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Abstract 

Denna studie bygger på en längre intervju med en bildlärare inspirerat av ”livsberättelsen” som 

metod. När jag började arbeta på Björkängsskolan i Stockholms södra förorter, hade Britta varit 

bildlärare i 30 år. Jag har under arbetets gång alltmer insett hur mycket Britta påverkat mitt sätt att 

jobba, både vad gäller innehåll och i själva klassrumssituationen, kanske i lika hög grad som min 

bildlärarutbildning gjort. Hennes erfarenhet och auktoritet i klassrummet var en anledning till att 

jag ville göra denna intervju. Därigenom hoppades jag lära mig mer om både lärarrollen generellt, 

och om min egen lärarroll.   

 

Britta har arbetat på olika stadier (mellan, hög och gymnasium), på flera kommunala skolor i 

Stockholms förorter samt på en statsunderstödd privatskola (före friskolereformen) i Stockholms 

innerstad.  Hon har också läst in behörighet i svenska under 1980-talet. Nästa år går Britta i 

pension, hon har då varit yrkesverksam som bildlärare i 38 år. Jag har blivit intresserad av att höra 

hennes livsberättelse; om hur hon ser på bildläraryrkets och skolans utveckling under dessa år.  

Under den tidsperiod som Britta varit lärare, har skolan genomgått stora förändringar som med 

fördel kan betraktas ur ett historieperspektiv med utgångspunkt tagen i lärarens perspektiv.  

Brittas berättelse ställer jag i relation till tidigare forskning, både kring skolan, kring livshistoria, 

och kring bildämnets utveckling. Skolan och bildämnet genomgick betydande förändringar från det 

att Britta själv gick i skolan på 1940- och 1950-talet jämfört med då hon själv arbetade som 

bildlärare, bland annat i och med de nya läroplanerna Lgr60 och Lgr69, och senare Lgr80. ”Bilden 

som språk” får alltmer genomslag och den tekniska ritningen och linearritningen får stryka på 

foten. Frågan jag ställer mig är åt vilket håll bildämnet nu är på väg, hur formulerar vi idéerna kring 

”bilden som kommunikation” för den framtida skolan. Där ger denna undersökning inga svar, men 

ett intresse för vidare studier. 
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1. Inledning 
När jag skrev min B-uppsats i bildpedagogik på konstfack handlade den om ”den kvinnliga 

blicken”. Hur vi socialiseras till att anta att män tycker om att se på bilder av nakna kvinnor, medan 

kvinnor antas gilla mera att läsa om erotiska äventyr, men att bilder blir för påträngande. 
1 

 

Min intention inför skrivandet av en c-uppsats var först att fortsätta studien kring samma tema, 

vilket jag fortfarande tycker är intressant och i högsta grad aktuellt ur ett samhällsperspektiv.  

Men som utövande pedagog på högstadiet kände jag ett behov av att studera själva bildlärarollen, 

då jag arbetat snart ett decennium som bildlärare, och fortfarande stundtals känner ambivalens i 

min lärarroll.  Slutligen landade jag i att skriva en livsberättelse kring en kollegas, Brittas, 

bildpedagogiska karriär, byggd på en längre intervju med henne. Valet av studie berodde dels på 

historisk nyfikenhet, hur livet som lärare har förändrats, dels kring frågan vad det är som gör att 

min kollega Britta fortfarande orkar arbeta med engagemang (här tvivlar jag ibland på min egen 

förmåga att göra det om trettio år). Jag blev även intresserad av frågan om vad (bild) pedagogik är, 

för Britta, för mig och kanske för andra. Hur mycket påverkas vi av varann i vår pedagogik, av 

”samhällsandan”, politiska pålagor i stadsdelsnämnden/kommunen, nya läroplaner, elever, 

föräldrar? 

Alla dessa frågor kan jag inte ge svar på genom en enda intervju, det är jag väl medveten om. 

Förhoppningsvis kommer dock mera forskning och jag ser det som relevant inför tex diskussionen 

kring ny lärarutbildning. Vad är kunskap, och hur förmedlar vi den på bästa sätt, är frågor som 

ständigt är aktuella och min uppfattning är att det finns mycket kunskap ute hos aktiva lärare som 

bör tas tillvara. Att kunna ett ämne bra är en sak men att förmedla det till en grupp en helt annan. 

Brottas vi med samma situationer som under 1880-talet
2
 då klassrummet var i uppror och endast 

med nöd och näppe ordnades upp med rotting o skamvrå – eller är varje situation ny, varje 

generation annorlunda än den förra? Det är några av de frågor jag vill försöka närma mig i denna 

uppsats. 

                                                 
1
 Låby Elin (1994) ”Och till sin avbild gjorde guden en man, och en kvinna att älska 

varann” B-uppsats bildpedagogik, Konstfack 
2
 Hultkvist ,Petterson Foucault , namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk 

problematik Sid.114 
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1.1Bakgrund 

Att forska om lärares livshistorier har de senaste decennierna blivit aktuellt. Jag har tittat närmare 

på Eva Georgii Hemmings avhandling om musiklärare på gymnasiet.
3
 Även Sue Middleton och 

Ivor Goodson har uppmärksammat potentialen för lärares livshistorieberättelser, men just bildlärare 

har inte varit ämne för undersökning tidigare. Däremot har det forskats en hel del kring bildämnet 

som sådant och dess historia, bland annat av Gunnar Åsén.
4
 Jag återkommer till detta under mina 

slutsatser. Jag har även jämfört mitt material med studier i pedagogik av Lennart Grosin, som 

byggde på undersökningar kring skolor med gott inlärningsklimat, och vad som kännetecknade 

dem.
5
  

Hans Wetterholm har bl.a. uppmärksammat olika kategorier av bildpedagoger. Han tar upp 

klasslärares (inte bildlärares) bildundervisning i de yngre åren, men det har ändå varit intressant 

jämförelsematerial.
6
 

Den litteratur som jag använt mig av är  Göran Lindes “Det ska ni veta! En introduktion till 

läroplansteori”, valda delar ut ”Boken om pedagogerna” (red. Anna Forsell), ”Motbok - om det 

ideologiska sveket mot skolan” av Lena Fejan Ljunghill och Sten Svensson, ”Någonting har hänt. 

Förbättring och frustration i svenska lågstatusskolor” av Li Bennich Björkman samt ”Läraren i det 

postmoderna samhället” av Andy Hargreeves. Genom ett urval av litteraturen har jag både ökat min 

förståelse för dagens skola, och samtidigt kommit att se flera av skolans möjligheter och problem i 

ett nytt ljus. Jag har läst den del som behandlar bildämnet av skolverkets publikation ”Nationella 

utvärderingen av grundskolan”(NU 2003).
7
 På min arbetsplats har vi även haft förnyade samtal 

kring betygskriterier i stadsdelens skolor.  Jag märkte att jag måste för mig själv, och i min 

förväntade förståelse för Britta, först klargöra var jag själv står i bildlärardiskursen, och varför. Jag 

har insett att mitt syfte med undersökningen som sådan, även handlar om att jag vill försöka förstå 

mitt eget bildlärarliv, och att det delvis kan ske genom en spegling av Brittas bildlärarliv. Vi delar 

                                                 
3
 Eva Georgii Hemming Berättelsen under deras fötter - Fem musiklärares 

livshistorier 
4
 Gunnar Åsén Från Linearritning till bild i Lind, U mfl. (red) Tidsbilder. Perspektiv 

på skola och bildskapande under 150 år. Samt  Varför bild i skolan? En historisk 

tillbaka blick på argument för ett marginaliserat skolämne i Vetenskapsrådets 

rapportserie 4:2006 i Lundgren.U.P red.Uttryck, intryck, avtryck - lärande, estetiska 

utrycksformer och forskning. 
5
 Se bilaga nr.1. 

6
 Hans Wetterholm En bildpedagogisk studie. Lärare undervisar och elever gör 

bilder 
7
 Anders Marner, Hans Örtengren Bildämnet i en kulturskola för alla 
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ju även arbetsplats och när jag själv nu ser allt fler strukturer i hur jag uppfattar vår skola, så är det 

intressant att höra hennes syn.  

 

1.2 Syfte 

 Syftet med undersökningen är att öka förståelsen av bildämnets historiska utveckling och innebörd 

utifrån en lärares perspektiv. Metoden jag använt är att intervjua en bildlärare som arbetat under 

många år. Britta blir en informant som kan lära mig mer om hur förändringar i skolan skett över tid, 

synen på makt och status mellan lärarkategorier, mellan män och kvinnor, lärare och elever. Syftet 

är dessutom att lära mer om en äldre kollegas tankar och idéer om pedagogik och metodik, i 

förhållande till egna idéer och i förhållande till läroplan och kursplan. 

 

1.3 Frågeställning 

Huvudfråga är:  

- Hur ser skolans och bildämnets utveckling ut,  utifrån en bildlärares berättelse med ett perspektiv 

från fyrtio års yrkeserfarenhet?  Frågan omfattar även aspekter av hur bildläraryrket förändrats över 

denna tid. Som följdfråga belyser studien på vilket sätt denna berättelse bekräftas eller motsägs av 

tidigare forskning kring bildämnet. 

  

1.4 Teoretiskt perspektiv 

  Jag väljer att bygga ett teoretiskt raster från både hermeneutik och poststrukturalism, därför att jag 

har svårt att fullt ut känna mig förtrogen med en av teorierna. Hermeneutiken väljer jag för att den 

är en del i en lång historisk idé om hur vi drar lärdom av det förflutna: 

Även om inga absoluta sanningar söks är det viktigt att skilja mellan vardagligt och vetenskapligt 

tolkande. Vetenskaplig tolkning av text eller handling bör ha ambitionen att leda fram till en ny text 

som i någon mening bättre eller tydligare förklarar företeelsens innebörd. Ett villkor för att denna nya 

förståelse ska kunna accepteras är att vi kan motivera tolkningen. (min kursiv) 
8
     

 Samtidigt är det svårt att hävda att vi kan göra en generell vetenskaplig tolkning, för vi som tolkar 

är alla olika, och väljer olika betoning beroende på vår förförståelse, eller vår intention. Däremot 

tror jag ändå att vi över generationer upprepar tidigare lärdom. Vi behöver kategoriseringar för att 

                                                 
8
 Eva Georgii Hemming (2005)Berättelsen under deras fötter - Fem musiklärares 

livshistorier sid.88    
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få tillvaron begriplig. Poststrukturalisterna däremot ser själva generaliseringen (kategoriseringen) 

som ett sätt att utöva makt. Sue Middleton skriver:  

Although many have disagreed with the ways that the various typologies and taxonomies have 

classified feminist sociological and educational theories, some have attacked the very idea of a 

taxonomy. First by dividing feminists into neat categories, taxonomies imply that feminists are 

theoretically monogamous, whereas most of us are theoretically promiscuous, or pluralist. Second, 

the ordering of categories – from liberalism through radical feminism to socialist feminism – imples a 

chronology or evolution when, in fact, the various perspectives have coexisted and interacted….As 

Patti Lather has argued: “To put into categories is an act of power”
9
 

 

Jag är medveten om att den poststrukturella teoribildningen delvis är en kritik mot den 

hermeneutiska teorin, men jag anser ändå att en kombination av dessa teorier bäst motsvarar mitt 

sätt att reflektera omkring den livshistoria jag vill berätta – att beskriva och förtydliga genom 

kategoriseringar men samtidigt förhålla mig kritisk till de egna generaliseringarna. 

 

1.4.1 Hermeneutiskt perspektiv och poststrukturalistiskt 

För att jämföra mitt “forskningsfält” med annan liknande forskning har jag läst Eva Georgii 

Hemmings avhandling “Berättelsen under deras  fötter Fem musiklärares livshistorier”. Hennes 

tankar kring hermeneutiken lockade mig. Hemming skriver:  

Hermeneutikens intresse inom t.ex samhällsvetenskaperna bygger på tanken att varje människa uppfattar sig 

själv och sin situation på ett unikt sätt. Människans uppfattning om vad hon gör, vad hon känner och hur hon 

relaterar till andra människor – det som ibland kallas människans livsvärld – utgör hermeneutikens 

fundament.
10

  

Detta kan ses som en bra utgångpunkt för att försöka förstå hur min egen ”livsvärld” hänger 

samman med andra, och i det här fallet, hur Brittas livsvärld hänger samman med samhället runt 

omkring. Vad är det som skapar henne till den bildlärare hon varit och är? Hemming fortsätter: 

 Människan tolkar någonting som har mening och innebörd. För att få kunskap om dessa 

föreställningar kan vi inte använda oss av mätmetoder. Vi måste leva oss in i människors 

uppfattningar om världen och tolka innebörder av såväl handlingar som verbala uttryck för dessa 

erfarenheter.
11

 

                                                 
9
 Sue Middleton “Educating feminists Life histories and Pedagogy” sid.42 

10
 Eva Georgii Hemming (2005)Berättelsen under deras fötter Fem musiklärares 

livshistorier sid.82   
 

11
Ibid.sid.82  
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Den andra möjliga tolkningshorisont som jag väljer är den poststrukturalistiska teoribildningen med 

grund i filosofisk poststrukturalism med företrädare som Michel Foucault eller Jacques Derrida.    

Studier med detta perspektiv handlar bl.a. om makt. Samhället formar oss till de individer vi är, 

samtidigt som vi formar samhället och vi kan aldrig ”fritt” tolka någonting. Det samhälle vi lever i, 

den historia vi upplevt, påverkar oss alltid i de analyser och tolkningar som vi gör av vår omvärld. 

Vem är det som har makten över tolkningen just nu? Hur mycket påverkar ekonomi och politik det 

jag tänker och känner inför mitt forskningsfält? 

 

1.4.2 Läroplansfunderingar 

Jag gick ut från konstfacks lärarutbildning vid institutionen för bildpedagogik (BI) våren 1994, det 

år som den nya läroplanen Lpo94 kom.  Detta innebar att jag gått en utbildning som fortfarande 

utgick ifrån Lgr 80, men att jag kom att verka i en skola där Lpo94 förväntades bli realiserad. 

Lpo94 blev mer målrelaterade än innehållsrelaterad i sin utformning.
12

 Den håller fortfarande på att 

införas, efter tolv år, och jag kan tydligt se att jag själv hamnat i brottet mellan olika sätt att tänka i 

och om skolan.  

Det har också blivit tydligt för mig då jag läst igenom läroplanerna hur mycket ”dold” eller 

”gammal” kunskap som Britta har, men som jag saknar, och som jag på något vis tvingas erövra på 

nytt då jag ändå förmodas dela samma bildlärardiskurs som Britta. För att nämna en så enkel sak 

som ordning i bildsalen och materialskötsel, så behandlas detta inte alls i Lpo94. Som exempel på 

tidigare mer regel- och detaljstyrda läroplaner står i 1962 års läroplan ”Att eleverna får ta del i 

förberedelser och i uppställandet av sådana välmotiverade ordningsregler, som är grundläggande 

för en god arbetsrutin, bidrar till deras arbetsfostran.”
13

 I Lgr 69 sägs “En viktig förutsättning för 

goda resultat av [bild]undervisningen är att eleverna medverkar vid planering och organisation av 

verksamheten. …Till denna medverkan hör även  resonemang och överenskommelse om yttre 

ordning, tex åtgärder för gemensam arbetstrivsel och medhjälp vid vård av material.”
14

 I de lokala 

betygskriterierna på Björkängsskolan har vi formulerat, för att uppnå betyget G,” Du skall ta del av 

de tekniker och material som presenteras under lektionerna och hantera dem rätt”. För Britta är 

detta förmodligen mera självklart än för mig, då hon under halva sin bildlärartid haft dessa 

formuleringar att följa, medan det för mig varit något jag måste fundera på och förhålla mig till, 

                                                 
12

 Linde sid. 89 ff 
13

 Lgr 62 sid.309 
14

 Lgr 69 sid.152 
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och på senare år har vi faktiskt återinfört just ”ordningsregler i bildsalen” Detta får mig att fundera 

på om man borde läsa alla gamla läroplaner, för att kunna förstå och arbeta gemensamt med sina 

kollegor. Borde kanske vissa saker funnits kvar? 

 

1.4.3 Livshistorisk metod  

Jag har valt att göra en studie med endast en  informant. Då väcks frågan om man verkligen kan 

”forska” om det bara finns en källa? Här har jag funnit stöd hos Christer Stensmo som beskriver 

ideografiskt inriktade studier, det vill säga studier som riktar sig till en eller få informanter, men där 

man ställer många frågor.
15

 Stensmo förklarar även skillnaden mellan livsberättelse och 

livshistoria: ”I en livsberättelse återger man en människas liv, medan man i en livshistoria också 

söker säga något om det kollektiv som den berättande ingår i.” 
16

  

Det viktiga är att inte bara skriva en spännande levnadsberättelse, utan att även tolka berättelsen, 

för att sätta den i ett bildlärarhistoriskt och pedagogiskt sammanhang. För att förstå pedagogik tror 

jag att studiet av lärares livshistorier är intressant. Vi formas av de lärare vi en gång haft i större 

utsträckning än vad vi troligen är medvetna om.
17

 Vi formas även av våra kollegor ”Det som 

läraren företar sig i klassrummet, i form av undervisningsstil och undervisningsstrategier, påverkas 

starkt av kollegornas synpunkter och attityder, både nuvarande och tidigare kollegor.”
18

 

Genom läsningen av litteraturen har jag alltmer funnit det intressant att se Britta, och mig själv, 

ingående i en bildlärardiskurs, och även en skoldiskurs.  Vi är samtidigt båda skapare av och 

skapade i dessa diskurser. Sue Middleton skriver: ”The use of life history methods…provides 

teachers and students with ways of understanding how our own subjectivities have been constituted 

and with ways of making visible the alienation that can result from interpretations of our personal 

and collective histories through the eyes of theorists whose perspectives have arisen elsewhere.
19

 

Här har jag möjligheten att skriva ur mitt eget perspektiv, just nu. 

 

 

                                                 
15

 Christer Stensmo Vetenskapsteori och metod för lärare sid. 30 
16

 Ibid.sid.82 
17

 Ivor F.Goodson Ulf Numan (årtal) Livshistoria och professionsutveckling 

Berättelser om lärares liv och arbete sid.64f 
18

 Andy Hargreeves (1998) Läraren i det postmoderna samhälle” sid.176 
19

 Middleton (1993) sid. 35 
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1.5  Metod 

Jag har gjort inspelade intervjuer med  Britta vid två tillfällen under december 2006, en gång ute i 

hennes stuga vid havet, och en gång hemma hos mig vid köksbordet. Jag hade skrivit några få 

frågor som var ganska öppna för att jag ville ha en sammanhållen berättelse snarare än korta svar.
20

 

Båda gångerna åt vi lunch samtidigt. Vi gick också ut med Brittas hund, fast då spelade jag inte in 

samtalet. Det blev totalt drygt tre timmar inspelat på kassettband, som jag sedan har transkriberat. 

Utskrivet omfattar samtalen 48 sidor. Jag gjorde även några uppföljningsfrågor som Britta 

kompletterade via mejl (skrivet). Alla namn, både på personer och skolor, är anonymiserade.   

 

2. Undersökningen 

För att underlätta för läsaren har jag valt att här först presentera alla de skolor kronologiskt som  

Britta arbetat på, så att det framgår vilken skola och under vilken tid som referensen gäller. Jag har 

bytt namn på alla skolor, och varje likhet med existerande skolor är slumpmässig. Jag har redan 

inledningsvis också valt att ta in korta synpunkter från Britta om skolorna för att ge en viss 

överblick och förförståelse av ett tidsperspektiv. Det blev tydligt för mig då jag lyssnade igenom 

intervjun att den till viss del kommit att handla om helt andra saker än det jag varit ute efter. Detta 

får till följd att vissa delar av samtalen inte kommer att användas, därför att det faller utanför 

uppsatsens frågeställning. Det blev också tydligt för mig hur Britta hela tiden omförhandlar 

samtalet till att handla om sådant hon vill berätta (personliga anekdoter kring olika personer), 

snarare än det jag förväntas vilja höra (bildämnets utveckling i skolan). 

 

I redovisningen av intervjumaterialet har jag valt att skriva E: före det som jag själv frågar eller 

säger och B: före Brittas svar. Vid kortare pauser under intervjun har jag lagt in punkter…, och när 

jag hoppat över ett parti i intervjun markeras[…]. När jag behöver förklara för att få texten att flyta 

på står ordet [såhär]. Ord som är betonade i talet är understrukna.  

 

1964-65 ”Gamla Läroverket” Britta hade vickariat ett läsår före TI
21

 

E: -Var det gymnasium eller högstadium? 

                                                 
20

 Se bilaga 2.”Frågor till Britta” 
21

 Teckningslärarinstitutet, dåvarande teckningslärarutbildning vid Konstfack. 
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B: -Det var båda delarna (skratt), det var jättekul, […] för jag hade alltså 5:5ar
22

, den skoltyp som 

jag hade gått i, och jag hade enhetsskolan
23

 där också samtidigt, så att dom två skolformerna fanns 

parallellt. Också var det det gamla gymnasiesystemet, och det fanns ju kvar tills jag blev 

examinerad lärare.[…]så att jag hade alltså realskola, enhetsskola och gymnasium.   

   

1968 ”Skolan för döva” Här fick Britta ett graviditetsvikariat under sista terminen på TI. 

E: - Teckningsundervisningen, var den annorlunda? 

B: - Ja, det var den, för att det var så små grupper, du kunde vara så individuell, annars så var du ju 

stordriftspedagog, men där så kunde du ju verkligen bry dig om varje elev. Det var ju specialskola, 

statlig specialskola. 

 

1969 ”Lindblomsskolan” (högstadium) 

 B: - Det var en högstadieskola, […] det var det där nya med det fanns 9g 9h 9pt 9ht 

hushållsteknisk, och teknisk praktisk varianten.
24

[…] man hade det på enhetsskolan till att börja 

med, så 9g betydde gymnasieförberedande, och 9h var också gymnasieförberedande, humanistisk 

variant, och sen 9tp var alltså en yrkesförberedande teknisk praktisk också fanns det en 9hp eller 

vad det hette som var hushållsteknisk eller nåt sånt där, och då kan du ju gissa vilken sortering det 

blev av elever, tp grabbarna, för det var bara grabbar, dom kastade ju pil med mina moraknivar i 

verkstan alltså…och där kom polisen dagligen och kollade deras mopeder… 

 

1970 Anställd i Stockholms stads skolor, var på fyra olika skolor, två per termin (må-tis. en ons-fre 

en annan) blev tillsvidare anställd på en av dessa 1970, Billgrenska skolan.  

B: -Det var jättesvårt att få jobb; Lindblomsskolan var ett vick,[…] och jag visste inte om jag skulle 

ha nåt jobb, också ringer dom från skoldirektionen som det hette på den tiden, och talar om att vi 

anställer dig. 

   

                                                 
22

 Sista året i den 5-åriga realskolan, motsvarande årskurs 9 
23

 Den sammanhållna skola (såsmåningom kallad grundskolan) som skulle ersätta 

tidigare folk- och realskolan. ”I takt med att grundskolan infördes avvecklades 

folkskolor , fortsättningsskolor och realskolestadiets olika skolor. Med läsåret 

1972/73 var paralellskolesystemet ersatt med ett enhetsskolesystem.” www.ne.se 

grundskola historik 
24

  Lgr62 sid.119 (nio olika inriktningar för år 9, varav fem var studieförberedande 

och fyra var yrkesförberedande.)  

http://www.ne.se/
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1970-1982 ”Billgrenska skolan”  

E: - Var Billgrenska ett gymnasium eller? 

B: - Ja, det var alltihop från första klass till sista ring, statsunderstödd privatskola som det hette.[…] 

Nu var det här ju en innerstadsskola och jag var klassföreståndare för en klass där fem killar, där 

pappan hade titeln professor. 

E: - Dom var väldigt ambitiösa? 

B: - Nä, dom var inte ambitiösa, det togs bara för givet. Det var inte så att de var ambitiösa, de var 

inte alls speciellt trevliga alltid de här heller men de var bara duktiga i skolan, det var alltså inget 

att snacka om. 

 

1982-1992 ”Åkerbyskolan” högstadieskola i söderförort, då den lades ner flyttade Britta och hela 

bildinstitutionen till ”Björkängsskolan”,1-9 skola i söderförort. där Britta och jag arbetat 

tillsammans sedan 2002. De sista två åren har Britta bara haft ett par klasser i bild, och mest arbetat 

som speciallärare med små grupper. 

 

E: - I Åkerbyskolan, var det ungefär samma elevunderlag som i Björkängsskolan, eller? 

B: - Då jag började i Björkängsskolan var det rätt så likartat, för då hade vi fortfarande… jag blev 

klassföreståndare för en klass där andra året jag jobbade, och det var en klass som hade lika bra 

prov på DNs nutidsorientering som Östermalm och Lidingö, det var en superklass alltså, det fanns i 

Björkängen.  

E: - Men då kan man säga att Björkängen är utav de skolor du har varit den som varit tyngst socialt 

belastad? 

B: - Ja, oh, ja men jag tror att det nånstans är en spegling av samhället också… 

Det är inte invandrarna som är det besvärliga utan det är ju ”white trash”, och sen hopplösheten då 

hos vissa invandrare när de inser att de inte kommer att komma nånstans. 

 

Britta har således haft tre längre anställningar, den första på Billgrenska som var en innerstadsskola 

med hög status och med både högstadium och gymnasium. Därefter har hon varit anställd på två 

ytterstadsskolor, där vi arbetat gemensamt på Björkängsskolan sedan 2002. Skolan har ”Elevens 
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val” i bland annat fotboll, vilket medfört att bildämnet reducerats med 20 procent.
25

 Vi har haft 60 

minuter bild per vecka i årskurs 4, 5, 6 och 9. 50 minuter bild i år 7 och 8, i helklass, det vill säga 

ca 23-28 elever. 

Britta beskriver en tydlig förändring i Björkängsskolan sedan början av 1990-talet som delvis 

hänger samman med friskolereformen, då elever från studiemotiverade hem ofta väljer en annan 

skola.
26

 

 

2.1 Brittas historia 

B: - Jag är född i Luleå och jag växte upp lite utanför centrala Luleå. Båda mina föräldrar var 

lärare. Pappa blev rektor för det som kallades för yrkesskolan på den tiden, alltså praktiska 

gymnasieskolan rätt tidigt under min barndom. Och mamma var, blev speciallärare.   

E: - Var det nån av dom som tecknade eller målade eller så? 

B: - Ja, mamma målade, men pappa var duktig tecknare, men mamma målade hon målade hela sitt 

liv…[…] 

E: - Men hon var duktig då? 

B: -Ja, hon var duktig hon hamnade på Liljevalchs nån gång och så där…så att hon var ingen 

duktig tecknare, hon var helt och hållet färgmänniska, hon var en urusel tecknare, det såg jag redan 

då. 

 

1961 kom Britta in på Konstfack: 

E: - Var det på bildlärarlinjen?  

B: - Nä, inredning. Det var för mycket, jag hade läst för mycket ”Allt i hemmet” (småskrattar)… 

B: - Då hette det Konstindustriella dagskolan, två år och sen gick man vidare till högre 

konstindustriella skolan, som hade universitetsnivå. 

Men, det var på den jag lärde mig allting, det var faktiskt på dom här två åren. 

E: - Tyckte du att undervisningen var bra? 

B: - Ja, jättebra, den var väldigt bra, det var ju konstnärer som undervisade, och det är där jag lärde 

mig linjalritning, jag lärde mig skriften, jag lärde mig snickra, jag lärde mig keramik, ja, inte så 

                                                 
25

 Ur Timplan Lpo 94 ”Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne 

eller ämnesgrupp minskas med högst 20 procent” 

                
26

 Lena Fejan Ljunghill, Sten Svensson (2006) Motbok - om det ideologiska sveket mot skolan sid.41ff 
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mycket för den lärde jag mig på TI sen också, allt det här hur du hanterar en akvarellpensel hur du 

jobbar med dom här sakerna; och jag hade alltså väldigt bra betyg men jag kom inte in…[på 

fortsättningsutbildningen] 

 

Britta kom inte in på fortsättningsutbildningen på möbler och inredning, vilket till en början gjorde 

henne mycket bedrövad. Hon börjar läsa konsthistoria på universitetet, och får samtidigt jobb. 

 

B: - Också tog jag ett vick i […] gamla läroverket, där jobbade jag ett helt år som teckningslärare 

och stormtrivdes. Och det var då jag kom på att det är kanske teckningslärare jag ska bli.   

 

1966 börjar Britta på TI(teckningslärarinstitutet): 

B: - Då åkte jag ju in, då hade jag ju vip-fil. Och teckningslärarinstitutet var en barnlek för mig 

alltså, jag lovar. För att då skulle jag sitta och skriva det jag redan hade gjort, jag blev befriad från 

linjalritning, det fanns där också. Jag hade redan stort A alltså, jag kunde mycket mer än vad dom 

kunde, jag var jätteduktig på att måla och allt sånt där, jag kunde mycket mer än vad dom blivande 

teckningslärarna kunde, redan alltså. 

Då insåg jag att det är nog det här jag ska bli i alla fall. Jag hade ju dessutom på somrarna och 

litegrann jobbat som inredningsarkitekt och upptäkt att det var rätt trist, inte så kul som jag 

trodde…Handelsbankens kontor, skittråkiga standardmöbler som skulle plockas in…ritade om en 

barnstol med kulor på … 

 

Britta beskriver sig själv som ganska bortskämd som barn. Hon hade en äldre bror, men var 

sladdbarn och hade äldre föräldrar som månade mycket om henne. De hade även en 

hushållsföreståndarinna som var som en medlem av familjen, enligt Britta. Fram till mitten av 

1940-talet var det endast tio procent av gifta kvinnor som yrkesarbetade.
 27

 Det var alltså relativt 

ovanligt med yrkesarbetande gifta mödrar. Britta hade en förebild i sin mor som yrkesarbetande, 

vilket kan vara del i den självklara auktoritet som präglar Britta idag. 

 När Britta som 19-åring kom in på Konstfack tyckte hon det var hemskt att åka så långt hemifrån. 

”På den tiden [1961] kunde det ta två timmar att ringa ett telefonsamtal, det skulle kopplas genom 

en växel upp till Luleå” 

                                                 
27

  Inga Elgqvist-Saltzman (1993) ”Lärarinna, Kvinna, Människa” 
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Jag ser Brittas självbild som lärare vara formad både av det faktum att hon växt upp i ett 

konstnärligt och pedagogiskt hem. Detta gäller även de musiklärare som Hemming studerat: 

”Samtliga fem lärare i studien kommer från familjer med ett aktivt intresse för sång och musik och 

alla har åtminstone en förälder med akademisk examen.”
28

 Britta har först gått två år på en i hennes 

ögon ”bättre” konstnärlig utbildning – hon hyser inga tvivel om att hon är väl utbildad för sitt värv, 

och hon ”stormtrivdes” under sitt första år som vikarierande lärare. 

 

2.2 Bildläraryrkets utveckling 

2.2.1 Brittas bildlärare 

Britta berättar från sin uppväxt och skoltiden i Luleå: 

B: - Vi hade bild  ….. jag är inte säker på att vi hade bild sista året, de två första åren på gymnasiet 

hade vi bild i alla fall…Det var ju mycket teknisk ritning, även på realskolan var det mycket 

teknisk ritning, du skulle lära dig att konstruera en regelbunden sexhörning, regelbunden 

femhörning, du skulle kunna de här begreppen … och…det hatade ju jag som pesten… 

 E: - På schemat stod teknisk ritning? 

B: - Nä, det stod teckning, men teckningen skulle till rätt stor del innehålla teknisk ritning.  

   E:  - Det du kommer ihåg mest från bildundervisningen, det är den här tekniska ritningen, är det 

nånting annat… 

 B: - Nä, alltså på gymnasiet var det ingen undervisning alls, direkt. För han kom, och det gjorde 

lärarna som var teckningslärare på gymnasiet, dom gick och rökte, dom hade ett eget lärarrum, det 

var jag med om sen då jag började jobba som teckningslärare också. De gick in och så hälsade de 

klassen välkommen, och så snackade de lite grann och så gick de ut igen också satt vi där då och 

flummade. Så att det finns en apotekare i Delsbo som klarade sitt bildbetyg helt och hållet med 

mina kastade grejer. Läraren hade alltså mycket dåligt begrepp om det hela, det var ju 

begåvningarna då som han satsade på… 

E: - Han gick ut från klassrummet? 

B: - Ja, dom var inte kvar i klassrummet, nä det var inte teckningsläraren heller på…realskolan, 

hela tiden. 

                                                 
                  

28
 Georgii Hemming, (2005) sid. 301 
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 Brittas historia bekräftar att bildämnet och bildlärarens uppgift gått från att vara ett 

tekniskt/praktiskt inriktat ämne som delvis var knutet till att lära upp blivande ingenjörer med 

mycket teknisk ritning och projektionsritning, mot att bli ett mer fritt konstnärligt utövande.
29

 

Britta ger en bild av sina lärare som ganska frånvarande, vilket får mig att anta att de inte kan ha 

inspirerat henne att söka bildlärarutbildningen. 

 

2.2.1 Läroplaner kommer och går – perspektivläran består… 

Nästa fas för teckningsämnet borde vara den mera språkliga betoningen som varit gällande sedan 

Lgr 69: ”Lika viktigt (som skapande verksamhet) är det att eleverna lär sig att se, uppleva och 

värdera de bilder de möter i det dagliga livet. Bilden är ett viktigt kommunikationsmedel i det 

dagliga livet”
30

 Än mer betonas detta i Lgr 80, där det står under bildämnets mål:  

”När det gäller de bilder och bildmiljöer eleverna möter skall eleverna tränas att kritiskt granska och 

diskutera bildernas påverkan och de krafter som styr utbudet av olika slag av bilder som eleverna möter. 

Härigenom skall de göras medvetna om den påverkan de utsätts för då det gäller livsstil, 

konsumtionsvaror, attityder och värderingar.”
31

  

 

Jag frågar Britta om hon ändrat på bildundervisningen under sin bildlärartid: 

B: - Nej, den har inte ändrats speciellt mycket nä. Det är ju det att jag har fått skära ner, och det har 

ju du också insett, det går inte att hålla på med så mycket material med de här klasserna och den här 

korta tiden vi har…, jag har ju en käpphäst och det är att ungarna måste få jobba.  

E: - Mm, du menar med händerna? 

B: - Mm, för att det är det som de tycker är kul. Jag hade 5c, de protesterade då vi tittade på bilder, 

konstbilder. Därför att de har ett behov, de måste få hålla på, sen kan du skriva bildanalys i himlen 

så mycket du vill alltså, sen tittar vi på våra bilder och så, men jag tror det är otroligt viktigt att de 

får hålla på med händerna. 

Britta igen: 

B: - Nä, jag körde ingen linearritning på Billgrenska, jag gjorde inte det, jag tror att jag kanske tog 

upp det nån timme på Na- programmet, reallinjen, vi pratade om det och sådär. Men då hade jag 

                                                 
29

 Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006 Uttryck, intryck, avtryck Gunnar Åsén 

sid.109 ff 

 
30

 Lgr 69 under allmänna synpunkter Teckning sid.152 
31

 Lgr 80 sid.69 
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lagt av med det, för det gick inte. Sen har jag bara gjort det på begäran av elever. Jag har gjort det i 

Björkängsskolan, för dom tycker det är skitkul.  

E: - Men det fanns ingen efterfrågan då menar du, det var lite därför du lät bli? 

B: - Nä, det var hemskt impopulärt, det var det ju hos mig också när jag gick gymnasiet. Även om 

jag kunde det och det var mitt bästa ämne så var det ju ingenting som…det var inte aktuellt bara. 

E: - Kommer du ihåg några uppgifter från Billgrenska skolan? 

B: - Ja, du har ju sett en del av dom, trädet, det här du laverar vattenfärg.  

 

 
 

E: - Ja 

B: - Den lärde jag mig utav min kollega, som var lite äldre, den kommer från Billgrenska, den 

tycker jag fortfarande, den ska jag köra i fyran femman nu, så att de får lära sig att handskas med 

vattenfärg, annars så plaskar de bara på med de där plakatfärgerna. 

Jag frågar Britta om hon inte läste Lgr69, som kom året efter Brittas examen från Konstfack. 

E: - Ja, men det måste ju ha funnits en speciell del för bildundervisningen? 

B: - Ja, men den var inte så inte så, nej jag kände inga krav på mig att att.. 

E: - Göra nåt speciellt?... 

B: - Nä, men jag tror att bildlärarutbildningen, eller teckningsundervisningen var väldigt olika från   

olika lärare. 

 Läroplanen som följde efter Lgr 69 kom elva år senare, 1980. Britta börjar arbeta på Åkerbyskolan 

1982: 

Uppgift ”Trädet”  

Eleverna får en färg (valfri) som de 

skall lavera till olika nyanser på ett 

större papper, på ett mindre papper 

målar de med så mycket pigment som 

möjligt, från det pappret klipper de 

sedan ut ett föremål (tex ett träd) som 

klistras på bakgrunden som bildar ett 

landskap.  
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B: - Ja, det var då jag verkligen började strukturera vad jag gjorde va… med all säkerhet började vi, 

studerade vi den och tänkte på den på på Billgrenska också, men att det blev inte klart för mig för 

än i Åkerby. […]Men det var då jag insåg att jag kanske skulle ta och motivera ordentligt varför jag 

gör alla saker. Och då hade jag ju liksom, jag hade ju bra uppgifter och bra, genomtänkta lektioner 

det var bara att nu var jag tvungen att sätta mig ner och motivera dom.  

E: - Men men du sa att du hade redan tagit bort sånna här saker, mycket av den här tekniska 

ritningen?[…] 

 

E: - Men perspektiv däremot det har du gjort hela tiden? 

B: - Jaa, det har jag kört hela tiden, för att du vet, det tycker ju ungarna dessutom är så kul. Den där 

konstnären jag pratade om […] han tog upp att då han blivit elva år tröck han hårdare med pennan 

för att få djup i bilden. 

E: - Mhm 

B: - Så att det är ju just det här att man vill ju komma åt det där, man vill komma vidare, man kan 

inte längre sitta och göra de där barnteckningarna. För många är det ju en aha upplevelse, alltså. 

 

Införandet av Lgr 80 leder till att Britta omstrukturerar sin undervisning, men med i stort sett 

samma innehåll. Hon använder samma metodik och material som tidigare men har kunnat motivera 

innehållet grundat i läroplanstexten. Detsamma gäller till stor del även idag, då Lpo 94 ger läraren 

ganska stor frihet att utforma undervisningens innehåll. Linde skriver: ”Läraren vill förmedla just 

detta stoff. Att läraren vill det så gärna är en determinant för att tolka läroplanen så att det önskade 

stoffet väljs.”
32

 Bildämnet är för Britta mycket av ett färdighetsämne. Hon har en genomgående idé 

om att instruera eleverna att lära sig material och tekniker för att uppnå lyckade resultat.  

 

Britta gick ut från TI (teckningslärarinstitutet) 1968, året före en ny läroplan. Jag tänker mig att 

hon, som jag, haft svårt att känna sig delaktig av en läroplan som man faktiskt inte studerat under 

sin undervisningstid. Att arbeta med bildanalys förefaller fortfarande ha svårt att få genomslag. 

Eleverna själva har stor del i var betoningen läggs i bildämnet. De föredrar ofta den praktiska 

bildframställningen, framför den mera teoretiska tekniska ritningen eller bildanalysen. 
33

 I det 

                                                 
32

 Göran Linde Det ska ni veta – En introduktion till läroplansteori Sid.62 
33

 Åhsen sid.119 
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praktiska bildskapandet däremot förefaller lärarens intresse delvis vara styrt av vad eleverna 

uppfattar som roligt. Britta gillar själv perspektivteckning, och då blir det också roligt för eleverna.    

När Britta beskriver sina egna bildlärare (se ovan) finns inte mycket av förebilder att hämta. Jag 

tycker däremot att jag i min undervisning har hämtat mycket inspiration från den bildundervisning 

jag själv fått, speciellt på gymnasiets estetiska linje. Det var även där jag för första gången kom i 

kontakt med bildanalys vilket var något av en aha-upplevelse för mig. Det handlade om att titta på 

reklambilders könsstereotypa avbildningar, något jag även fortsatt analysera med mina egna elever. 

Det viktigaste momentet för Britta i bildundervisningen förefaller dock vara att lyckas med 

uppgiften att få eleverna att göra bilder som de själva är nöjda med, och här handlar det fortfarande 

ofta om en viss “teknik” eller “metod”. Wetterholm nämner i sin avhandling fyra olika aspekter på 

bildpedagogik: ”Att lära sig avbilda”, ”Att lära sig framställa bildspråkliga utryck”, ”Att lära sig 

uttrycka känslor i bild” samt ”Att lära sig framställa estetiska bilder” Där skulle jag främst sätta in 

Brita i kategorin ”Att lära sig avbilda”
34

 Hon har gått en utbildning där de hade modellteckning 

flera gånger i veckan, måleri varje lördag, linearritning mm. Det är inte förvånande att det är 

avbildandet som är det mest centrala i hennes undervisning. Det är också skönt att kunna tala om 

vad som är ”rätt”, som är fallet t.ex. när man konstruerar tecknade perspektiv. Även under min 

utbildning på Institutionen för bildpedagogik 1991-94 var de konstnärliga teknikerna det som 

upptog största delen av undervisningstiden. Wetterholm skriver vidare: ”[Bild]ämnets 

kunskapsinnehåll måste identifieras och utgöra grund för undervisningen.”
35

En angelägen fråga att 

diskutera vidare kring.        

  

 2.2.4 Tid för ämnet 

Detta kapitel behandlar tid ur ett flertal aspekter, dels som timmar och minuter, men också 

klasstorlek, det vill säga tid per elev, samt tid för eget eller gemensamt för- och efterarbete. 

Alltsedan jag började på Björkängsskolan 2002 har jag sett det som problematiskt att vi endast har 

lektioner med 60 minuter i bild. Därför har jag försökt, hittills utan resultat, att få till stånd längre 

lektionspass fördelat på färre terminer. Jag frågar Britta hur det sett ut tidigare. 

 

                                                 
34

 Hans Wetterholm ”En Bildpedagogisk studie, Lärare undervisar och elever gör 

bilder”sid.73 ff 
35

 Ibid.sid.189 
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B: - Det har alltid, fram till det att jag började i Björkäng faktiskt, så har jag haft två 40-minuters 

pass tillsammans, alltså 80 minuter bild. Det har varit genomgående i alla läroplaner, alla skolor jag 

har varit i så har jag haft såkallad dubbeltimma i bild, och det har inneburit 80 min. Det var inte 

förrän jag började i Björkängsskolan som schemaläggaren började räkna i minuter.   

Sen är det ju läroplanen som ju också har minskat på bildtimmar och det har kommit in så mycket 

annat och vi har gett till fotbollen och vi har gett till drama och allt möjligt sånt 

där…[profiltid]
36

Jag har aldrig haft mindre än två 40 min pass…Jo, i nian, det har varit lite olika, 

för det har varit 5 stadietimmar. 

  

Britta berättar att hon hade halvklass i bild i mitten av 1980-talet på Åkerbyskolan. 

B: - Vi hade inte halvklass i Billgrenska, men vi var två lärare på vissa klasser,…[…] så att, då 

fanns det pengar. 

 

På Billgrenska skolan gick också mindre av tiden till gemensamma möten: 

B: - Vi hade de stora personalkonferenserna också en gång per termin[före 1980], men sen var det 

klasskonferenser och de drogs ju av på en kväll eller två… 

Britta har också haft olika former av Elevens val, bland annat det som var istället för ett tredje 

språk: 

B: - Men jag tror att jag var ju glad för det, där kan vi jämföra då i början av min lärartid, tekniska 

praktiska linjen, och media killarna [på Björkängsskolan], det var väl skit samma. 

E: - Det var samma sak ungefär? 

B: - Näe, inte alla, men väldigt ofta var det ju dom som rekommenderades att välja bort språk. 

Istället ta nåt praktiskt, så att jag fick ju anpassa undervisningen efter dom i allra högsta grad. 

 

E: - Jobbade ni någonting med film? 

B: - Ja, det gjorde vi, det var just konstämnena då, det gjorde vi. Jag kommer ihåg i en av mina 

första skolor, det var i konst vi gjorde film, det skevs manus, det gjordes alltihop, och sen; 

plåtfjanten, det var en parodi på stålmannen Jag hade många år kvar bensindunken för han var 

tvungen att fylla på, inte med krypton utan med bensin också flög han upp och gjorde äventyr och 

sådär…och jag satt och redigerade det där och vevade för hand och klippte. 

                                                 
36

 I och med Lpo -94 har bildämnet reducerats med 20% för att fylla på profiltiden. 
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Britta berättar  att studiebesök, av praktiska skäl, var fler i Billgrenska, som låg i innerstaden. 

Materialtillgång däremot förefaller vara ganska likvärdig på de olika skolorna.  

Brittas berättelse ger vid handen att skolan hade mera resurser under slutet av 1970- och i början av 

1980-talet, då det fanns möjlighet att vara två lärare, eller ha halvklass i bild. Nu är vi tillbaka i 

liknande situation som början av 1970-talet, med 30- klasser men med den skillnaden att vi 

förväntas ha individualiserad undervisning. Läraryrket generellt har gått från att vara ett 

ensamyrke, till förväntningar på samarbete med kollegor.
37

 

Lpo -94 har möjliggjort större möjligheter för elever att välja skola efter ”profil” men det sker på 

bekostnad av de ämnen som saknar profil, i Björkängsskolan bland annat bild, som tidigare ibland 

både kunde utgöra elevens val, och tillval. Som tillval beskriver Britta att bild ofta blev ett negativt 

val i Björkängsskolan, men positivt tillval på Billgrenska. Det var även i tillvalsgrupperna som 

möjligheterna fanns att arbeta med lite mer avancerade tekniker som t.ex. film eller screentryck, 

eftersom grupperna var mindre och det fanns  mer tid. 

 

2.3 Bildsalen 

Som bildlärare på heltid tillbringar man väldigt mycket tid i ”sin” bildsal. Salen kan vara det man 

minns mer än vad man gjorde i den. 

E: - Fast du sa att ni hade ganska liten bildsal? [på Billgrenska] 

B: - Ja, vi hade ynklig bildsal, […]. Ja, vi hade ju 30-mannaklasser, men då var det ju rätt så… den 

var lång och smal också hade den som en tarm i ena ändan… 

E: - Ni hade 30 i varje klass, och då var du ändå själv ända till i slutet av 70-talet? 

B: - Ja, ja, och det var otroligt dålig akustik, det är därför jag är döv idag, behöver hörapparat 

hävdar jag, därför att det var snedtak och du kom in …får jag ett papper…(ritar) såhär såg den ut 

ungefär…[…] 

B: - Snedtak, så att då man satt längst inne här kunde man inte sitta rak alltså… 

 

 B: - Jo, men du hade en yrkesstolthet också, en teckningslärare, […] det var ju en yrkesstolthet, du 

var ju institutionsföreståndare och du hade extra betalt för detta. Huvudlärarskap och 

institutionsföreståndare, vi lärare som hade en institution att sköta, vi fick betalt för det. Och alltså 
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det var ju inte frågan om att ringa vaktmästarn för att få en spik islagen inte, utan man byggde ju 

upp sin bildinstitution själv.  

 

Under samtalet med Britta märker jag att bildsalen är en viktig del i identiteten som bildlärare. Den 

extra betalning som tidigare utgick för att man skötte om ”sin sal” som var ”en institution” kanske 

bidrog till detta. Britta har genom åren, på ett helt annat sätt än jag, gjort salen hemtrevlig genom 

att exempelvis ta med blommor hemifrån. Just vår bildsal har hon dessutom fått vara med och ha 

synpunkter på då den planerades. 

 

 

  

2.4 Makt och genusstrukturer i skolvärlden 

2.4.1 Genusstrukturer 

Jag återkommer till Brittas uppväxt för att försöka förstå hur Britta formats i och format sin 

lärarroll: 

B: - Mamma jobbade, hon jobbade, hon var aldrig hemma. Hon var yrkeskvinna och jag kommer 

från ett feministiskt hem. Pappa sa alltid att ”Vi är kamrater, Klara och jag är kamrater”.   

 

B: - Ja, vi hade bildlärare, teckningslärare, hon som vi hade på realskolan, det var alltså en kvinnlig 

teckningslärare, där har du lite könsroller, helt klart, hon fick ta hand om de yngre barnen, upp till 

femton, och sen så kom en rätt ung trevlig charmerande man, var väl i 40-årsåldern nånting, han 

brukade sitta hemma hos pappa och dricka groggar ibland…, och han var skulptör också och han 

var på gymnasiet, på gymnasiet hade jag honom. 

 

 Även Sue Middleton beskriver föreställningar om att kvinnliga lärare på grund av sina 

omvårdande egenskaper är mer lämpade att ta hand om yngre barn:  

…all of the feminist school teachers in Kathleen Weilers study ‘mentioned the value of nurturance and 

caring in themselves and their workvalues that are emphasized  as positive aspects of women´s 

experience’ /…/ Women teachers have worked disproportionately with infants and younger children but 

men have worked disproportionally with adolescents closer to the public word of work.” 38 
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Britta är tydligt medveten om den statushöjning det innebär att undervisa äldre elever: 

E: - Och vi har även fått bildklasser från mellanstadiet, jag tyckte själv att det var väldigt svårt i 

början? 

B: - Ja, jag delar det där, jag fick för mig att att rektorn gav mig femmor bara för att jävlas, för att 

pröva mig jo, jag tog det som direkt en personlig prövning alltså därför att sexorna ofta klagade 

över att jag var så elak. 

E: - Jaha? 

B: - Ja dom klagade, dom gick till rektorn och klagade att jag var så elak. 

 E:- För att dom tyckte att du var sträng då eller? 

 B: - Ja, och lite tuff ja, och säger vad jag tycker och inte bara gullar med dom så att jag var väldigt 

noga med att påpeka att jag är varken din farmor eller mormor och jag säger inte ”nää, vad duktig 

du är” [tillgjord ljus röst]. Utan jag talar om vad du har gjort för fel det är mitt jobb som lärare. Och 

det där har en del, framförallt flickorna [svårt för], och sen så kommer dom ett par år senare och 

förstår inte alls hur de kunde tycka att jag var elak.   

 

Här är Britta tydlig med att hon minsann inte är en omvårdande lärare, varken farmor eller mormor, 

vilket förmodligen går tvärsemot vad eleverna förväntar sig av en kvinnlig lärare. Men sedan när de 

blivit lite äldre, då förstår de bättre menar Britta. Hon upplever generellt flickor som svårare att 

hantera än pojkar:   

B: - Jaså, ja jo, det var precis den där första terminen jag var ute i Björknäs, det var också tjejer, för 

det är tjejer som är djävligast. Och det var det hushållstekniska programmet.[…]  . De här brudarna 

från bonnlandet, vi åkte in, det var inte jag som hade ordnat det, det var en idrottsdag, och vi hade 

buss chartrad… jag …det var teknisk ritning som var orsaken till det hela, jag hade tvingat på dom 

en teknisk ritning och dom hade ju hatat det där som pesten. Så ett par tre tjejer längst bak i bussen 

kör igång med en talkör; mot mig, på hemresan, ja, och jag kommer inte ihåg vad dom sa, men det 

var ju med teknisk ritning men det var alltså mobbning utav mig och jag rusade in i lärarrummet 

och bara stortjöt. 
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 Jag tolkar Britta som att ”brudarna från bonnlandet”  innebar att det inte var de mest skärpta 

tjejerna, de gick ju dessutom hushållstekniska programmet. Men även om de var omotiverade, så 

var förmodligen denna händelse ett led i att Britta slutade undervisa teknisk ritning. 

Jag tycker, tvärtemot Britta, att pojkar generellt är svårare att hantera, men i våra samtal gick vi inte 

närmare in på detta. 

 

Även hur vi klär oss markerar makt och genus: 

E: - Du sa att han var väldigt bra rektorn? 

B: - Ja, mm, han vara hemskt ung, vikarierande rektor när jag kom dit 1970 och radikal. Jag fick ju 

order av honom att börja komma med långbyxor.  

E: - Mhm 

B: - Han sa att du som är ung och teckningslärare: ta på dig långbyxor. Det hade inte lärare, 

kvinnliga lärare. 

E: - Nähä, dom hade kjol alltså? 

B: - Så jag hade byxdress då. I fortsättningen. Inga jeans inte.  

  

Rektorn tyckte att just som kvinnlig teckningslärare skulle man vara extra progressiv genom att klä 

sig i långbyxor. Detta var 1970 ett tecken på att man var med sin tid, då det var inne att vara 

jämställd och klä sig unisex. Däremot är det ju betänkligt att rektorn ”ger order” om klädstil som 

Britta uttrycker det.  Att det skulle vara byxdress men ej jeans tar ju lite udden av det ”radikala” i 

klädseln. Idag har Britta alltid jeans. Jag kan inte erinnra mig att jag någonsin sett henne i kjol eller 

klänning. 

 

 

 2.4.2 Status mellan olika lärarkategorier: 

  Jag frågar Britta hur hon uppfattade sin status som nyutexaminerad bildlärare. 

B: - Nä, jag var lika mycket värd, jag ansåg mig vara lika mycket värd, jag var lika mycket värld. 

Nä, jag kände aldrig…nä, snarare det då att jag var ju mera värld än hushållsläraren. 

E: - Jaha, var det nånting som du tänkte på själv eller…? 

B: - Nä, men jag var ju det, jag hade ju högre lön. Jag var ju mera värd än hushållsläraren och 

slöjdläraren.[…] 
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B: - Dessutom var på den tiden slöjdlärarna lägre i status än teckningslärarna. Teckningslärarna och 

musikdirektörerna och gymnastikdirektörena hade högre lön än slöjdlärare. Vi var 

högskoleutbildade, det var inte dom.[…]Så nämen det ar inget snack utan det var teckningslärare 

jag blev då. 

Sven G. Hartman skriver i ”Lärares kunskap”: 

”Musiklärare, bildlärare och gymnastiklärare, jag  nämner dessa tre lärarkategorier lite för sig. De hade en 

”finare” och rent av lite kunglig bakgrund än vad som gällde för lärarna i skolkök/hemkunskap, 

yrkeskunskap och slöjd. Lärare i musik, teckning och gymnastik utbildades alltså till en början inte för 

folkskolan, utan för lärdomsskolan. Det finns en finkulturell referensram omkring dem: kungliga 

akademier för musik och konst.”
39

 

 

  Dessa statusskillnader upplever jag inte finns kvar idag, då alla de såkallade prest-ämnena 

(praktiskt-estetiska) ses lite som ”rolig utfyllnad” på vår skola. Däremot är de estetiska ämnena 

lägre ansedda än de teoretiska, vilket bland annat märks på lönesättning och 

undervisningsskyldighet. 

 

Britta mins sin praktiktid: 

 E: - Var det lärorikt tycker du? 

B: - Jaa, det var det nog, men då ska jag säga att då råkade jag ut för det som ni yngre råkar ut för 

att jag tyckte, det var ju gamla stofiler. Båda fallen var det ju gamla ärkekonservativa herrar som 

närmade sig pensionsåldern.  

E: - Som var bildlärare på de här skolorna?  

B: - Teckningslärare. Jaa, och båda två var ju såna här berömdheter, som hade skrivit böcker och 

alltihop, så att…nog lärde jag mig en hel del alltså, men man tänkte ju att så här kan man ju inte 

uppföra sig.   

E: - Märkte man även i grundskolan 68 -revolten? 

B: - Dom sa ju du till mig, det var ju just då det bröt, vilket var väldigt jobbigt för det klarade inte 

alla ungar av, då liksom blev det, slog det över. 

E: - Tidigare sa man fröken eller magister? 
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B: - Vissa skolor sa man magister även till kvinnliga lärare, i gamla läroverket gjorde man det. Då 

jag gick ut, då hade du-reformen alltså genomförts, vissa valde nog att säga fröken i alla fall tror 

jag, men det var inte sådär helt klart. 

 

Britta ser helt tydligt en äldre generation lärare som hon upplever som mossiga, mer än vad jag 

upplevt. Jag tycker nog att många äldre lärare besitter en visdom och klokskap jag vill lära mig av. 

Generationsklyftorna var troligen större på sextiotalet; Bara tanken på att bli titulerad fröken, eller 

till och med magister förefaller idag helt främmande, medan den generation som var med då du-

reformen infördes ändå hade det gamla tankesättet i sin ”mentala ryggsäck”. Det blir ett mer 

jämställt förhållningssätt mellan elever och lärare i och med du-reformen. Troligen har 

samhällsandan stor betydelse. Studentrevolten 1968 förespeglade något helt annat än dagens 

samhälle med rop på mera lag och ordning och tidigare betyg.  

  

  

 2.5 Hur Britta uppfattar sig själv som pedagog 

 Mitt första intresse för att skriva en uppsats om livshistoria grundade sig i att jag tyckte att Britta 

verkade ha en sån självklar auktoritet i klassrummet, och att jag var nyfiken på hur hon lyckades 

upprätta det lugn och den arbetsro som jag uppfattade. Därför var jag självklart också nyfiken på 

hur hon ser på sig själv som lärare. 

 E: - Hur uppfattar du att du själv är som pedagog? 

B: - Ja, jag är då inte tråkig iallafall. Och jag tycker, ja fortfarande så är jag en problemlösare. Utan 

hur ska vi nu ta det här hur ska vi nu få dom här…Jag kommer ihåg då jag började som 

speciallärare så frågade rektor mig om jag var nervös; och då sa jag det att jag är kreativ, jag litar 

på min kreativitet. Och det är just det; hur ska jag ta mig an det här problemet, det går inte, det 

finns inte ett sätt att lösa en sak och man kan inte göra samma sak två gånger i rad kanske utan 

varje gång måste du hitta på nåt nytt, en ny vinkel… 

 

B: - Och skriva till en bild det går alldeles utmärkt, men det går också alldeles utmärkt att rita till en 

text. Jag brukar rita till en text. Jag har skrivit den själv, en morgon då jag vaknar upp…såhär målat 

med ord…solen vräker över havet, Waxholmsbåten som tuffar…katten som sträcker på sig…Detta 

funkar utmärkt även för fyran femman. 
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Dom ska lyssna, bara lyssna  

Det är en sån sak som min kreativitet har kommit fram med, hur ska jag få dom här att hålla tyst… 

 

Det första Britta kommer att tänka på när hon ser sig själv som pedagog är att hon är en 

problemlösare – och en rolig sådan! Detta förvånar mig först, men samtidigt kan jag tydligt se att 

detta är egenskaper som fått henne att trivas med läraryrket. Men jag ger mig inte: 

E: - Apropå att eleverna tyckte att du var lite elak, jag har tänkt på att det är viktigt att visa viss 

auktoritet. Hade du det tycker du från början? 

B: - Ja, jag förstår vad du menar, ja, det hade jag nog.[…] Gunnel, min bästa kompis, vi är 

jämnåriga och uppvuxna i Luleå båda två, hon brukar låtsas att hon är ”Britta” då hon ska göra 

någonting. För att hon är diakon, och hon har då ibland hållit föredrag och så där, och hon berättade 

att hon var alltid så avundsjuk på mig då vi var unga att jag var så självklar. 

E:- Att du tog plats liksom? 

B:- Ja, ja… Och vissa människor gör det mer än andra människor. Men jag brukar försöka berätta 

det i svenskan hur viktigt det är med kroppsspråket, hur man står och sånna saker, så att visst går 

det att träna upp, helt klart.[…] 

Att det på många sätt funkat bra att kombinera bild och svenska är tydligt, både genom att ”måla 

till text” eller att tala om kroppsspråk. Men jag vill ändå veta mer om hennes strategier för att skapa 

lugn och arbetsro: 

B: - och sen fick jag ett tips 1967 utav den gamla gubben[…] som var min handledare och då hade 

jag en jobbig nia och jag bara springer runt bland dom. 

E: - Ja just det, att man ska stanna kvar bakom katedern menar du.  

B: - Ja, ja, och det är inte fel med katederundervisning så länge man inte litar på ungarna alltså. 

Och ska dom trycka så får dom bilda kö, och dom ska göra det och det i en viss ordning alltså, då är 

det mycket lättare. Men om du står rakt upp o ner framför en klass, med lika mycket kroppstyngd 

på båda fötterna då ger du ett helt annat intryck än om du sätter dig på bordshörnan… 

B: - Nä, men det där att skämta och skoja det kan man göra efter ett tag, utan man behöver inte gå 

omkring och se sträng ut och vara sur, det är inte det som är meningen utan man kostar på sig lite 

leenden och en klapp på axeln och alltihop det där när de gjort nåt bra, som att dressera en hund, 

berömmet är viktigare. [klappar hunden]  
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Det är intressant att man med Britta ord ”inte behöver gå omkring och se sträng ut och vara sur”, 

för det är ofta där jag själv hamnar när jag försöker få lugn och ro i klassrummet. Det är då man 

tänker ”nämen ska jag vara sån här surtant så kan jag ju lika gärna lägga av.” Att hitta det  rätta 

mellanläget, mellan sträng och positiv, det är en svår konst som jag förmodligen kommer att jobba 

på länge än.   

Avslut 

E: - Vad är det roligaste med bildläraryrket? 

B: - När det flyter…det är bra och man känner den där arbetsglädjen… 

E: - Har du ångrat dig nångång? 

B: - Nä, aldrig jag insåg ju rätt snart att sitta på kontor det skulle jag inte klara, jag har nog lite 

ADHD serdu, (skratt)  

B: - Får inte jag prata då blir jag ju odräglig…Som lärare får man ju alltid prata. 

 

3. Slutdiskussion 

Min utgångspunkt är att vi alltid bär med oss vår personliga historia, och att vi ganska ofta förhåller 

oss till den på likartat sätt, medvetet eller omedvetet. Att jag själv, och Britta, vuxit upp i lärarhem, 

har säkert också påverkat oss, både som ”duktiga flickor” i skolan, i vårt val av yrke, samt i vårt 

förhållande till bildning och kunskap, och förmodligen till våra elever. Jag tror även att jag 

påverkats av att jag visste att min mormor, trots sina goda betyg, endast fick gå sex år i folkskola. 

Av detta familjehistoriska arv har jag lärt mig att utbildning är något jag är tacksam och stolt över.  

Sue Middleton skriver: 

 As teachers and writers of feminist educational theory, ‘whether the medium be linguistic or visual’ 

we are, as Linda Hucheon has argued ‘always dealing with systems of meaning operating within 

certain codes and conventions that are socially produced, and historically conditioned.’
40

 

Det finns en tydlig skillnad mellan den bildundervisning Britta själv fått (1940-50) och den hon 

själv kommit att bedriva (1970-2007), både vad gäller lektionsinnehåll och relationen mellan 

lärare och elev. Jag däremot upplever den bildundervisning jag fått (1970-80) som ganska 

likvärdig den jag själv bedriver, både vad gäller lektionsinnehåll och relationen mellan lärare och 

elev. 
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 Sett i ett historiskt perspektiv förefaller bildämnet ha förlorat i status, då det idag är ett praktiskt 

estetiskt ämne bland andra, jämförbart med t.ex. hemkunskap och slöjd. Dessutom har tiden för 

ämnet krympt på de skolor som ej har bildprofil, och extra betalning för att vara 

institutionsföreståndare har tagits bort. 

 

Denna undersökning bekräftar det tidigare forskning visat, att det tar lång tid för läroplaner att få 

genomslag.
41

 Den bekräftar även att bildämnet har svårt att förändras då tid och utrustning 

saknas.
42

 De många elevgrupperna gjorde att Britta såg det som nödvändigt att utbilda sig även 

till svensklärare för att bli en bättre fungerande klassföreståndare. Tvåämnesutbildning förefaller 

vara en god idé för den framtida skolan. Vad gäller bildämnet är jag benägen att hålla med Britta 

om att ”eleverna måste få arbeta med händerna”. Om Bild ska finnas kvar som ett praktiskt 

ämne, så är den undervisningstid vi har idag ett minimum. Att ”lägga till” ytterligare moment i 

bildämnet har med facit i hand hittills inte haft något vidare genomslag.  

Utvärderingsresultaten tyder på att många elever har en genuin skapande energi som de använder sig av i sin 

bildframställning, men fokuseringen i deras föreställning om ämnet ligger snarare på den egna 

bildproduktionen än på att kommunicera via bilder.
43  

I takt med de stora förändringar som IT-samhället innebär borde det snarare läggas till ett nytt 

ämne i grundskolan: kommunikation. Det är också tydligt att eleverna själva vill ha praktiskt 

arbete, det visar både denna studie, och tidigare forskning: 

En magisterstuderande på Konstfack intervjuade i våras en grupp lärare kring innehållet och undervisningen i 

bild i grundskolans senare år och där framkom bla att elevernas förväntningar på ämnet har betydelse. En lärare 

uttryckte det såhär : ’Jag tror inte eleverna har så stora förväntningar på att få analysera bilder,  utan de 

förväntar sig teckna och måla helt enkelt.’ Det här tyder på att en viss typ av innehåll förmodligen har ett 

starkare överlevnadsvärde i skolan – just genom att de bidrar till omväxling och balans i skolan.
44

  

 

Hemming ser liknande tendenser för musikämnet: ”Musikens värde i skolan är dess möjlighet till 

rekreation, trivsel, underhållning, och att vara en motvikt till skolans teoretiska 

kunskapsutveckling.”
45
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 Förutom att undersöka bildämnets utveckling var jag intresserad av min syn på Britta som  

lärare. Jag uppfattade henne som ganska auktoritär och att hon därför hade bra ordning i 

klassrummet. Att detta är en fungerande strategi bekräftades då jag lyssnade till en föreläsning 

med Lennart Grossin, som forskat om det pedagogiska och sociala klimatet i framgångsrika 

skolor.
46

 Forskning visar att på de skolor där eleverna når bättre resultat, oberoende 

socioekonomiskt område, ses lärarna som förebilder och auktoriteter, och ämneskunskaper 

betonas. Detta tycker jag även att underökningen med Britta talar för, när hon tydligt markerar 

för eleverna att hon inte är deras mamma eller mormor utan deras lärare, och då förväntar hon 

sig att de lär sig saker. Själv har jag inte alls varit så självklar i min lärarroll, utan haft ett mera 

”vänskapligt” förhållningssätt, men insett att lärarrollen ställer andra (fler) krav än vänskaplighet 

och ämneskunskaper.  

Britta själv menar att hennes största tillgång som lärare är att hon är en ”problemlösare”. Hon ser 

hela tiden nya sätt att möta verkligheten i skolan. Kanske är det en del i att Britta trivts med sitt 

yrke under alla år? Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, skriver att: ”En viktig del av läraryrket 

är en attityd av att ”vilja” det nya. Viljan till förändring i den riktning som reformerna pekar ut är 

på så vis en viktig aspekt av vad som avkrävs lärarna.”
47

 Hon fortsätter att beskriva hur 

elevmedverkan, tema, eget arbete etc. krävt förändringar av lärarna och skriver vidare: ”En slutsats 

av detta som kan tyckas ligga nära till hands är att den viktigaste kompetensen hos lärare är 

förändringsberedskapen.”
48

    

En slutsats av denna studie är å ena sidan att Brittas arbete i klassrummet inte förändrats särskilt 

mycket. Å andra sidan är ju läraryrket ständigt föränderligt enbart genom att vi möter nya elever, 

och nya gruppsammansättningar.  

 

På Björkängsskolan har vi de senaste åren arbetat med tema och eget arbete, under visst motstånd 

både bland elever och lärare. Under exempelvis”eget arbete”, var tanken att de elever som 

klarade sig bra kunde få arbeta hemma med fördjupningsuppgifter. Detta skulle frigöra mera tid 

för lärarna att hjälpa de elever som behövde mera stöd.  I praktiken ledde det till att de duktiga 
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och motiverade eleverna stannade kvar för att få hjälp att nå högre mål, medan de svaga och 

omotiverade eleverna gick hem så fort de nått godkändnivån. 

Elevernas motstånd mot skolarbete tar även Linde upp   med referens till den engelske forskaren 

Paul Willis undersökning Learning to Labour – How working Class Kids get Working Class Jobs: 

”Eleverna i den obligatoriska skolans sista år upplevde skolan som präglad av en medelklass de inte tillhör och de 

exponeras samtidigt, både i ungdomsgänget och hemma, av arbetarklassvärderingar som leder till motstånd mot 

skolkulturen.”
49

  

Trots att Willis rapport skrevs redan 1977 så ser jag paralleller till våra elever idag i 

Björkängsskolan. Lägg därtill att cirka hälften av eleverna har invandrarbakgrund, med föräldrar 

som ofta är svåra att kommunicera med, både på grund av språkproblem, men även på grund av en 

helt annan förförståelse av vad skolan förväntas stå för. 

På Björkängsskolan där jag och Britta arbetar ser jag snarare en modell likt Navedstadsskolans 

som det bästa för framtiden. Där har man bland annat klasslärare upp till nionde klass.
50

 Då tror 

jag att bildämnet skulle stärkas, precis som det idag är starkt i de lägre klasserna, där det också 

integreras i andra ämnen. Självfallet skulle lärarutbildningen i förlängningen i så fall behöva 

ändras, men den renodlade bildläraren har egentligen bara en rimlig arbetssituation på gymnasiets 

estetiska program, eller grundskolor med bildprofil. För eleverna skulle det ge en naturlig 

koppling mellan bild och andra skolämnen. Temaarbete skulle underlättas, liksom annat 

samarbete över ämnesgränserna. 

 

Och vem är det som besitter makten att bestämma vad kunskap är, dvs. vad vi skall lära ut i skolan? 

Är det som Linde skriver  

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

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

skolsystemet innebär används för att förmedla de värden som maktens bärare tror på.
51

   

 

Jag tror att det är mer än så, jag tror att makten inte alltid behöver gestaltas enbart genom 

regeringsinnehav. Om vi ser på Brittas skoltid så ser vi tydligt på just bildämnet hur ”den rätta” 

kunskapen faktiskt förändrats radikalt då de tidigare mest ägnade sig åt linearritning, eller teknisk 
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ritning. Måhända var regering och näringsliv i ”samma båt”. Det fanns troligen ett tryck från 

näringslivet som menade att samhällsutvecklingen leder till att vi behöver människor med denna 

kompetens, liksom vi idag behöver kommunikatörer. 

 

Det Britta och jag samtalat om, men som jag lämnat år sidan för inte göra denna uppsats alltför 

omfångsrik, är bland annat betyg och bedömningsfrågor i bild, hur relationerna till hemmet 

förändrats över tid och betydelsen av goda skolledare. Jag känner även likt Hemming att det vore 

intressant att utvidga livshistorieforskningen med klassrumsobservationer, för att än mer komma åt 

interaktionen mellan läraren och klassen. Arbetet med denna uppsats har gett mig några svar, men 

än mer ökat mina frågor, både kring skolan och kring bildämnets roll i framtidens skola. 
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