrika homogena klassrummet Hattie talar om.62 I ett och samma klassrum samsas 

inte bara ett tiotal språk utan även lika många världsbilder och normsystem. Att hitta en ton 

och en undervisning som tillmötesgår alla är en utmaning. Om denna utmaning i ett 

heterogent klassrum ska omvandla de svårare oddsen till en resurs fodras kunskap och 

strategier. Interkulturell pedagogik är ett förslag på förhållningssätt då inte bara ”elevens röst 

blir hörd” utan att det finns en medveten växelverkan mellan lärares lektionsinnehåll som 

innefattar flera normer och elevens egen röst. Genom att lära sig mer om elevernas kulturella 

                                                            
61 Strandberg, Max (2013) ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrarnas livserfarenheter som resurs‐ 
några kritiska aspekter”, Stockholm: Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet, s. 51. 
62 Hattie, John A. (2008) Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta‐Analyses Relating to Achievement, New 
York: Routledge, New York and London. 
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rötter och därtill förortens kultur gör en lärare mer förmögen att skapa uppgifter som är 

riktade till eleverna. Man finner ett tilltal, en genuin dialog. Följaktligen blev dessa elever mer 

delaktiga och engagerade i sitt skapande, de kände sig inkluderade i undervisningens innehåll 

och förhållningssätt. Detta gällde dem, i deras sociala verklighet. Att känna sig delaktig är 

motsatsen till att känna sig marginaliserad. I den utbytta rollen som eleverna fick genom detta 

arbetssätt är det svårare att välja att vara ett passivt offer. 

Då man undervisar i estetiska ämnen bör man vara medveten om det kraftfulla medium som 

bildämnet faktiskt kan vara då det handlar om att beröra och att bli berörd. De elevarbeten 

som presenterats i denna studie visar på de existentiella teman som kommer upp då man låter 

eleverna berätta sin egen berättelse. Bildämnet kan vara delaktigt i en process av social 

förändring, även om en sådan förändring består av enträget arbete över tid. Utöver kraften att 

beröra kan bildämnet liksom SO- ämnena förse eleven med olika tankeverktyg som 

hypotesprövning, problematiserande och källkritik, i synnerhet ur ett interkulturellt perspektiv 

redskap för eleven att bli en mer kritisk och självständigt tänkande medborgare. Detta är ju en 

av den svenska skolans uppgifter. 

I konsthistoriekursen tränade vi på att se samband och likheter mellan kulturer och deras 

uttryckssätt. Civilisationer utan någon som helst kontakt har byggt, skapat, smitt, drejat, 

broderat och målat på liknande sätt. Andäktig tystnad följer alltid i detta moment. Hur är detta 

möjligt? Jo, för att vi är kanske inte så annorlunda när allt kommer omkring. Vi är alla 

människor. Framför alla namn, titlar, epitet och grupperingar är vi människor, med samma 

värde. Detta måste vara det pluralistiska samhällets kitt och utgångspunkt. 

Det jag önskar se mer av i framtiden är erfarenhetsbaserad dokumentation kring interkulturell 

bildpedagogik i Sverige. Ämnet är smalt, men det forskas, framförallt i USA och England. 

Det finns med andra ord en teoretisk grund att stå på. Risken då fokus läggs på att utveckla 

teorier är att ord förblir ord och inte införlivas i praktiken. Då bildpedagogiken är både 

teoretisk och praktisk behövs mer dokumentation och exempel på förverkligande av teorierna. 

Om bildlärare ska hjälpa elever att skapa i en mer inkluderande anda behövs det formuleras 

hur teorier kan appliceras i det vardagliga arbetet med eleverna. Konstteori växte fram ur ett 

behov att ge praktiken en bas att stå på. Det kan kännas ironiskt att ett tvärvetenskapligt fält 

som interkulturell bildpedagogik står inför en omvänd situation, teoribildning finns, men med 

en knapphändigt dokumenterad/teoretiserad praktik. I likhet med Dr. King, Da Silva och 

Mohammed har jag i brist på befintligt material skapat mitt eget. Syftet med denna studie var 
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att belysa didaktiska frågor och ge exempel på hur man kan möta ett heterogent klassrum. 

Min förhoppning är att jag genom denna studie kan bidra med vad interkulturell 

bildpedagogik kan innebära i praktiken, i Sverige.   
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