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abstract

The overall purpose of the thesis is to explore the school subject Art as an arena where pupils and 

Art teachers do gender. The study focuses on how pupils interact and position themselves during Art 

lessons and in the artworks they create, and also on how their notions of Art are linked to notions 

of gender. The study was conducted using a range of methods for gathering data, inspired by visual 

ethnography. A total of 50 Art lessons have been observed. The empirical material consists of observa-

tion notes, photographs and sound recordings from the observed lessons, the artworks created by the 

pupils during those lessons, and also interviews with pupils and Art teachers. Included in the study 

are more than 70 pupils, 14-16 years old, and two Art teachers, from two different schools. The theo-

retical perspective is doing gender, meaning that gender is perceived as something that is accomplished 

through actions and interactions between people and in institutional arenas. The concepts interpreta-

tive repertoires and subject positions have been used for analysing the interviews. The pupils’ artworks 

have been analysed with concepts from visual semiotics. 

 In both schools, the pupils were asked to describe their identity in pictures during the observed les-

sons, and in both schools the students positioned themselves in accordance with common notions of 

gender in their artworks. In one of the schools, girls positioned themselves as feminine using symbols 

such as hearts, suns and smiley faces, thus portraying a harmless and caring femininity. In the other 

school, girls presented themselves as preoccupied with their appearance, or as objects for the male gaze, 

or portrayed longing and anticipation, thus positioning themselves as passive beings. Boys in both 

schools positioned themselves, to a greater extent, as masculine through their interests in e.g. sports, 

computers, music or motor vehicles. Many of the pupils chose not to reveal too much about them-

selves in their pictures and instead presented themselves in an impersonal way, which is interpreted as 

a form of resistance to the theme, since it was going against the intentions of the assignments. Some 

girls resisted the teaching or the theme by working very fast to free up time that allowed them to pur-

sue private projects, resisting in a less overt manner, to gain control of their time in the Art classroom. 

Some boys resisted the theme by using humour and irony in their artworks. Many boys also protested 

verbally and asked critical questions during instructions. 

 The study suggests that the legacy of the ideas of the free creative expression persists in Art teaching 

as well as in the pupils’ notions of what Art is. The notion of Art as a subject for expressing emotions 

makes the subject appear as feminine to the pupils. The study also points to the importance of a clear 

framework for the pupils to relate to in their creative work. In the absence of this framework, gender 

stereotypes are more prevalent in the artworks that are created.

Key words: Art education, gender, femininity, masculinity, visual semiotics, picture analysis, inter-

pretative repertoires, Art lessons, history of Art education
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Att skriva den här avhandlingen har många gånger känts som att lägga ett tusenbi-
tarspussel, utan att veta hur bilden ska se ut. Utmanande, ofta tråkigt och tröstlöst, 
men också roligt varje gång en bit faller på plats, och när jag äntligen förstår hur 
stora sjok av bitar egentligen ska sitta ihop. Jag har förvisso lagt detta pussel mesta-
dels själv, men jag hade aldrig kunnat göra det utan hjälp av många andra. 
 Först vill jag tacka alla elever som har bjudit in mig i sitt bildskapande, låtit mig 
titta, lyssna och fotografera, kort sagt stått ut med att ha mig drällande omkring 
i bildsalen. Ett minst lika stort tack riktas till de två bildlärare som generöst har 
bjudit på sig själva och sin tid, och utan förbehåll släppt in mig i sin verksamhet. 
Jag vet mycket väl hur svårt ert arbete är och förstår under vilka villkor ni arbetar. 
Hade jag själv varit i ert ställe, är jag inte säker på att jag lika gärna hade släppt in 
en forskarstuderande i min verksamhet. Utan ert samarbete hade den här avhand-
lingen aldrig kunnat skrivas.
 Tack till Anders Marner och Eva Skåreus, som har handlett mig i arbetet. Ni har 
med era olika kompetenser och era olika sätt att stötta mig och ställa krav kom-
pletterat varandra och båda varit helt ovärderliga för mig. Jag vet så väl, att utan er 
hade jag över huvud taget aldrig blivit färdig. Tack också till Kajsa Borg, som var 
min biträdande handledare alldeles i början, för dina kritiska frågor som många 
gånger fått mig att tänka annorlunda om sådant jag tagit för givet. 
 Tack också till alla andra, som i olika stadier av mitt arbete har läst och givit 
värdefulla synpunkter på min text vid olika seminarier, framför allt Lisa Öhman, 
som var min slutseminarieläsare. Tack till Berit Åström som har språkgranskat 
mina engelska texter och tack till mina korrekturläsare – jag tar dock på mig 
alla fel eftersom jag faktiskt har ändrat i texten efter era granskande läsningar. 
Tack till doktorandkolleger för trevlig samvaro på internatresor och skrivarveckor 
i Missenträsk, och till hela personalen på Estetiska institutionen för sällskap över 
kafferaster och luncher. Utan er alla hade arbetet varit oändligt mycket tristare. 
Tack också till Lärarförbundet som två gånger har beviljat min ansökan om tid vid 
det årliga skrivarinternatet i Åre.
 Till sist ett tack till David, för all kärlek, allt stöd och all tid jag har fått att skriva. 
Nu längtar jag bara till Rävskär och ser fram emot lediga somrar tillsammans vid 
havet. Tack också till mina barn, Judith och Olle, för att ni påminner mig om vad 
som egentligen är viktigt. Den här avhandlingen tillägnas er.

förord
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Kapitel 1 

inledning

Du betraktar två svartvita linjeteckningar, som föreställer elever i en bildsal. 
Eleverna sitter vid samma bänkar, men vid två olika bildlektioner, under samma 
dag. Att det är en bildsal framgår varken av teckningarna eller av deras fotografis-
ka förlagor, eftersom det saknas detaljer som elevbilder, papper, penslar eller andra 
material, som skulle kunna indikera att det är bildundervisning som pågår. Jag vet 
att det är en bildsal, därför att jag själv har tagit fotografierna, som jag sedan har 
förvandlat till linjeteckningar genom att kalkera dem digitalt. Teckningarna visar 
hur eleverna vid lektionens inledning lyssnar till eller inväntar lärarens instruktio-
ner inför dagens arbete. Detta framgår av att eleverna sitter stilla på sina platser, 
utan papper eller penna eller andra redskap redo på bänkarna. 

Teckning 1: pojkar och flickor i bildsalen
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Bildsalen är vid detta tillfälle möblerad i en hästsko, eller ett U: 

Eleverna på teckningarna sitter med ryggen mot fönstret, jag sitter på en av sto-
larna i raden mitt emot när jag tar mina fotografier. Längst fram i bildsalen står 
bildläraren och håller en genomgång. Läraren befinner sig alltså i teckningarnas 
referentiella rum1, till höger från betraktarens perspektiv. Pojkarna har sina an-
sikten vända rakt fram, utom en av dem, som vilar överkroppen och huvudet på 
bänken, det vill säga, deras uppmärksamhet tycks inte vänd åt bildlärarens håll. 
De intar olika maskulina poser med sina kroppar, alla utom en sitter med benen 
brett isär. Hälften av dem sitter djupt nedsjunkna på sina stolar. Med sina kroppar 
signalerar pojkarna varierande grader av trötthet och ointresse, mer eller mindre 
demonstrativt. 
 Flickorna å sin sida sitter alla lätt framåtlutade, med ena armen liggande på 
bänken framför sig och hakan stödd mot andra armens hand. De vänder an-
siktena i riktning mot läraren och håller sina ben lätt invikta under stolarna. 

1  Det referentiella rummet är en bildsemiotisk term, som står för en föreställd förlängning av bilden, 
utanför de ramar som beskär bilden. Det referentiella rummet har både tid och rum. I dessa teck-
ningars referentiella rum fortsätter bildsalen åt alla håll. När vi vet att det är en bildsal kan vi förestäl-
la oss både anslagstavlor med elevbilder på, fler elever och en bildlärare, precis som vi kan föreställa 
oss elevernas rörelser och ljud, samt hur de reser sig för att hämta material och redskap när lärarens 
genomgång är slut.

fönster anslagstavla

anslagstavla

dator och
skrivare

skåp

materialförråd keramikrum

ingångingång

skåp (för elevmappar) och bokhyllor

diskbänk

whiteboard

dator 

Teckning 2: Bildsalens möblering i Inlandsskolan 1
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Kroppshållningen och ansiktets riktning signalerar att de riktar sin uppmärksam-
het åt lärarens håll, som för att se vad hon gör och lyssna till vad hon har att säga. 
Baserat på dessa två bilder kan vi dock inte veta, var eleverna på bilderna verkligen 
har sin uppmärksamhet. Jag vet inte, hur mycket flickornas tankar vandrar, medan 
de förefaller lyssna på sin lärare. Jag kan inte heller säga att pojkarna inte lyssnar, 
även om de ser ut att befinna sig någon annanstans i tankarna. Däremot kan jag 
tolka vad bilden berättar, om hur de positionerar sig med sina kroppar och vad det 
i sin tur förmedlar till mig som betraktare. 
 Jag kan också, eftersom jag själv har arbetat som bildlärare, leva mig in i lärarens 
perspektiv, och föreställa mig hur det är att stå inför dessa elevers kroppspositioner 
och hålla en lektion. Hur de påverkar min egen inställning till vad jag gör, och vad 
de ger mig och tar av mig av energi. Jag kan föreställa mig vid vilken av dessa två 
lektioner jag skulle vara en bättre lärare. 
 Fotografierna som ligger till grund för teckningarna skulle kunna berätta ännu 
mer, men andra saker. På fotografiet ser man elevernas ansikten, vilket gör dem 
möjliga att identifiera. Även fönster, gardiner, väggar och golv skulle kunna möj-
liggöra att själva miljön, och i förlängningen bildläraren, identifieras. Jag har lovat 
mina deltagare anonymitet, därför visar jag inte fotografierna. 
 Teckningarna är samtidigt en förenkling, en abstraktion, i vilken de delar av 
bilden som jag menar är betydelsebärande har lyfts fram, medan annat har ute-
lämnats. Jag har intresserat mig för hur elever gör kön i bildundervisning, vilket 
bilderna är ett exempel på. Jag utelämnade medvetet så många detaljer som möj-
ligt från pojkarnas huvuden, hår och ansikten, eftersom det inte var deras indivi-
duella drag som intresserade mig, utan hur de positionerade sig med sina kroppar 
och kläder. När jag sedan skulle teckna flickorna, kunde jag inte hantera deras 
huvuden på samma sätt, eftersom de har långt hår som hänger fram över kläderna 
och saknar mössa som tecknar huvudets form. Frisyrerna och delar av profilerna 
var nödvändiga, för att figurerna skulle bli begripliga. De har därför fått fler in-
dividuella drag än pojkarna i teckningen, vilket faktiskt oavsiktligt bidrar till att 
förstärka en skillnad mellan pojkar och flickor i dessa bilder. 
 Jag har valt att inleda min avhandling, som handlar om bildundervisning och 
kön, med dessa två teckningar, därför att de berättar både om hur elever gör kön 
och positionerar sig i relation till bildundervisningen, och om vad bilder kan vara 
och göra. Teckningarna kompletterar min skriftliga framställning med en annan 
kunskapsform (Pink, 2007) och i det här fallet berättar de om lektionerna jag har 
observerat på ett helt annat sätt, än den skriftliga texten förmår. 
 Dessa teckningar skapar möjligen också en väldigt polariserad bild av flickor 
och pojkar i bildsalen, som jag tänker problematisera, nyansera och erbjuda alter-
nativ till i resten av min avhandling. De fotografier dessa teckningar baseras på, är 
bara två av hundratals, som alla berättar olika historier om bildundervisning. Det 
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är min avsikt att med hjälp av fler bilder och därmed fler berättelser, både mina 
egna och elevernas, bjuda på en så rättvisande och nyanserad framställning av hur 
kön framträder i den bildundervisning jag har studerat, som möjligt. 

Bakgrund

Mitt intresse för området Bild2 och kön, kommer från min egen bakgrund som 
utbildad och yrkesverksam bildlärare. Jag undervisade först två år i Bild i grund-
skolan, från årskurs 4 och uppåt, innan jag började arbeta på gymnasiet, som lära-
re i både Bild och Media. Ungefär halva min gymnasietjänst bestod av undervis-
ning i kursen Estetisk verksamhet, som då var obligatorisk vid alla program.3 Min 
skola erbjöd eleverna ett val mellan Bild och Musik. Varje år hade jag bildkursen 
vid El- och Energiprogrammen och Fordonsprogrammet. Något år hade jag även 
Industriprogrammet och Byggprogrammet. Dessa grupper skilde sig från andra 
grupper jag undervisade på åtminstone två sätt: 1) grupperna bestod nästan ute-
slutande av pojkar (en eller två flickor kunde förekomma, men gjorde inte alltid 
det), och 2) jag mötte mycket motstånd i dessa grupper och eleverna tycktes mig 
– som grupper betraktade – sämre rustade för Bild på gymnasiet, jämfört med 
andra grupper.
 Det sistnämnda är särskilt svårt att prata om. Jag vet att det var en generalise-
ring, som byggde på min subjektiva upplevelse. Påståendet kräver möjligen ock-
så någon form av utredning av vad det egentligen är att vara rustad för Bild på 
gymnasiet. Och självklart fanns det i varje grupp också någon eller några elever 
som var både intresserade av och kompetenta i Bild – så är det alltid. För mig 
var dock upplevelsen en ögonöppnare. Jag var nog aldrig särskilt medveten om 
kön i min undervisning och hade aldrig tidigare reflekterat över det, då klasser-
na jag undervisade i grundskolan alltid bestod av ungefär lika många flickor och 
pojkar, och från alla möjliga olika bakgrunder. Där fanns en större variation och 
spridning, mellan mer eller mindre ambitiösa elever, och elever som var större el-
ler mindre utmaningar för mig som lärare, vilket jag aldrig grubblade över ur ett 
könsperspektiv. 
 Våren 2006 skrev jag en C-uppsats, i vilken jag angrep problemen jag upplevde 
med att undervisa i Bild vid de traditionellt manliga yrkesförberedande program-

2  Begreppet bild är mångtydigt och förekommer i olika betydelser i min avhandling. För att undvika miss-
förstånd inleder jag ordet med versal då det refererar till det obligatoriska skolämnet Bild. I övrigt hoppas jag 
att det ska framgå av sammanhanget, om det refererar till föremålet bild, eller bild som i en föreställning.

3  Estetisk verksamhet var ett kärnämne, dvs. en obligatorisk kurs, vid gymnasieskolans alla program 
under Lpf 94 (Skolverket, 2000a). I och med gymnasiereformen 2011 är Estetisk verksamhet inte 
längre ett kärnämne/gymnasiegemensamt ämne (Skolverket, 2011). Olika estetiska ämnen erbjuds 
istället som individuellt valbara kurser vid alla program. Endast Estetiska programmet har obligato-
riska estetiska ämnen.
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men, ur ett pragmatiskt perspektiv. Mitt motiv för uppsatsen var att hitta metoder 
för att göra undervisningen mer angelägen för just dessa elever. Uppsatsskrivandet 
väckte ett mer teoretiskt intresse hos mig, och när jag senare blev antagen till 
forskarutbildningen hade jag för avsikt att fortsätta vad jag påbörjat, och studera 
enbart pojkar i grundskolans obligatoriska bildundervisning.4 Avhandlingen gick 
länge under arbetsnamnet ”Pojkarna, bildämnet och maskuliniteterna”. Efterhand 
har dock mitt arbete fått en lite annorlunda inriktning, då jag varken ville eller 
kunde exkludera eller osynliggöra flickorna i min studie. I sin slutgiltiga form om-
fattar avhandlingen alla som ryms inom bildundervisningens kontext, såväl bild-
lärare som elever, både flickor och pojkar. 
 Jag har skrivit avhandlingen inom den relativt sett nya akademiska disciplinen 
Pedagogiskt arbete; ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar frågor 
med relevans för pedagogisk verksamhet. Forskarutbildningen i Pedagogiskt arbe-
te inrättades vid Umeå universitet år 2000 med syfte att skapa en tydligare anknyt-
ning mellan lärarutbildning och forskning, genom att utveckla teoretisk kunskap 
förankrad i pedagogisk verksamhet. Ytterligare ett syfte med det nya ämnet har va-
rit att göra det möjligt för lärare att forska med utgångspunkt i sin egen yrkesprak-
tik, något som tidigare varit omöjligt för flertalet lärare utan vidare studier efter 
avlagd lärarexamen (Erixon Arreman, 2002; Vinterek, 2002).5  Syfte och frågeställ-
ningar i avhandlingen är alla formulerade utifrån olika problem och paradoxer jag 
upplevde i mitt arbete som bildlärare. Därtill har jag gjort min studie i två olika 
bildsalar, där jag har närvarat vid, observerat och på olika sätt dokumenterat pågå-
ende bildundervisning.  Avhandlingen kan därmed beskrivas som ett praktiknära 
bidrag till den bilddidaktiska forskningen. 
 Så hur ligger det egentligen till, med pojkarna, flickorna och bildämnet? Hur 
förhåller sig min subjektiva upplevelse av bildundervisningen och elevernas kom-
petens, till generella förhållanden? Av den senaste nationella utvärderingen fram-
går att det finns stora skillnader mellan flickors och pojkars förhållningssätt till 
och resultat i Bild (Marner, Örtegren & Segerholm 2005). Några år tidigare peka-
de resultatet av en portföljvärdering av elevers skapande i Bild i samma riktning 
(Lindström, Ulrikson & Elsner 1999).6 Tendensen tycks vara internationell; enligt 

4  Att jag valde att undersöka bildundervisningen i grundskolan istället för att fortsätta att studera 
gymnasiets bildundervisning, har att göra med att Estetisk verksamhet skulle avvecklas som obligato-
risk kurs i och med kommande gymnasiereform och den nya läroplanen, Lgy-11. Det var därmed inte 
relevant som avhandlingsämne. 

5  Behörighetskraven till forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, var, vid ti-
den för min antagning, en lärarexamen samt minst två års erfarenhet av undervisning. 

6  Med portfölj avses en mapp e.d., där elevens arbete och dokumentation av den skapande pro-
cessen samlas. I portföljtvärderingen som refereras utgår forskarna från sju olika kriterier, som 
avser både arbetsprocessen och det färdiga resultatet, för att bedöma elevernas skapande arbete.  
(Lindström m.fl. 1999)
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den finska nationella utvärderingen av de estetiska ämnena från 2010, når flickor 
”betydligt bättre resultat i bildkonst och musik än pojkarna” (Laitinen, Hilmola 
& Juntunen, 2011). En amerikansk nationell bedömningsstudie av elevers presta-
tioner i Visual art visar dels ett större bortfall i svarsfrekvensen bland pojkar, dels 
att flickorna presterar bättre (U.S. Department of Education, 2009). 
 Det är i sig inte förvånande, att flickor i snitt har bättre betyg än pojkar i Bild. 
Flickor har bättre skolresultat än pojkar i nästan alla ämnen, och även om skillna-
der framträder också vid jämförelser mellan andra kategorier än kön, som etnici-
tet eller olika socialgrupper, är könsskillnaden konstant oavsett grupp (Björnsson, 
2005). Skillnaden varierar dock beroende på ämne. Det enda ämne där pojkar 
som grupp har bättre betyg än flickor, är Idrott och hälsa. Allra störst är betygs-
skillnaden, till flickors fördel, i ämnena Bild och Hem- och konsumentkunskap 
(Skolverket 2006, SOU 2009:64).7

 Varken betygsskillnad eller någon annan skillnad mellan flickor och pojkar är 
egentligen i fokus för avhandlingen. Betygsskillnaden är vad jag tar avstamp ifrån, 
för att argumentera att föreställningar om kön verkar på ett särskilt sätt inom bil-
dämnet, vilket motiverar min studie. Min utgångspunkt i föreliggande arbete är 
att kön är någonting vi gör – inte har eller är. Hur vi gör kön, har att göra med de 
föreställningar om vad det innebär att vara flicka, pojke, kvinna eller man, som vi 
delar med varandra. Dessa föreställningar påverkar våra individuella handlingar, 
och våra reaktioner på dem som inte handlar i enlighet med vad vi har kommit 
att förvänta oss av deras kön, för att i förlängningen manifesteras i ett antal mät-
bara skillnader (som exempelvis skillnaden i betyg). Då jag går in i bildämnet för 
att studera det ur ett könsperspektiv, är det inte för att i första hand beskriva eller 
förklara någon skillnad, utan för att undersöka när och på vilka sätt föreställningar 
om kön är en verksam kraft i bildundervisningen.  

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka bildämnet som en arena där elever och lärare 
tillsammans iscensätter kön. I fokus för studien är eleverna och deras bilder, men 
eftersom läraren planerar verksamheten i bildsalen och därigenom anger ramarna 
inom vilka eleverna kan agera, är också läraren en viktig del av studien. 
Syftet bryts ned i följande frågeställningar:

•	 Hur relaterar elevers och bildlärares föreställningar om bildämnet, till före-
ställningar om kön?

7  I ett delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan beskriver man könsskillnaden i 
betyg med en kvot: pojkar har 81% av flickors betyg i Bild, medan motsvarande siffra för Idrott och 
hälsa är 107% (SOU 2009:64).
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•	 Hur könas bildämnet i praktiken?
•	 Vilka förutsättningar erbjuder bildundervisningen för elevernas 

könsgöranden? 
•	 Hur gör eleverna kön i sina bilder? 

Avhandlingens empiri

Jag har använt mig av flera olika tekniker för att samla empiri som kan ge mig ett 
grepp om den arena som är bildämnet; jag har observerat bildlektioner i årskurs 
8 och 9, intervjuat både elever och de deltagande bildlärarna i studien, samt sam-
lat in alla bilder som eleverna har skapat under lektionerna. Det som framför allt 
skiljer Bild från andra ämnen, är att eleverna på bildlektionerna huvudsakligen 
arbetar med bildframställning, varför elevernas bilder blir ett av mina viktigaste 
empiriska material. 
 För att demonstrera hur det kan se ut när skillnader skapas, både hos eleverna 
och deras förutsättningar, vill jag dela med mig av ett par exempel ur min em-
piri. Först en beskrivning av två lektioner, som jag observerade alldeles i början 
av min studie. Klassen är delad i halvklassgrupper, enligt principen kön, under 
bildlektionerna.  

Flickorna i årskurs 8 har bildlektion. Det är det sista lektionstillfället av fyra, som 
eleverna haft ”fri period”, dvs. de har arbetat med större eller mindre projekt som de 
själva har valt och planerat. Bildläraren är frånvarande och hennes lärarkandidater 
håller i lektionen. I praktiken innebär det att de tar närvaro, delar ut ett utvärde-
ringspapper och påminner eleverna då och då om att följa instruktionerna. På utvär-
deringspapperet får eleverna besvara frågor om sitt arbete (om budskapet blev som 
de hade tänkt, vilka bilder de studerat för att lära sig mer, etc.) och de uppmanas att 
lämna ett förslag till betyg.8  
 ”Men alla jävla saker man gör har inte ett budskap, fattar hon inte det!” säger en 
av flickorna med hög röst. De är inte roade av de frågor de måste besvara. De om-
växlande höjer rösten eller muttrar missnöjt sinsemellan, ber varandra skicka sudd 
och småpratar om diverse annat. Ett par av dem har ännu inte gjort någonting av sin 
fria period, och får bråttom att under lektionen prestera ett resultat som svarar mot 

8  Frågorna i utvärderingspapperet: ”1. Vad ville du få fram i din bild, film eller skulptur? Vilken 
idé eller tanke, tema eller berättelse? Eller kanske var det enbart en teknikövning du gjorde?; 2. Blev 
bildens budskap som du hade tänkt?; 3. Kunde du styra över materialet och tekniken? Ge exempel; 4. 
Vad i bilden ser intressant, roligt eller snyggt ut?; 5. Har du provat dig fram med skisser eller flera för-
sök?; 6. Har du lagt ner tillräckligt mycket möda på ditt arbete?; 7. Har du i detta arbete experimen-
terat och provat sådant du inte redan kan?; 8. Vilka bilder har du studerat för att få inspiration och 
lära dig mer?; 9. Vad har du gjort bra?; 10. Vad kunde du ha gjort bättre eller tränat mer på?” 
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lärarens förväntningar på deras arbete. En av dem är Sara, som våndas över sin situ-
ation och frågar de andra vad hon ska teckna. Jennifer försöker hjälpa: ”Tänk att du 
måste ha typ budskap och allt sånt där skit”. ”Vaddå för jävla budskap?” undrar Sara. 
”Men, ’alla människor är lika mycket värda’, sånt där vill hon ha”, förklarar Jennifer. 
 Efter lektionen läser jag hur eleverna har besvarat frågorna i utvärderingen. En 
flicka skriver ”Jag ville få fram känsla i min bild/bilder”; ”bilderna blev bra, jag fick 
fram dom känslorna jag ville ha”; ”Jag har lagt ner mycket tid, och känsla i bilden”; 
”Jag tycker att jag borde få ett VG för jag har jobbat med mycket känsla”. Frågan 
”Vilka bilder har du studerat för att få inspiration och lära dig mer”, besvarar några 
av dem med att de har studerat en konstbok, medan några bara hänvisar till sig själ-
va; ”Jag har bara tänkt glada och hemska tankar”, ”Jag har inte studerat så mycket 
bilder, det mesta kom nog från hjärtat”, ”Inga, eftersom jag skulle rita mina egna 
tankar”. Sara, som under samma lektion ritar en serie enkla blyertsteckningar som 
visar ”förvandlingen från ägget till fjäril”, har tagit till sig Jennifers råd och skriver 
på sin utvärdering att ”bilden symboliserar livet”. De flesta av eleverna skriver dock 
att de inte har något budskap med sin bild, eller att de inte vet vilket budskapet är 
eller vad de ville få fram.

När pojkarna i klassen har bildlektion nästa dag, är bildläraren tillbaka igen. Istället 
för att som flickorna fylla i ett redovisningspapper, får de som vill av pojkarna redo-
visa muntligt inför gruppen. Några visar en film som de har gjort tillsammans, en 
leranimation med pålagda ljudeffekter som de hittat på internet. Det är en snabb 
historia med pistoler och kanoner. Ljudeffekterna består framför allt av ett smällande 
ljud för kanonen, och ett smaskande ljud för när gestalterna i filmen faller ner döda. 
Filmen är kort och visas två gånger under stor munterhet. 
 Därefter visar Rasmus en tutorial som han gjort; en instruktionsfilm som visar 
hur man skapar en effekt i Photoshop. Han skriver en text och suddar ut den med 
hjälp av vindfilter, och ändrar färgen något för att få vinddragen att glöda i grönt. 
Till det har han spelat in sin egen röst, som berättar om vad han gör. Läraren låter 
gruppen ge feedback och de diskuterar olika program som man kan använda för att 
skapa den här typen av filer, samt hur man skulle kunna lägga på ljudet i ett annat 
program för ett bättre resultat. 
 Ludvig redovisar sedan sitt arbete, som är en skulptur av en knytnäve i keramik. 
Bildläraren frågar gruppen vad knytnäven förmedlar. Någon säger ”Norden” och en 
annan säger ”Power!” och knyter sin egen näve i luften. Bildläraren säger ”Så det 
är inte…” och gör med en svepande, öppen hand några graciösa rörelser i luften. 
Ludvig själv säger inte mycket om sin skulptur, annat än att han nickar till de andras 
tolkningar, och berättar lite om vilka utmaningar han mött i arbetet. Därefter intro-
ducerar läraren nästa uppgift.
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Dessa lektioner var två av de första jag observerade för min studie. Bildläraren 
hade tidigare berättat för mig, att man hade valt att dela på flickor och pojkar på 
grund av olika problem man hade upplevt i klassen, som man hoppades komma 
tillrätta med på detta sätt. I början av mina observationer var jag inte helt säker på 
vad jag letade efter. I den här skolan, som jag kallar Stadsskolan i min avhandling, 
gick det till en början trögt för mig att ”få syn på något” och jag övervägde ett tag 
om jag borde lämna miljön för att försöka hitta en annan skola och bildlärare som 
ville släppa in mig i sin bildsal. Jag kände mig också oerhört främmande den allra 
första lektionen i flickornas grupp, då jag varken var förberedd på lärarens från-
varo eller kandidaternas närvaro, och då den verksamhet som pågick – elever som 
besvarar frågor på ett papper – inte liknade traditionell bildundervisning. När jag 
idag läser igenom mina anteckningar från dessa lektioner kan jag se att där pågår 
en hel del som väcker frågor om kön. 
 Då Ludvig redovisar sin knytnäve i keramik t.ex., ges den av kamraterna och 
bildläraren några olika innehåll, bland annat ”power” och ”Norden”. Det grafiska 
ikoniska tecknet med en knuten näve står på en generell nivå för styrka, enighet 
och motstånd.9 Det har använts för att representera många olika politiska rörelser 
och åsikter; beroende på färg har den representerat såväl svart makt som vit makt, 
vilket förklarar kamraternas förslag.10 Baserat på vad jag sedan dess sett av Ludvigs 
övriga bildproduktion, skulle jag snarare läsa in en allmän referens till ”revolution” 
i knytnäven – förutsatt att Ludvig avsåg att formulera ett budskap och inte bara 
skulptera en knuten näve. Jag förstår bildlärarens ord, ”Så det är inte…” och den 
svepande handrörelse som följer, som att hon vill framställa knytnävens motsats, 
ett mjukt och feminint alternativ, och att hon därmed ger knytnäven en maskulin 
betydelse, som om skapelsen på något sätt representerar skaparen. 
 När flickorna via utvärderingspapperet får svara på en fråga om bildens budskap 
blev som de själva hade tänkt, får pojkarna istället diskutera vad Ludvigs skulptur 
förmedlar. Jag tror visserligen inte att detta behöver ha med kön att göra, det vill 
säga, jag tror inte att deras bildlärare avsåg att formulera frågorna olika, beroende 
på om hon riktade sig till flickor eller pojkar. Jag tror inte heller att hon hade pla-
nerat att låta pojkarna redovisa inför grupp och flickorna utvärdera sitt eget arbete 
inför sig själva, utan att det var en följd av olyckliga omständigheter. Emellertid 
sker i det här fallet en förskjutning, från att betona sändarens (elevens) egna in-
tentioner med bilden, till ett perspektiv som betonar själva bilden, eller i det här 
fallet skulpturen. Och medan pojkarna får demonstrera hur de arbetat med olika 
tekniker, och på detta sätt har möjlighet att ge både impulser och återkoppling till 
varandra, görs flickornas bilder till privata angelägenheter. 

9  källa http://www.docspopuli.org/. Bakom signaturen Docs Populi döljer sig Lincoln Marshall 
Cushing, en bibliotekarie och arkivarie från Havana.  

10  http://skola.expo.se/symbollexikon.html
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Det slår mig också hur upptagna flickorna är av att avkoda och svara mot bildlä-
rarens förväntningar på dem, samtidigt som de tar tillfället i akt och ger röst åt sitt 
missnöje medan läraren är frånvarande. Hennes förväntningar är tydligen att de 
ska ha ”budskap och sånt där skit” (vilket står uttryckligen på papperet), och att 
de, enligt några av svaren i utvärderingen, ska ”jobba med mycket känsla” (vilket 
åtminstone en elev hoppas motiverar ett högre betyg). Det går att förstå bildlära-
rens fråga om vilka bilder de studerat för att få ”inspiration och lära dig mer”, som 
en fråga av nyfikenhet, men också som en rekommendation; hon ställer frågan, för 
att hon tycker att de borde använda förebilder för sitt skapande. Ungefär hälften 
av dem nekar till att ha tittat på några andra bilder, för att på olika sätt hänvisa 
till vad de har inom sig – i ”hjärtat” eller sina ”tankar”. Det kan hända att de inte 
har förstått vad hon önskar av dem. Det kan också hända att de inte håller med 
henne, utan har uppfattningen att de ska ha allt de behöver för sitt bildskapande 
inom sig. 
 Oavsett hur slumpmässiga skillnaderna mellan dessa lektioner är, får de lika-
fullt konsekvenser för eleverna. Medan flickorna uppmanas att vända sig inåt, 
ges pojkarna ett tillfälle att kommunicera utåt. Jag menar att förutom olyckliga 
omständigheter, ligger både föreställningar om kön och föreställningar om ämnet 
Bild – som finns hos både elever och lärare – under ytan och bidrar till hur olika 
lektionerna faller ut. 
 Att eleverna själva är ambivalenta till om kön är relevant för ämnet, framgår av 
hur de talar om Bild och kön i mina intervjuer med dem: 

Stina: Skulle du påstå, att Bild är mer för flickor, eller mer för pojkar, eller är det 
lika mycket för alla?
Ida: Ja… det är väl egentligen för båda men… det är väl fler tjejer som tycker om 
Bild än vad det är killar, som tycker om Bild.

Arvid: Lika mycket tycker jag.
Johan: Det är ju fler flickor som är bra på det än vad det är pojkar. Pojkarna är det 
bara nån som duger till.

Carl: Mer för flickor.
Robert: Jamen är det det? Det beror ju på vad man är intresserad av. Det finns ju 
killar som är intresserade av Bild … Men däremot kanske det är fler tjejer i en klass 
som tycker det är roligare.

Amir: Alltså, jag tycker, alltså… jag tycker det är typ fifty-fifty, jag menar, det spelar 
ingen roll, det är varken kvinnligt eller manligt på nåt sätt, utan det står i mitten, 
och eh… ja, så att det är ju typ båda två kan lära sig det, och arbeta på det, så att, 
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det, det är typ, a, alltså jag tycker inte det finns några mer manliga eller mer kvinn-
liga ämnen.

Jens: Alltså jag tycker det är så olika för individer.
Anders: Jaa…
Jens: Det har inte så mycket med kön, kön att göra, det är mer liksom…
Anders: Det är väl mer för alla, men, jag tror dom flesta killar tycker det är jättetrå-
kigt, Bild. Ja förutom Thomas kanske men…
Jens: Det är det ganska många tjejer som tycker också.

Rösterna i citaten tillhör elever i årskurs 9. Alla besvarar samma fråga, men vid 
olika tillfällen. Vad jag försöker utreda med frågan, är om och hur eleverna upp-
fattar att ämnet Bild är könsmärkt. Ingen av dem vill egentligen att kön ska ha 
med saken att göra. De flesta vill också göra gällande att det har med individuella 
preferenser att göra, vilka som gillar Bild, även om många samtidigt menar att fler 
flickor än pojkar gillar eller är bra i ämnet. Det hela ger en svårtydd bild. Å ena 
sidan är det lika mycket för alla – å andra sidan är det lite mer för flickor. Hur kan 
vi förstå det? 
 Bilden kompliceras ytterligare när några av de intervjuade fortsätter med att 
invända att ”de flesta konstnärer är ju killar”. Det område utanför skolan, som 
tycks ha mest med Bild att göra – konst – har för åtminstone en del av eleverna 
maskulina associationer. Hur går detta ihop? Detta tycks gå stick i stäv med en 
uppfattning att hur ett skolämne könas har att göra med vilka områden utanför 
skolan som anses maskulina eller feminina. 
 Jag menar att elevers och bildlärares föreställningar om vad Bild är, och före-
ställningar om kön, på ett intrikat sätt samspelar med varandra och skapar förut-
sättningar för vad eleverna kan och får göra på bildlektionerna. Jag har för avsikt 
att reda ut hur, under resten av avhandlingen. 

Avhandlingens disposition

Avhandlingen består av nio kapitel. I detta inledande kapitel har jag introducerat 
området och beskrivit mitt eget intresse för detsamma. Vidare har jag introduce-
rat studiens syfte och frågeställningar, samt givit några exempel på min empiri. 
Kapitel 2 innehåller en översiktlig historik över bildämnets utveckling, i kapitel 3 
presenteras tidigare forskning om Bild och kön. Kapitel 4 beskriver studiens teo-
retiska ramverk, både övergripande perspektiv och de analytiska verktyg jag har 
använt för att bearbeta empirin. I kapitel 5 redogör jag för min metodologi, både 
hur jag har samlat in och hur jag har analyserat den empiri som jag drar mina slut-
satser av. Därefter följer studiens resultat. I kapitel 6 beskrivs resultatet av intervju-
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erna, i kapitel 7 och 8 redogör jag för observationerna, samt analyserar elevernas 
bilder. Avhandlingens nionde och avslutande kapitel innehåller en diskussion av 
resultatet, därefter följer en engelsk sammanfattning av hela avhandlingen. 
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Kapitel 2 

bildämnets historia

I föreliggande kapitel kommer bildämnets historia att tecknas, tillräckligt över-
siktligt för att rymmas i avhandlingen, men ändå tillräckligt detaljerat för att inte 
sammanhanget ska gå förlorat.1 Såväl den undervisningspraktik jag har studerat, 
som de föreställningar om ämnet jag har frågat efter i intervjuer, är beroende av 
historien. Ett syfte med historiken är därför att skapa förutsättningar att förstå re-
sultatet av min undersökning. 
 Av ämnets omfattning i timplaner, av ständiga hot om nedskärningar (och 
verkliga nedskärningar) och av att ämnets existensberättigande ofta har ifråga-
satts, framgår att Bild i jämförelse med många andra ämnen har en marginaliserad 
position (Pettersson & Åsén, 1989; Åsén, 2006; Frost, 1988). I de texter där ämnets 
utveckling tidigare har behandlats, har kön inte någon framträdande roll i sam-
manhanget. Ytterligare ett syfte med historiken är därför att skapa en uppfattning 
om vilken betydelse könsrelaterade aspekter kan ha haft för ämnets betydelse och 
position över tid. För dessa syften har jag valt att börja min historik vid ungefär 
den tid man för första gången tar ett samlat grepp på teckningsundervisningen i 
Sverige, under andra hälften av 1800-talet. Det är en period som är viktig för att 
förstå vilka omständigheter som lade grunden för en mer nutida bildundervis-
ning. Och trots att mycket verkar främmande med den här perioden idag, är det 
också förvånansvärt mycket som ter sig märkligt bekant i tidiga dokument som 
beskriver 1800-talets teckningsundervisning, och som därför kan belysa ämnets 
villkor idag. 
 En historik som inte görs i anslutning till någon kommentar om hur skolsys-
temet samtidigt har förändrats, blir oundvikligen könsblind, eftersom de skol-
former som har existerat under större delen av ämnets historia har varit både 
klass- och könsdifferentierade. Jag kommer därför att börja med en kort beskriv-
ning av hur skolsystemet i Sverige har utvecklats, från 1800-talet och fram till da-
gens gemensamma grundskola, innan jag går specifikt in på bildämnets historia. 
Historiken slutar i och med det styrdokument som var aktuellt då jag genomförde 
min undersökning, Kursplan 2000 (Skolverket, 2000b). 

1  Eftersom Bild fram till 1980 gick under namnet Teckning, kommer jag i texten att referera till äm-
net och undervisningen omväxlande som Teckning och teckningsundervisning, respektive Bild och 
bildundervisning.
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Skolväsendet i Sverige mellan 1800 och 1960-talet

När det allmänna utbildningsväsendet växte fram i Sverige under 1800-talet, var 
det som ett svar på de samhällsförändringar som industrialismen medförde, då 
många människor slutade arbeta i jordbruk, lämnade landet för staden och börja-
de arbeta inom industrin. En snabbt växande arbetarklass ansågs i behov av både 
disciplinering och fostran, och tillräcklig allmänbildning för att kunna fullgöra 
sina medborgerliga plikter. Även tjänstemannasektorn utvidgades snabbt, vilket 
kom att ställa särskilda krav på utbildning även för medelklassens barn (Larsson 
& Prytz, 2011). 
 Som svar på detta uppstod parallella skolsystem, differentierade utifrån både 
kön och klass. Dels en folkskola, som var öppen för både pojkar och flickor från 
arbetarklass och bondefamiljer, dels ett läroverk för sönerna från över- och medel-
klassfamiljer, och därtill flickskolor för döttrarna från de högre samhällsklasserna. 
Läroverken var under hela sin historia en numerärt marginell företeelse, sett till 
hur liten grupp av hela befolkningen som studerade där. Under 1800-talets andra 
hälft var det som mest 4,5 procent av alla barn i åldrarna 7-14 år som läste vid lär-
overken, därtill bara pojkar (Larsson & Prytz, 2011). Florin & Johansson (2000) 
har beskrivit läroverken som ”något av en sista manlig bastion” (s. 47) under en 
tid då en stark kvinnorörelse krävde både utbildningsrätt, organisationsrätt och 
rösträtt, och då många arbetsplatser inom statlig förvaltning, folkskola och sjuk-
vård femininiserades. 
 Då kvinnor till en början var utestängda från många yrken som krävde utbild-
ning, prioriterades pojkarnas utbildning framför flickornas. Flickor från de högre 
samhällsklasserna undervisades istället antingen i hemmen, av guvernanter, eller 
på särskilda flickskolor. Deras undervisning gick framför allt ut på att förbere-
da dem för ett framtida liv som hustru, mor och hushållsföreståndarinna, och 
att göra dem attraktiva på äktenskapsmarknaden. Det handlade om att forma en 
ung kvinna som kunde föra sig i finare salonger, konversera på främmande språk, 
spela piano, dansa, brodera och måla lite. En biologistisk syn på könens olikheter 
dominerade och man hävdade att flickor, som ansågs skörare än pojkar, kunde ta 
allvarlig skada av ansträngande studier. När så giftermålsfrekvensen sjönk från och 
med 1830-talet, uppstod ett överskott av ogifta medelklasskvinnor, och både olika 
utbildningsvägar och yrken (som ansågs respektabla) inom framför allt tjänste-
mannasektorn gjordes gradvis tillgängliga för kvinnor (Florin & Johansson, 2000; 
Backman Prytz, 2011). Flera flickskolor startade, med ett innehåll anpassat efter 
nya krav på yrkesutbildning. 1870 gavs kvinnor tillträde till universiteten, vilket 
förändrade innehållet i flickskolorna ytterligare, då undervisningen nu kunde bli 
universitetsförberedande. I och med läroverksreformen 1927 fick slutligen flickor 
också rätt att studera vid statliga läroverk (Backman Prytz, 2011). 
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Även om folkskolan till skillnad från läroverken var öppen för alla, innebar det 
inte att flickor och pojkar ur arbetarklassen fick samma utbildning. Skolgången 
kunde organiseras olika för pojkar och flickor, som ansågs behöva lära sig olika sa-
ker. Vid mitten av 1800-talet menade man också att kraven inte fick bli för höga 
på fattiga och svagbegåvade barn i allmänhet och på flickor i synnerhet (Hartman, 
2005; Backman Prytz, 2011). Det kunde t.ex. innebära att flickor var befriade från 
undervisning i historia, geometri, naturlära och gymnastik och många flickor läm-
nade folkskolan utan kunskaper i skrivning. Därtill fanns också ämnen som rikta-
de sig särskilt till flickor, som undervisning i huslig ekonomi och trädgårdsskötsel, 
och det var vanligt att könssegregerad undervisning praktiserades, både ”då prak-
tiska omständigheter så tillät” och som ett sätt att hantera för stora elevgrupper 
(Backman Prytz, 2011, s. 313).
 Att folkskolan och läroverken så småningom kom att slås ihop till ett enhetligt 
skolsystem, föregicks av långa diskussioner och ett flertal utredningar. I synnerhet 
efter andra världskriget argumenterade man att skolan skulle utveckla och stärka 
demokratin i landet. Demokrati innebar i detta sammanhang bland annat att alla 
medborgare skulle ha samma möjligheter till utbildning. Man menade att upp-
delningen mellan läroverk och folkskola riskerade att skapa intellektuella klyftor 
mellan samhällsklasser, vilket skulle hindra demokratins utveckling (Larsson & 
Prytz, 2011). 1950 beslutade därför Sveriges riksdag att införa en nioårig grundsko-
la uppdelad på låg-, mellan- och högstadium, och efter en försöksverksamhet med 
enhetsskola under 1950-talet godkändes regeringens första förslag till läroplan för 
grundskolan, Lgr 62, av riksdagen. Därmed kom folkskolan och realskolan (som 
var en del av läroverken) att slås samman i grundskolan.  Läroverkens gymnasium 
kom att utgöra en stor del av den nya gymnasieskolan, tillsammans med en rad 
andra parallella skolformer, som olika yrkesutbildningar, tekniska gymnasier och 
handelsgymnasier. En utbildning som inte utgick från klass- och uppväxtförhål-
landen eftersträvades och hädanefter skulle alla oavsett social bakgrund läsa till-
sammans (Edgren, 2011). 
 Ovanstående historik ska fungera som en påminnelse, om att i många av de tex-
ter som berör bildämnets historia, som låter könsneutrala, är eleven i själva verket 
ofta en pojke. Detta gäller i synnerhet texter som behandlar ämnet vid läroverken. 
Flickskolan eller flickors hemundervisning nämns sällan explicit i texter om teck-
ningsundervisning, även om vi vet att estetiska färdigheter hörde till flickornas 
salongsbildning. Först i texter publicerade efter 1962, när alla barn och ungdomar 
studerar tillsammans i ett gemensamt skolsystem, går det att anta att ordet ”elev-
en” avser både pojkar och flickor.  



kapitel 2

26

Bildämnets utveckling – i korthet2

Ämnet Bild/Teckning har under sin jämförelsevis korta historia genomgått många 
– och gradvisa – förändringar. Om det från början var ett ämne som framför allt 
ansågs yrkeskvalificerande, tekniskt och fostrande, kom det så småningom att bli 
ett ämne som handlade mer om individens behov av att uttrycka sig själv i bild. 
Sedan några årtionden tillbaka har istället ämnets kommunikativa aspekter beto-
nats i styrdokumenten. Nordström (1994) kallar dessa faser i ämnets historia för en 
teknisk, en konstpsykologisk respektive en bildspråklig fas. Förändringarna speglar i 
sin tur de strukturella och ideologiska förändringar samhället genomgått. Det har 
hela tiden varit skolans övergripande mål – och därmed också bildämnets – att 
fostra elever till medborgare som kan delta i och bidra till ett demokratiskt sam-
hälle, men vilken pedagogik och metodik som har ansetts nödvändig eller lämplig 
för att nå målet, har skiftat.
 Denna framställning är givetvis kraftigt förenklad. Och även om det finns en 
kronologi i ämnets utveckling har det inte varit en linjär process, utan nya, ibland 
flera, pedagogiska idéer har tagit form och vuxit fram parallellt med redan existe-
rande praktiker, och har ofta tagit flera årtionden på sig för att få genomslag. En 
del av svårigheten i att beskriva ämnets historia på ett överskådligt sätt, är att det 
har förekommit i olika skolformer utan enhetlig utformning av ämnets innehåll. 
”Misstaget som begåtts och som alltjämt begås”, konstaterar Ulla Frost, ”är att 
det räknas som ett ämne, då det i själva verket består av ett antal olika discipli-
ner” (1988, s. 2). Dessutom, menar hon, har ämnet sällan tilldelats tillräcklig plats 
i timplanerna, varför olika delar av ämnet har fått kämpa om utrymme. Enligt 
Gunnar Åsén (2006) har nya läroplaner genomförts långsamt och i begränsad ut-
sträckning, medan äldre ämnestraditioner hela tiden har levt kvar ”som historiska 
avlagringar inom ämnet”.3 Att äldre synsätt på ämnet lever kvar samtidigt som det 
fylls på med nytt innehåll skapar ”urvalsproblem och stoffträngsel” (Åsén, 2006, 
s. 118).
 Varken Frost eller Åsén är först med att uppmärksamma denna problematik. 
Teckningslärare Olle Strandman formulerar sig enligt följande redan 1952:

2  Den källa jag framför andra har lutat mig emot i detta kapitel (och som dessutom har hänvisat 
mig i riktning mot många av de äldre källorna jag använder) är Sten Pettersson & Gunnar Åséns 
avhandling från 1989, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, eftersom den innehåller den 
hittills mest omfattande och ingående historiken. För ett mer djupgående studium av t ex 1800-talets 
teckningsundervisning rekommenderar jag läsaren att vända sig till Frost (1988), och för den konst-
pedagogiskt intresserade att söka upp Lindberg (1991).   

3  Denna trend är internationell och således inte unik för svenska förhållanden. Kevin Tavin (2005) 
kallar det ”palimpsestic discourse”; en text som delvis suddas ut och sedan skrivs om, upprepade 
gånger, med nya lager av mening för varje gång.
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”Inget skolämne omfattar idag så många skilda metodiska lärosystem som teckning-
sundervisningen: en dogmatisk undervisningsmetodik existerar i jämbredd med en 
experimenterande modärnistisk. I fråga om ämnets ledning, kursplaner och meto-
diska anvisningar råder fortfarande stor eftersläpning och därav förorsakas förvirring 
och oklarhet bland lärare och allmänhet.” (Strandman, 1952, s. 11) 

Citatet kommer från det förslag till en studieplan i Teckning som Strandman fått 
i uppdrag av 1946 års skolkommission att formulera inför försöket med enhets-
skola. Även om det skrevs under en tid som präglas av en stark kulturoptimism 
och en tilltro till ämnets möjligheter, speglar det en osäkerhet om teckningsäm-
nets funktion och mening, som man tycks ha dragits med under större delen av 
ämnets historia.

Teckning under sent 1800-tal

Teckning för yrkeslivet

Under det sena 1800-talet var Teckning både vid läroverken och vid folkskolan ett 
ämne som framför allt skulle vara yrkeskvalificerande. Det ansågs svara mot det 
behov av kvalificerad arbetskraft som industrialiseringen medförde, och ämnet 
tillmättes i officiella texter en stor betydelse för landets välstånd (Åsén, 2006). I 
1856 års läroverksstadga skriver man fram det som ett ämne som är viktigt för att 
utbilda ”skönhetssinnet”, skärpa tankekraften och ge viktiga färdigheter för fram-
tiden. För dem som tänkte ägna sig åt något industriellt yrke ansågs färdighet i 
teckning som ”så nödvändig att den nästan kan sättas vid sidan af färdigheten att 
skrifva” (1856 års skolstadga, citerad i Eklund, 1980, s. 7). Men ämnet hade också 
en disciplinerande funktion som svarade mot dåtidens krav på undervisning i sto-
ra grupper (Pettersson & Åsén, 1989).
 I både folkskola och läroverk använde man Adolf Stuhlmanns metod för teck-
ningsundervisningen. Eleverna tecknade efter förlaga, på papper med rutnät eller 
punkter, medan läraren instruerade dem muntligt och tecknade före på tavlan. 
Undervisningen byggde på enkla linjer och geometriska former och började i det 
enkla för att gå mot det komplicerade, allt eftersom eleverna blev äldre. Målet med 
metoden var att eleverna skulle lära sig att avbilda och undervisningen gick ut på 
att ”uppöva blicken, inbillningskraften och för vissa slag av ritningar det matema-
tiska förståndet” (Stuhlmanns lärarhandledning, översatt till svenska och citerad 
i Burman, 1882). Eleverna fick successivt allt större frihet, för att till sist avbilda 
föremål på fri hand, utan rutnät eller annan hjälp. Det var dock inte fråga om nå-
got fritt gestaltande, utan ett strikt avbildande av mer eller mindre förutbestämda 
föremål (Pettersson & Åsén, 1989; Åsén, 1992).
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Stuhlmanns metod var inte nyskapande, utan motsvarade snarare en sammanställ-
ning av tidens teckningspedagogiska idéer – framför allt byggde han vidare på den 
schweiziske pedagogen Pestalozzis tradition.4 Stuhlmanns bidrag var att han an-
passade det för tillämpning i ett nytt skolsystem, med hela befolkningen som mål-
grupp och inte bara en utvald minoritet (Frost, 1988). Materialet var systematiskt 
ordnat, med tydliga instruktioner för läraren, som kunde arbeta helt enligt givna 
riktlinjer. Detta bidrog till metodens popularitet: att den krävde små materiella 
resurser, ställde låga krav på lärarens kompetens och bidrog till att upprätthålla 
ordningen i klasserna, som vid den här tiden ofta var mycket stora. Metoden hade 
också enormt stor genomslagskraft i Sverige och praktiserades på vissa håll långt 
in på 1900-talet (Pettersson & Åsén, 1989; Åsén, 1992). 

Kön och teckningsämnets position under 1800-talet

Gemensamt för teckningsundervisningen vid både läroverkens reallinje och vid 
folkskolan under senare delen av 1800-talet, var att den ansågs nyttig och praktisk 
för framför allt pojkarnas kommande yrkesliv. Ämnet hade ingenting att göra med 
kreativitet, med att uttrycka sig själv, eller med konst, och den systematiska under-
visningen med utgångspunkt i geometriska strukturer, med syfte att förbereda för 
yrken inom hantverk, industriell produktion och ingenjörskonst, kan beskrivas 
som maskulin (Efland, 1990; Dalton, 2001). 
 Stuhlmanns kurs riktade sig till alla, men ställde delvis skilda krav, som åter-
speglade tidens olika förväntningar, på flickor och pojkar. De mål som Stuhlmann 
ställde upp för undervisningen var att eleverna skulle kunna teckna en del av 
skolrummet och föremål som är vanligt förekommande där, med ögonmått och 
”utan allt för svåra brott mot perspektivlagarna” (Stuhlmann, citerad i Frost, 1988, 
s. 123). Pojkarna skulle kunna teckna enkla växtarabesker, och flickorna skulle 
kunna ”ombilda eller komponera mönster för korssöm, kedjesöm och plattsöm” 
(Stuhlmann, citerad i Frost, 1988, s. 123). Kursen var uppdelad på fyra häften, av 
vilka det fjärde endast riktade sig till kvinnliga elever i de högsta klasserna och be-
handlade mönsterteckning. Detta svarade mot tidens krav på flickor, som skulle 
kunna brodera för att pryda hemmets textilier (Frost, 1988). 
 Även om ämnet i officiella dokument tillmättes stor betydelse under den här 
tiden, fick det aldrig den position man hoppades på, till följd av bland annat obe-
fintliga ritsalar, otillräckliga material och svårigheter att rekrytera kompetenta lä-
rare. I en artikel av teckningslärare William Klein införd i Pedagogisk tidskrift år 
1866, framgår att ämnets ställning i skolan inte motsvarar den betydelse man anser 

4  Pestalozzi var en av de första pedagogerna som utvecklade metoder för massundervisning, och 
hans idéer spred sig över hela Europa och över Atlanten till Förenta Staterna. Han menade att teck-
ning inte bara var till för konstnärligt begåvade, utan var viktigt för alla barn och borde därför ingå i 
deras utbildning (Pettersson & Åsén, 1989; Efland, 1990).  
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att ämnet har för bildningen. Det anses inte ”som någonting allvarligt utan snara-
re såsom en förströelse” (s. 299). Klein menar vidare att teckningsläraren, genom 
att kallas övningslärare, intar en underordnad ställning i relation till övriga lärare, 
och att ämnet nedvärderas ytterligare genom att betyget inte har samma formella 
betydelse som betyg i andra ämnen (Klein, 1866). Ämnets svaga position i skolan 
kan förstås genom att dess status som ett s.k. övningsämne och yrkesförberedande 
medförde en underförstådd koppling till kroppsarbete (Isling, 1973).5 Därtill an-
sågs ämnet närmare besläktat med de naturvetenskapliga ämnena (Pettersson & 
Åsén, 1989), under en tid då klassisk, humanistisk bildning hade högre status än 
en teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

Teckningsläraryrket femininiseras 

Undervisning var ett av de första yrkesområden som gjordes tillgängliga för kvin-
nor. Efter att tidigare ha fungerat som guvernanter eller lärare vid privata sko-
lor, fick kvinnor under 1850-talet gradvis rätt att undervisa i olika offentliga skol-
former. Teckningsläraryrket tycks också tidigt ha attraherat jämförelsevis många 
kvinnor. Detta hade delvis att göra med att kvinnor ifrån den borgerliga klassen 
hade tillägnat sig färdigheter i teckning, målning och konstförståelse genom sin 
salongsutbildning. 
 Men det fanns också ekonomiska orsaker till att teckningsläraryrket attrahera-
de kvinnor – eller om yrket snarare repellerade män. Av en proposition från 1882 
om teckningsläraryrkets villkor och löneförhållande, framgår att teckningslärar-
na (liksom andra övningslärare) hade väsentligt mycket lägre lön än adjunkterna 
(som undervisade i s.k. läroämnen). Högsta möjliga inkomst för en teckningslä-
rare var så knapp att han nätt och jämnt kunde försörja sig själv, samtidigt som 
det var svårt att kombinera undervisningen med annat arbete som skulle kunna 
ge ytterligare inkomst (Burman, 1882). En lärarinna skulle vid den här tiden med 
stor sannolikhet vara ogift, och inte på samma sätt som en manlig gift lärare bära 
försörjningsbördan för en hel familj, varför en låg lön inte utgjorde samma hinder 
för henne, som för en man, att söka sig till yrket. Den ekonomiska osäkerheten i 
yrket gjorde att det var svårt att rekrytera studenter till teckningslärarutbildning-
en, och av dem som sökte var de flesta kvinnor. Eftersom de miljöer man skulle 
undervisa i fortfarande var könssegregerade, ansågs det vara ett problem, då man 
tvivlade på att ”fruntimmer” skulle kunna upprätthålla disciplinen på läroverken 
(se Burman, 1882). 

5  Isling (1973) skriver om hur olika skolämnens status är beroende av mängden teoretiska respektive 
praktiska inslag och att estetiska ämnen finns på statusskalans mitt. Det finns dock en rangordning 
mellan ämnena med praktisk och estetisk inriktning, där ämnena Musik och Gymnastik (nuvarande 
Idrott och hälsa) sedan länge värderats högre än andra. I botten av statusskalan finns utbildning som 
rör kroppsarbete, fattigdom och flickor.
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På väg mot ett paradigmskifte 

Omkring sekelskiftet 1900 kom nya influenser att strömma in i och långsamt 
påverka teckningsundervisningen mot ett förändrat innehåll. I samhället utan-
för skolan pågick en diskussion om konstbildning och smakfostran, som sam-
manföll med en motreaktion på industrialismen och de snabba förändringar 
som samhället genomgått. En debatt uppstod om konsten kontra vetenskapen, 
känslan kontra tanken, som en motkraft som motarbetade den direkt nyttobe-
tonade teckningsundervisningen (Pettersson & Åsén, 1989; Wetterholm, 1996). 
Samtidigt etablerades psykologin som självständig vetenskap, och utvecklingspsy-
kologiska rön om barns bildskapande kom att påverka konsten och i förlängning-
en teckningsundervisningen. 

Konstbildning och smakfostran

Diskussionen om konstbildning och smakfostran hade sin upprinnelse omkring 
tiden för den första världsutställningen i London 1851, då man började uppmärk-
samma behovet av estetisk bildning. För ett ökat välstånd var det inte tillräckligt 
att utbilda producenterna, menade man, det var också nödvändigt att tillföra de 
blivande konsumenterna känslan för det estetiska, så att de riktigt kunde bedöma 
konsten och industriprodukterna. Med den växande medelklassen och en föränd-
rad konstmarknad fanns också en växande konstpublik, som ansågs okunnig jäm-
fört med den tidigare lilla skaran av konstkännare. Å ena sidan fanns en liten elit 
av konstkännare och konstnärer, å andra sidan fanns en stor och obildad publik, 
som skulle lära sig att konsumera rätt (Lindberg, 1991). 
 I hela Europa uppstod en konstpedagogisk rörelse, som blev aktuell i Sverige 
runt sekelskiftet. Insatserna riktades till en början framför allt mot en borgerlig 
publik, som skulle lära sig att förstå och köpa konst, eftersom det var där de eko-
nomiska förutsättningarna fanns (Lindberg, 1991). Två av de viktigaste gestalterna 
i den svenska konstpedagogiska rörelsen var Ellen Key och Carl G Laurin. Laurin 
bildade tillsammans med sin bror år 1897 Föreningen för skolors prydande med 
konstverk, som sedan kom att kallas Konsten i skolan.  Ursprunget till verksam-
heten var dels ett upplevt behov av ett konsthistoriskt material av god kvalitet, 
dels ett besök på en flickskola där man bedrev livliga konststudier, vilket väckte 
inspiration. Med föreningen ville man samla in och skänka konst till skolorna, för 
att eleverna dagligen skulle komma i kontakt med konst (Lindgren Fridell, 1984).6 
Keys inlägg i konstbildningsdebatten var hennes bok Skönhet för alla (1897), som 
diskuterar varför skönhet i vardagsmiljön är viktig och hur man skapar ett vackert 
hem. Key företrädde ett könskomplementärt synsätt och betraktade hemmet och 

6  Föreningen blev allt mindre verksam under 1920-talet, för att slutligen upplösas 1935. Den ska 
inte blandas ihop med Föreningen Konst i Skolan, som bildades 1947 och upplöstes 1976 (Lindgren 
Fridell, 1984). 
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familjen, den intima sfären, som kvinnans ansvar, och såg kvinnan som bärare av 
anlag för skönhet. Skönhetsbegreppet hade en etisk sida, och funktionsduglighet 
var ett kriterium för skönhet. Skönheten i konsten hade ett förädlande inflytan-
de och förde människor samman, menade Key, som vände sig till den kvinnliga 
publiken i en bredare allmänhet, inte bara de ekonomiskt bemedlade utan även 
arbetarklassen (Lindberg, 1991). 
 Rörelsen för konstbildning pågick huvudsakligen utanför det offentliga skol-
väsendet, i synnerhet då det gäller läroverken. Att det ansågs vara kvinnans upp-
gift att förvalta estetiska värden innebar att konstförståelse och konsthistoria 
framför allt gavs utrymme på flickskolorna (Strandman, 1964; Lindberg, 1991). 
Diskussionen om konstbildning och smakfostran bidrog sannolikt till att teckn-
ingsämnets nyttobetonade inslag kom att minska i läroverkens läroplaner, menar 
Pettersson & Åsén (1989). I 1895 års timplaner för läroverken omfördelades tim-
mar i teckning från reallinjen till latinlinjen, och i 1905 års läroverksstadga tona-
des nyttoaspekterna i ämnet ned till förmån för idéer om konstfostran och estetisk 
skolning. Därmed rör sig ämnet i styrdokumenten från de naturvetenskapliga, 
mot de klassiska och humanistiska ämnena (Pettersson & Åsén, 1989). Genom att 
de estetiska värdena betraktades som kvinnans område, kan man också säga att 
ämnet nu gradvis förskjuts från att vara producentkvalificerande till att bli konsu-
mentkvalificerande, eller från ett maskulint område, i riktning mot ett feminint. 

Teckning under 1900-talet

Psykologiska rön, arbetsskolerörelsen och progressivismen

Med 1900-talet kom en ny syn på barnet och barnets rättigheter, och i och med 
det en ny pedagogik, som skulle sätta barnet i centrum och se till varje indi-
vids utvecklingsmöjligheter. En auktoritär fostran och utbildning skulle ersättas 
med en naturlig fostran, som skulle säkra en naturlig utveckling hos barnen. Vad 
som var naturligt avgjordes med hjälp av omfattande psykologiska studier av bar-
nens utveckling, som sedan delvis låg till grund för den progressiva pedagogiken 
(Walkerdine, 1990; Linné, 1996).
 Det som på sikt skulle påverka teckningsundervisningen, var de nya utveck-
lingspsykologiska rönen om barns bildskapande, som byggde på empiriska studier 
av barnteckningar. Tidigare hade barnteckningar bedömts utifrån yttre, objektiva 
kriterier, nu riktades istället uppmärksamheten mot det ”fria, spontana uttrycket 
i barnens bilder” (Pettersson & Åsén, 1989, s. 83).  Man kartlade barnens bild-
mässiga utveckling och förklarade denna med biologiska strukturer inom bar-
net. Barnens teckningar jämfördes med konsten i ”primitiva kulturer” och man 
argumenterade att bilderna följde samma utveckling, från lägre till högre stadier 
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(Pettersson & Åsén, 1989; Åsén, 1992). Intresset för barns bildskapande växte och 
man arrangerade årliga utställningar med barnteckningar på Nationalmuseum 
(Strandman, 1948). Barnteckningarna gavs ett konstnärligt stöd av konstnärer, 
som vände sig till barnbilder och primitiv konst för att hitta nya kvaliteter och 
förebilder, och man började tala om ”barnkonst”. Med andra ord var det inte pe-
dagogerna, utan konstnärerna och psykologerna, som först kom att intressera sig 
för barnbilden (Pettersson & Åsén, 1989; Åsén, 1992).  
 De utvecklingspsykologiska rönen om barns bildskapande fick konsekvenser 
för teckningsundervisningen genom den progressiva pedagogiken och arbetssko-
lemetodiken, som fick sitt genombrott i Sverige i och med 1919 års undervis-
ningsplan för folkskolan. Arbetsskolemetodiken betonade lekens och skapandets 
vikt för barns arbetslust och lärande. Det innebar å ena sidan att de s.k. övnings-
ämnenas ställning stärktes i skolan, å andra sidan att Teckning framför allt kom 
att betraktas som ett hjälpämne och ett verktyg för att åskådliggöra innehållet i 
andra ämnen. I årskurserna 1-3 saknades egen tid till ämnet, som istället ingick i 
det nya ämnet Hembygdsundervisning med arbetsövningar, där eleverna teckna-
de mycket. Barnen mötte ett rikt bildmaterial i skolmiljön, i form av illustrera-
de läroböcker och skolplanscher av framstående illustratörer och bildkonstnärer 
(Hansson, 1992; Wetterholm, 1996; Hartman, 2005).7 I studieplanen för teckning 
menade man att hänsyn skulle tas till elevernas ålder och olika förutsättningar, 
och att barnen inte kunde förväntas avbilda korrekt förrän i femte eller sjätte klass 
(Pettersson & Åsén, 1989). 

Det fria skapandet

Den första vågen fritt skapande kom till Sverige på 1930-talet, via de österrikis-
ka pedagogerna Richard Rothe och Arne Sallak. I Rothes bok Den fria barnteck-
ningen (Kindertümlichess Zeichnen, 1921, översatt till svenska 1937), som hade stor 
spridning i Sverige, betonades den spontana barnteckningen som grunden för all 
metodik. Rothe menade att teckningsundervisningen skulle följa barnets natur-
liga utveckling och förstå och stötta varje individs begåvning och särskilda ut-
trycksområde, och tillhandahålla lämpliga material för barnens ålder och person-
liga läggning. De första fyra skolåren skulle teckningen endast vara ett stöd för 
det övriga kunskapsinhämtandet. Andra mål för teckningsundervisningen, som 
konstuppfostran, skulle underordnas detta. Det långsiktiga målet var att erövra 
och gestalta det yttre rummet. Rothe varnade för kopiering och avrådde läraren 
från att göra ingrepp i barnens bilder, eftersom det skulle störa den naturliga ut-
vecklingen, och menade vidare att eftersom teckningarna representerade olika ut-
vecklingsstadier, kunde de aldrig betraktas som felaktiga eller misslyckade. Barnen 

7  För en mer ingående redogörelse för denna period, se Hansson, 1992. 
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ska lära sig uttrycka känslor med färg och form, genom att måla med glada och 
dystra färger. För barn på lågstadiet förordades täckfärgsteknik, med breda penslar, 
medan färgläggning av blyertsteckningar ansågs uppmuntra petighet och verka 
hämmande (Rothe, 1937; Pettersson & Åsén, 1989). Rothe erbjöd också en tydlig 
och konkret metodik, vilket underlättade för lärare utan egen konstnärlig begåv-
ning att nå goda resultat med sina elever (Pettersson & Åsén, 1989). 
 Sallak företrädde en liknande syn på teckningsundervisningen, med vissa vä-
sentliga skillnader. Medan Rothe tillskrev läraren stor betydelse som ledsagare i 
processen mot erövringen av ett yttre rum, ville Sallak minimera lärarens inflytan-
de, och för Sallak var det mest väsentliga med det fria skapandet möjligheterna att 
uttrycka inre upplevelser (Pettersson & Åsén, 1989).  
 Nästa våg med fritt skapande kom från anglosaxiskt håll, med engelsmannen 
Herbert Read och Viktor Lowenfeld (som ursprungligen var från Österrike, men 
flydde undan nazismen till USA år 1938).  I Reads bok Uppfostran genom konsten 
(Education through art, 1943, översatt till svenska 1956) sattes bildstilar i barnteck-
ningar i samband med olika personlighetstyper, som i sin tur sattes i relation till 
riktningar inom den moderna konsten. Read menade att som modernismen hade 
befriat konstnärerna, skulle den också befria barnen i skolan (Pettersson & Åsén, 
1989). ”Konsten måste vara grundvalen för uppfostran”, skriver Read (1956, s. 11), 
och uppfostrans ändamål är att utveckla individens egenart och sociala medvetan-
de. Read vill ersätta en totalitär uppfostran med en demokratisk.  Han menar att 
individen är en unik del i en organisk helhet, och att en demokratisk fostran är en 
förutsättning för att individen ska fungera i ett socialt sammanhang. För Read är 
en estetisk uppfostran nödvändig för att utveckla en harmonisk och enhetlig per-
sonlighet. Utan en allsidig utveckling blir människan psykiskt obalanserad, vilket 
i sin tur skapar obalans i hela samhället. 
 Även Lowenfeld, vars mest inflytelserika bok var Creative and Mental Growth 
(ursprungligen publicerad 1947)8, intresserade sig för sambandet mellan bildstilar 
och personlighetstyper, och utgick från en teori om teckningens utvecklingsstadi-
er. Enligt Lowenfeld var det särskilt viktigt att ta hänsyn till personlighetstyperna i 
puberteten (Pettersson & Åsén, 1989). Barnens utveckling skulle ske naturligt, och 
de vuxna skulle bara försiktigt hjälpa barnen att se, berömma med urskiljning och 
aldrig kritisera. Vidare kunde förebilder verka hämmande, och kopiering skulle 
avvärjas (Pettersson & Åsén, 1989).
 Det finns många beröringspunkter mellan Reads och Lowenfelds teorier, men 
de skiljer sig åt på några viktiga punkter. Lowenfeld utgår från barnens kognitiva 
utveckling och menar att barnen ger spontana uttryck för erfarenheter och före-
ställningar, medan Read anser att barnens bilder framför allt är gestaltningar av 

8  Creative and Mental Growth har givits ut i flera upplagor, som skiljer sig något från varandra. Den 
första upplagan publicerades 1947. 
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deras känslor och att det är barnens inre värld som kommer till uttryck.  Både 
Lowenfeld (1947/1968) och Read (1956) använder begreppet ”self-expression”, 
självuttryck, men i något olika betydelser. Read kontrasterar självuttryckets akti-
vitet mot iakttagelse, som två olika sidor av konstundervisningen. Självuttryckets 
aktivitet har med individens medfödda behov att uttrycka sig att göra, och kan 
inte läras, medan iakttagelse nästan helt och hållet är en förmåga som förvärvas, 
skriver Read (1956). Lowenfeld ställer självuttrycket mot imitation, och menar att 
självuttryck är när barnet uttrycker sig enligt sin mentala nivå, vilket uppmuntrar 
självständigt tänkande, medan ett barn som imiterar blir beroende av andra i sitt 
tänkande (Lowenfeld, 1968). Den pedagogiska konsekvensen av deras teorier blir 
ungefär densamma, att ingripanden i bilderna kan störa en naturlig utveckling 
(Löfstedt, 2004). 

Teckningsundervisningen på 1940- och 50-talen

Under hela 1940- och 50-talen förekom en ivrig debatt om teckningsundervis-
ningens mål och innehåll. Många ur en yngre generation teckningslärare tog till 
sig de nya idéerna om det fria skapandet och ville förnya undervisningen, sam-
tidigt som äldre lärare och teckningslärarutbildningen höll fast vid en äldre tra-
dition. Av företrädarna för det fria skapandet var det Reads idéer som fick störst 
genomslagskraft, delvis på grund av hans tankegångar kring den modernistiska 
konsten, som under den här tiden blev en viktig förebild inom teckningsunder-
visningen (Åsén, 1992).  
 En annan anledning till bokens popularitet, var att den skapade genklang i ef-
terkrigstidens samhälle. En utgångspunkt för skolreformer i många länder vid den 
här tiden var hur man kunde uppfostra människor till att bli demokratiskt sin-
nade och då låg Reads idéer om demokratisk fostran rätt i tiden, som en motsats 
till diktaturernas auktoritära regimer. Man kunde därför använda hans argument 
för uppfostran genom konsten för att stärka teckningsämnets position i skolan 
(Pettersson & Åsén, 1989). 
 När Olle Strandman 1952 formulerade ett förslag till en studieplan i Teckning 
för den nya enhetsskolan, inkluderade han delvis det fria skapandet. Strandman 
menade att målet för undervisningen var barnens harmoniska utveckling, och att 
barnen genom eget gestaltande och genom att lära känna konst av olika slag, skulle 
få en ökad förståelse för konstnärliga värden. Det fria skapandet blev i Strandmans 
studieplan ett nytt inslag bredvid många andra inslag som fanns kvar från ämnets 
gamla tradition, som geometrisk ritning och teknisk ritning, vilket innebar att 
ämnet kom att breddas (Strandman, 1952; Pettersson & Åsén, 1989). Strandman 
konstaterade att den metodiska eftersläpningen i undervisningen var stor, liksom 
oklarheten om teckningsämnets uppdrag. Nu skulle ämnet uppdateras med mo-
derna teorier, vilket på tidigt 1950-tal var utvecklingspsykologin. Strandman ansåg 
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det viktigt att läraren hade goda kunskaper om utvecklingsfaserna hos eleverna, 
och visade intresse för elevernas personliga utveckling, eftersom det fria bildska-
pandet ansågs ha betydelse för elevens psykiska utveckling. Han menade att lä-
rarens förståelse här kunde bidra till skolpsykologens anteckningar. Därmed ger 
han teckningsämnet ett terapeutiskt uppdrag, och teckningsläraren ett ansvar för 
elevernas mentala hälsa (Strandman, 1952).
 Pettersson & Åsén (1989) gör en ”funktionalistisk tolkning” av Strandmans för-
slag, och menar att det är anpassat till de problem som skulle uppstå då tecknings-
lärarna från realskolan i och med enhetsskolan skulle få undervisa ”nya kategorier 
av elever på högstadiet”. ”Det måste ha varit lättare för teckningslärare att anknyta 
till elevernas intressen och låta dem teckna mer eller mindre fritt i syfte att ’skän-
ka en sysselsättningens glädje’ än att nå vissa fastlagda och mer ambitiöst tilltagna 
mål”, skriver Pettersson & Åsén (1989, s. 100). 

Kön och det fria skapandet

Både den progressiva pedagogiken och de olika idéerna om det fria skapandet 
satte högt värde på de barnsliga kvaliteterna i elevernas bilder. Genom att man 
lade stor vikt vid privata känslor och upplevelser, det inre livet och barnets natur, 
tycktes det fria skapandet stå i opposition mot den yrkesförberedande, tekniska 
traditionen. Det fria skapandet handlade också i högre grad om att ta hand om 
än att fostra, och teckningslärarna undervisade med en omtänksam och moderlig 
pedagogik. Därmed fick själva ämnet en mer feminin identitet (Dalton, 2001). 

Teckning i Lgr 62

När den nioåriga grundskolan genomförs i och med Lgr 62, får det fria skapandet 
ett mycket stort utrymme i kursplanen för teckningsämnet. Undervisningen ska 
”tillvarata elevernas spontana lust att uttrycka sig i bild”, och eleverna ska upp-
muntras att ”ge uttryck för sin fantasi”. Kursplanen lägger dessutom relativt stor 
vikt vid färdigheter och ämnets mer tekniska innehåll: perspektiv, geometrisk rit-
ning och projektionsritning samt textning förekommer från årskurs 7 och uppåt. 
Man utgår ifrån de utvecklingspsykologiska teorierna om barns bildskapande och 
betonar barnens behov av att uttrycka sig i bild i lågstadiet. I mellanstadiet ska lä-
raren ge akt på barnens impulser att försöka återge verkligheten i bilderna, då man 
menar att det finns risk att graden av realism blir det enda kriteriet för att avgöra 
om en bild är ”bra” eller ”dålig”. I högstadiet förväntar man sig att bildskapandet 
ska hämmas i samband med ”pubertetskrisen”, och man formulerar ett samband 
mellan en tidig ”ensidig inriktning på fotografisk realism” och en senare blocke-
ring (Skolöverstyrelsen, 1962, Lgr 62, s. 307-315). 
 Samtidigt som elevernas spontana lust och uttrycksbehov, och fria och själv-
ständiga skapande betonas, ska läraren vara ”idégivaren”, ”den tekniskt och konst-
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närligt rådgivande arbetsledaren” samt ”den mänskligt engagerade medhjälparen” 
(s. 309). När eleverna ska gestalta innehållet i andra ämnen skrivs den personliga 
inlevelsen fram som överordnad ”ett korrekt iakttagande av tidsmiljö och detaljer 
i bildframställningen” (s. 310). Som hjälpmedel uppmuntras konstlitteratur och 
andra bildverk, men ritböcker avsedda för avritning ska helst inte förekomma. 
För varje stadium rekommenderas särskilda material, en metodisk variation och 
begränsning av palettens färger. Mellan raderna framträder en relativt tydlig fö-
reställning om hur barnens fria skapande bör se ut, och vad läraren ska göra för 
att styra barnen bort från olämpliga förebilder och i riktning mot ett korrekt fritt 
skapande. 
 Vidare kan vara värt att notera, att i läroplanen är ämnena ordnade i katego-
rier under rubriken Obligatoriska ämnen. Först förekommer en uppräkning av 
Svenska, Matematik, Engelska och övriga språkämnen, utan att dessa sorteras 
in i någon kategori. Därefter följer kategorin Orienteringsämnen, som omfattar 
Hembygdskunskap och de ämnen vi idag kallar samhällsorienterande respektive 
naturorienterande. Sedan kommer kategorin Ämnen för estetisk-praktisk och fysisk 
fostran, till vilka hör alla ämnen som i vardagligt språkbruk fortfarande kallas es-
tetisk-praktiska, samt Barnkunskap. Det finns också en sammanfattande text som 
motiverar dessa ämnen med att ”en harmonisk utveckling av individen”, som för-
utsätter att ”den intellektuella skolningen går hand i hand med estetisk-praktisk 
och fysisk fostran”, som ska öka elevens ”förmåga att på ett personligt sätt ge ut-
tryck åt erfarenheter, känslor och tankar” (s. 293). Dessa formuleringar pekar tyd-
ligt på att den tidigare uppdelningen mellan ”läroämnen” och ”övningsämnen” 
fortfarande finns kvar i styrdokumenten, samt att det fria skapandet särskilt görs 
till de estetiska ämnenas uppgift.  

Konsekvenserna av det fria skapandet 

När det fria skapandet slog igenom förändrades inte bara ämnets innehåll, utan 
också undervisningslokalen, lärarens roll och kriterierna för bedömning, skriver 
Pettersson & Åsén (1989). Det fria skapandet krävde fler material än de traditio-
nella papper, penna och kritor. Förutom stora arbetsytor skulle det nu också finnas 
förvaringsutrymmen för verktyg, bilder, mängder med material för teckning, må-
leri och grafik, det skulle finnas vatten och diskho, drejskivor, keramikugn m.m. 
Läraren förväntades inte längre undervisa eleverna, utan snarare stötta och vägleda 
dem i deras utveckling. Det blev viktigt för läraren att iaktta eleverna och bilda sig 
en uppfattning om deras personlighetstyper och behov, för att kunna individan-
passa uppgifterna och tillhandahålla lämpliga material. 
 Den modernistiska, non-figurativa konsten blev samtidigt viktig i teckning-
sundervisningen, som en förebild för elevernas skapande. Det fanns en medveten 
strävan att leda eleverna bort från egna krav på avbildning, som ansågs hämmande 
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på bildskapandet. Den nya normen blev att bilderna skulle uttrycka känslor och 
personliga uppfattningar. Elevernas bilder, som nu ansågs vara uttryck för elever-
nas personlighet, skulle dock även fortsättningsvis bedömas och betygsättas, vilket 
fick konsekvensen att kriterierna för bedömning blev vaga och osynliga, och mer 
en fråga om lärarens individuella uppfattning (Pettersson & Åsén, 1989). 
 Åsén (1992) lyfter fram ett antal vanliga föreställningar om bildundervisning 
som alla emanerar ur idéerna om det fria skapandet, t.ex. att: 

•	 barns bilder är individuella uttryck som därmed aldrig kan bli fel, och inte 
ska korrigeras

•	 barn ska lära sig uttrycka känslor med färg och form
•	 täckfärgsteknik gynnar spontanitet i bildskapandet, medan att färglägga bly-

ertsteckningar är hämmande
•	 bilder är ett direkt uttryck för personligheten, och att ett personligt uttryck är 

viktigare än att bilden föreställer någonting
•	 ju fler material desto bättre, eftersom det ökar antalet uttrycksmöjligheter 

(Åsén, 1992, s. 18).

1960-talet – nästa paradigmskifte: reaktioner mot det fria skapandet

I ett nummer av tidskriften Teckning9 1960, skriver redaktören Tord Örtenholm 
en ledare med rubriken Fostran för fritiden. Där står att läsa, att nutidsmännis-
kan har en allt större fritid, som skolan måste rusta ungdomarna för, och att en 
”estetisk skolning av känslolivet” skulle kunna göra väsentliga insatser för omge-
staltning av fritidslivet.  Genom att referera till Herbert Read knyter Örtenholm 
begrepp som destruktion, brutalitet, kylig intellektualism och systematiskt kun-
skapsinhämtande till undervisningssystemet, och ställer dem mot ett kommuni-
cerande av känslolivet och de emotionella anlagen, som i förlängningen knyts till 
den fritid som skolan, genom de estetiska ämnena, ska fostra för. 
 Sju år senare kan vi i en annan ledare i samma tidskrift läsa följande: 

”Vad teckningsämnet bör göra avkall på är stora delar av det som man kallar fritt 
skapande i olika material för att istället ägna mer tid åt information och målinriktad 
miljögestaltning. Fritt skapande bör mer resolut förskjutas till ämnen för trä, metall 
och textil. Där har man också möjlighet att genomföra en sådan verksamhet med 
tyngd.” (Tidsanpassad utbildningsgång, 1967, s. 49-50)10

9  Teckning gavs ut av Teckningslärarnas Riksförbund, och övergick så småningom till att bli tid-
ningen Bild i skolan. Ansvarig utgivare under stor del av 1960-talet var Tord Örtenholm.

10  Ledaren, i nr 3-4 av Teckning 1967, är osignerad, men det är troligt att Tord Örtenholm, i egen-
skap av redaktör och ansvarig utgivare, är författaren bakom den. 
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Under tiden som går mellan dessa två ledare, har ämnets ideologiska bas kommit 
att förskjutas från fritt skapande och fostran för fritiden, med fokus på individens 
uttrycksbehov, till att handla om att medvetandegöra eleverna om visuella mediers 
påverkan, och bildens betydelse i samhället.
 1960-talet var en period i teckningsämnets historia, som innebar intensiva de-
batter och strider. Frågor om ämnets syfte och innehåll, och i förlängningen även 
teckningslärarutbildningens organisation, kom av flera anledningar att ställas på 
sin spets.11 Samhället genomgår under detta decennium en genomgripande för-
vandling från ”ett modernistiskt förkrigssamhälle” till ”ett postmodernistiskt 
informationssamhälle”, inom områden som konst, arkitektur och medier, etc. 
(Nordström, 1994, s. 364). Internationellt präglas decenniets tidiga år av fram-
stegsoptimism, och senare år av vänsteraktivism, studentrevolter och protestaktio-
ner mot bl.a. USAs närvaro i Vietnam. 
 Förutom dessa förändringar, som alla påverkar teckningsämnet, genomgår 
skolsystemet i Sverige en omfattande skolreform, då folkskolan, läroverket och 
flickskolan ersätts med den 9-åriga grundskolan och gymnasiet år 1962. Genom 
skolreformerna kom teckningslärarna att undervisa elever från fler samhällsskikt i 
grundskolans högstadium och vid gymnasiet, istället för som tidigare, ett urval av 
elever från gynnade samhällsklasser i läroverken. 
 Visionerna om det fria skapandet motsvarades inte av hur idéerna omsattes i 
praktiken. Många menade att undervisningen hade kommit att urarta i en teknik- 
och materialfixerad pysselverksamhet, och att elevernas egna uttrycksbehov, som 
skulle vara i förgrunden, hade kommit i skymundan (Pettersson & Åsén, 1989).  
Ytterligare en kritik som riktades mot det fria skapandets idé var, att om läraren 
skulle undvika att påverka eleverna i deras personlighetsutveckling, lämnade man 
fältet öppet åt påverkan från film, serier och reklam. Ett viktigt mål för tecknings-
ämnet menade man var att väcka elevernas medvetenhet om ”det kommersiella 
bildspråkets makt” (s. 107) och lära dem att kritiskt granska bilders budskap. På 
detta sätt skulle ämnet åter bli konsumentfostrande, men till skillnad från situa-
tionen på1800-talet skulle man gå emot marknadens intressen istället för att tjäna 
dem (Pettersson & Åsén, 1989).
 Man hade länge slagits mot ämnets låga status, som inriktningen på konst och 
fritt skapande tycktes ha försämrat snarare än förbättrat. I och med det förändrade 
bildutbudet i samhället, såg ämnesföreträdare med kulturellt kapital (som exem-
pelvis Gert Z Nordström och Christer Romilson12) ett tillfälle att utforma ett ämne 

11  För en mer ingående redogörelse för de diskussioner som präglade teckningsämnet under 
1960-talet, striderna om teckningslärarutbildningen, och olika fackliga organisationer, hänvisas läsa-
ren till Pettersson & Åsén, 1989. 
12  Gert Z Nordström är professor i bildpedagogik och var föreståndare för teckningslärarinstitutet/
bildlärarinstitutet på Konstfackskolan från 1968 till 1984. Christer Romilson har varit ordförande i 
Teckningslärarnas riksförbund samt Lärarförbundet. 
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med verklig vikt och både stärka professionen och höja ämnets status. Men det var 
inte bara teckningslärarna som såg en möjlighet att ta hand om elevernas konsu-
mentfostran, och något av en revirstrid uppstod med ämnen som Modersmål och 
Litteratur, Hemkunskap, Samhällskunskap och Slöjd, som alla sedermera kom att 
innehålla konsumentfostrande inslag (Pettersson & Åsén, 1989). 
 Det fanns också bland teckningslärare och teckningslärarstudenter, både bland 
dem som förespråkade den fria metodiken och dem som företrädde socialt och 
politiskt radikala åsikter, ett växande missnöje med teckningslärarutbildningen 
på TI (Teckningslärarinstitutet vid Konstfackskolan), som stod för en mer tra-
ditionalistisk undervisning, inriktad på teknisk ritning och konst. Man menade 
att skolan inte längre kunde prioritera konstbilden, och ville förändra lärarut-
bildningen till att bli mer nutids- och skolanpassad (Pettersson & Åsén, 1989). 
Missnöjesyttringarna och de krav som teckningslärarstudenterna ställde på mer 
inflytande över sin utbildning, ledde till att TIs föreståndare tvingades avgå 1967. 
I mars 1968 utsåg regeringen Gert Z Nordström till ny föreståndare för TI, vilket 
gick emot vad styrelsen på Konstfackskolan ville. I en ny studieplan för tecknings-
lärarutbildningen fick foto- och filmkunskap, estetisk nutidsorientering och mil-
jökunskap stort utrymme (Pettersson & Åsén, 1989; Nordström, 2011). 

En förskjutning av det feminina och dragkamp om det maskulina

En genomläsning av några nummer av tidskriften Teckning från denna tid, pekar 
på några saker som är intressanta för teckningsundervisningen ur ett könsper-
spektiv. Till att börja med var ämnets företrädare i det offentliga samtalet näs-
tan uteslutande män. I Teckning debatterar under den här perioden namn som 
Tord Örtenholm, Gert Z Nordström, Christer Romilson, Sten-Gösta Carlsson, 
Gunnar Sandberg m.fl., medan kvinnor i mycket mindre utsträckning deltog i 
diskussionen. Därefter framträder en bild av att olika delar av ämnet tycks vara 
antingen områden att göra anspråk på, eller tunga bagage att bära, för olika grup-
per av ämnesföreträdare. Utöver de nya konsumentfostrande inslagen, rör det sig 
framför allt om det relativt sett nya fria skapandet, men också om äldre inslag av 
ämnet som exempelvis projektionsritningen.
 Gert Z Nordström (1966) beskriver i ett temanummer om projektionsritning, 
att en motvikt mot den ”slagsida” mot fritt skapande som ämnet har fått un-
der efterkrigstiden, är bildkommunikation. Projektionsritningen anses enligt 
Nordström höra hemma ”inom bildkommunikationens ram”. I samma nummer 
argumenterar rektorn vid Slöjdlärarseminariet, Thorsten Lundberg, att projek-
tionsritningen bör förläggas till undervisningen i Slöjd, både för att slöjden har 
ansvar för hela slöjdprocessen från idé till färdig produkt – och där projektionsrit-
ningen således har ett naturligt sammanhang – och för att begränsa ett ”allt mer 
svällande innehåll” av läroplanen för teckningslärarnas del. 
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Två debattinlägg av Nordström (1966) respektive Christer Romilson (1967), ord-
förande i TTF (Teckningslärarkandidaternas förening), är särskilt intressanta för 
att beskriva den förändring man vill se inom teckningsundervisningen. En ut-
gångspunkt för båda, är att det bland teckningslärare har saknats ett gemensamt 
mål för undervisningen, vilket är ett problem för ämnet. Nordström skriver att 
Teckning inte längre kan vara ett ”lyxämne” som ingen tar på allvar och ”som inte 
kan försvaras med rationella argument”. Han skriver istället fram en ny, ”antieste-
tisk” inriktning av ämnet (Nordström, 1966, s. 118), som Romilson på många sätt 
tar vid i sitt debattinlägg ett år senare.  
 Nordström beskriver två kategorier av teckningslärare som representerar två oli-
ka inriktningar av ämnet, och kallar dem ”divergister” respektive ”konvergister”.13 
Medan den divergistiska riktningen anser att den estetiska verksamhetens som nå-
got särpräglat, vars värde är att fungera som en ”motvikt mot skolans övriga verk-
samhet som man finner alltför rationell och teknokratisk”, önskar konvergisterna 
istället en estetisk undervisning som närmar sig de andra ämnena. Dessa lärare ser 
inte den teknokratiska utvecklingen som en fiende till den estetiska, utan tvärtom 
som någonting värdefullt, skriver Nordström. ”Man är emot allt uppblåst käns-
loflöde i samband med den estetiska problematiken och önskar en undervisning 
som … är nyttobetonad, bygger på vetenskapliga fakta och som trappvis leder 
fram till bestämda mål”. Av beskrivningarna av de olika inriktningarna framgår 
tydligt att det är konvergisterna som står för den enligt Nordström önskade ut-
vecklingen i ”antiestetisk” riktning, mot ”en positiv förnyelse, där undervisningen 
skall kännas fruktbar och meningsfylld” (Nordström, 1966, s. 117-118). 
 När Romilson tar upp tråden, målar han upp en hotbild: om skolan inte tar 
upp kampen med sin värsta fiende, det kommersiella kulturutbudet som är för-
dummande och konserverar farliga fördomar, kommer u-landsproblemen aldrig 
att kunna lösas, rasproblemen att kvarstå och nya världskrig att uppstå. ”Vad blir 
då teckningslärarens uppgift inom denna tänkta helhet? Jo, han kommer istället 
för att som nu vara den som tar hand om all terapi och allt fritt skapande att vara 
den lärare som har hand om dessa aktiviteter inom det speciella bild- och miljö-
området, och som också hinner meddela teoretiska kunskaper i dessa, i den totala 
miljön så viktiga ämnen” (Romilsson, 1967, s. 54). 
 Angående begreppet estetisk menar Nordström att det har fått negativa inne-
börder, och kommit att förknippas med njutningsmänniskor, varför man inte 
längre kan tala om ”estetisk fostran”, då det vore ansvarslöst att fostra till en världs-

13  Att divergera innebär att avlägsna sig från varandra eller vara olika, som i olika åsikter; att kon-
vergera är att närma sig varandra eller sammanfalla. Begreppen är valda för att beskriva en (oönskad) 
inriktning där Teckning särskiljs från och är olikt skolans övriga ämnen, respektive en (idealisk) in-
riktning där ämnet närmar sig andra ämnen och annan undervisning. I den bemärkelsen beskriver 
Nordströms vision inte bara ett anti-estetiskt ämne, utan också ett anti-dikotomt ämne. 
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frånvänd attityd. Tid ska inte längre ödslas på ”smakens förädling”, utan intresset 
ska riktas mot sådant av ”mänsklig eller samhällsmässig betydelse” (Nordström, 
1966, s. 118). Romilson beskriver det estetiska i konsten som dekorativt och yt-
ligt, och efterfrågar istället samtal om konsten ur en ”etisk funktionell synvinkel” 
(Romilsson, 1967, s. 54). 
 Men vart ska det fria skapandet ta vägen i ett förnyat bildämne? Både Nordström 
och Romilson menar att det fria skapandet och känslomässiga engagemanget mås-
te finnas i alla ämnen. Man vill inte ta avstånd från ”readska, freudska eller andra 
irrationella moment” skriver Nordström, men uppfattar ”fritt kreativa och tera-
peutiska inslag” som hela skolans angelägenhet och ”finner det otillfredsställande 
att dessa ska vara predestinerade till vissa så kallade estetiska ämnen vilket av nå-
gon anledning har blivit liktydigt med övningsämnen” (Nordström, 1966, s. 117).  
 Dessa artiklar är bara två av flera, som tillsammans tecknar den helhetsbilden, 
att ett antal manliga företrädare försöker lyfta ämnet från en dubbelt underordnad 
position, som ett s.k. övningsämne med feminina associationer. Man vill avlägs-
na ämnet från det privata, intima, känslomässiga, ytliga, vetenskapsfientliga och 
onyttiga, i riktning mot det offentliga, rationella, kritiskt granskande, vetenskap-
ligt förankrade och nyttobetonade – från det feminina mot det maskulina. För 
detta talar även kampen om bl.a. projektionsritningen, som hör till de delar av 
ämnet som finns kvar sedan den tid då det ansågs förberedande för ett (maskulint) 
yrkesliv inom teknisk produktion. 

Teckningsämnet i Lgr 69 – ett bredare bildbegrepp. 

När en grupp tillsatt av Skolöverstyrelsen 1968 presenterade ett förslag till en ny 
läroplan, där teckningsämnets kursplan var nästan identisk med den i Lgr 62, 
möttes förslaget av skarp kritik från teckningslärarnas organisationer. De gick 
ihop och formulerade ett gemensamt alternativt förslag, där man ersatte konst-
bildens centrala plats med ett bredare bildbegrepp, tonade ned elevernas uttrycks-
behov, och betonade istället miljöfrågorna, mediebilden och ämnets kommuni-
kativa aspekt. Teckningslärarnas förslag antogs i begränsad omfattning, och vissa 
delar av skolöverstyrelsens förslag ändrades innan den nya läroplanen fastställdes 
(Pettersson & Åsén, 1989). 
 Medan elevernas fria bildskapande fortfarande betonas i målen, finns också vä-
sentliga skillnader mot föregående kursplan. Man har bland annat tagit bort de 
anvisningar för undervisning, som har med stadieteorier om barns utveckling att 
göra. Istället har man lagt till samtal om bilder av alla slag i varje stadium. I lågsta-
diet bör man ”ge eleverna tillfälle att ta ställning till och värdera bilder”, i mellan-
stadiet förväntas eleverna också göra detta och dessutom uttrycka det i ord. I hög-
stadiet ska eleverna göras medvetna om eller få kännedom om bl.a. ”bildens olika 
funktioner i samhället …  bildframställarens avsikter … den påverkan bilden kan 
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utöva på betraktaren” samt vikten av ”både mottaglighet och kritisk medvetenhet 
hos betraktaren” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 154). Däremot får man ingenting veta 
om hur läraren ska agera eller undervisa, för att eleverna ska göras medvetna. 
 Lärarens uppgift är enligt Lgr 69 ungefär densamma som i Lgr 62, med den hu-
vudsakliga skillnaden att lärarens uppgift som ”arbetsledare” har tagits bort och 
ersatts av ansvaret för ett ”gott arbetsklimat”, vilket betonar lärarens omsorgsupp-
drag ytterligare. Vidare ska läraren iaktta och lära känna eleverna, anpassa och 
anknyta undervisningen till deras behov och växlande intresseriktningar, eleverna 
ska samverka vid planering och läraren bör ”vara beredd att ge arbetsuppgifter 
som anknyter till elevernas aktuella, ibland oförutsedda, intressen och reaktioner” 
(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 152). Med andra ord ska teckningsläraren på samma 
gång vara steget före och steget efter eleverna i sin planering av verksamheten.
 Lgr 69 började gälla fr.o.m. läsåret 1970/71. Teckning skulle enligt timplanerna 
ingå i orienteringsämnena på lågstadiet, i årskurserna 4-8 omfatta två veckotim-
mar, och i årskurs 9 en veckotimme, vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 
tidigare (Pettersson & Åsén, 1989). 

1970-talet – en ny teckningslärarutbildning startar i Umeå

1970-talet var en tid som för teckningslärarna på många sätt handlade om facklig 
kamp för sitt ämne. En statlig kommitté lade fram ett förslag om en tvåämnes-
lärarutbildning, där ett s.k. estetisk-praktiskt ämne skulle ingå, som bland annat 
skulle svara mot det ökade behovet av teckningslärare, och underlätta möjlighe-
terna att få heltidstjänster. Utbildningen skulle dock innebära kraftigt förminska-
de ämnesstudier. Teckningslärarnas protester mot förslaget fick gehör, och läsåret 
1976/77 startade istället en ny teckningslärarutbildning i Umeå, för att svara mot 
behovet av fler utbildade teckningslärare (Pettersson & Åsén, 1989). Fram till dess 
hade teckningslärarutbildning enbart funnits vid Konstfackskolan i Stockholm. 
 De första tio åren kom de olika utbildningarna att utveckla delvis olika profiler; 
i Umeå var utbildningen mer centrerad kring ämnesstudier, medan utbildningen 
i Stockholm i större utsträckning organiserades kring projekt och temaarbeten. 
I Stockholm lanserade Gert Z Nordström ”den polariserande metodiken”, som 
spreds till yrkesverksamma teckningslärare i både Sverige och övriga nordiska län-
derna via de från och med 1969 återkommande metodikveckorna och i samband 
med de nordiska sommarkurserna för bildlärare, samt via boken Kreativitet och 
medvetenhet (Nordström, 1975). I Umeå strävade prefekten Stig Eklund efter att 
bildämnet skulle erkännas som ”övergripande kommunikationsämne med vikti-
ga yrkeskvalificerande inslag”, han skrev rapporter om barns bildskapande för-
måga och var tidigt ute med datorer som redskap för bildskapande i utbildning-
en (Eklund, 1984; Institutionen för bildlärarutbildning, 1987; Wiechel, Bilting & 
Eklund, 1987; Pettersson & Åsén, 1989, s. 113-114).  
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Lgr 80 – Teckning blir Bild

När Teckning i och med läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) byter namn 
från Teckning till Bild, betonar det ämnets förändrade inriktning och språkliga 
karaktär, och ”vidare innebörd jämfört med tidigare”. Man arbetar inte längre 
bara med teckning, ”utan bilder överhuvudtaget” (Pettersson & Åsén, 1989, s. 
114). Vid en jämförelse med andra länders motsvarighet till ämnet vid denna tid, 
är denna utveckling unik (Nordström, 1994). 
 Bakom dessa förändringar låg givetvis ämnesföreträdarnas diskussioner på 
60-talet, men också den statliga kulturpolitiken (Pettersson & Åsén, 1989). Under 
70-talet skrevs ett antal rapporter och utredningar om barns och ungdomars upp-
växtvillkor, som målade upp en tämligen mörk bild. Tiden präglades av en rädsla 
för hur det nya kulturutbudet skulle påverka den uppväxande generationen på 
sikt. Det var inte kommersialismen i sig som skulle motverkas, utan dess negati-
va verkningar. Barnen skulle skyddas mot ”nedbrytande kulturkonsumtion” och 
erbjudas ett ökat utrymme för skapande aktivitet och kulturella alternativ som 
”solidariserar sig med barnen” (Hansson, 1982, s. 16). För detta gavs bildämnet, 
tillsammans med de andra s.k. estetisk-praktiska ämnena och svenska, ett särskilt 
ansvar i läroplanen (Pettersson & Åsén, 1989). 
 Kursplanetextens första stycken, med rubriken ”MÅL”, återges här i sin helhet:

”Eleverna skall utveckla sin förmåga att självständigt skapa bilder, att kommunicera 
med bilder och att tolka och kritiskt granska olika typer av bilder. De ska bli med-
vetna om bilden som språk och vänja sig vid att använda bildspråket som ett viktigt 
kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva.
 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, konsumtionsvanor, attityder och 
värderingar.
 Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder, möta deras behov 
att bearbeta och gestalta iakttagelser och uttrycka sina åsikter, känslor och erfaren-
heter och utveckla deras form- och färgsinne.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 69)

Det tycks finnas en strävan, att undervisningen ska innehålla lika delar bildska-
pande och bildtolkning. Formuleringen ”vid sidan av att tala, läsa och skriva” er-
inrar vagt om 1856 års skolstadga (se under rubriken Teckning för yrkeslivet, tidigare 
i detta kapitel). 
 Resten av kursplanen delar in ämnet i de fem huvudmomenten Bildframställning, 
Bildanalys, Bildkommunikation, Estetisk orientering samt Bild och Miljö, där det 
specificeras för varje stadium vad eleverna ska göra. I Lgr 80 innebär förändringar-
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na i innehåll, förutom den starka betoningen av de kommunikativa inslagen, att 
projektionsritning och teknisk ritning för första gången saknas, medan tekniker 
för fotografi och rörlig bild får ett stort utrymme. Att upptäcka hur värderingar 
i fråga om bl.a. könsroller styr bildupplevelser, och hur fördomar om könsrol-
ler ”speglas i och förstärks av olika gruppers val av bilder” läggs till vad momen-
tet Bildanalys ska omfatta. Redan i Lgr 69 förekommer begreppet könsroller i de 
allmänna anvisningarna för skolans verksamhet, men detta är första gången det 
förekommer i kursplanen och lyfts till agendan för vad ämnet har i uppgift att 
behandla. 
 Någonting som också är värt att notera, är att formuleringen ”uttrycka sina 
åsikter, känslor och erfarenheter” för första gången förekommer i ämnets kurs-
plan. Detta förstår jag som en följd av att den distinktion och underförstådda hie-
rarki som görs i Lgr 62, mellan ”estetisk-praktiska” och andra ämnen, inte görs i 
Lgr 80 – där ämnena istället sorteras i bokstavsordning. Utan en text som motive-
rar dessa ämnens roll med elevernas harmoniska utveckling och fria skapande, har 
ansvaret för elevernas känsloliv lagts på några enskilda ämnen, varav Bild är ett.14  

Bildämnet i Lpo 94

I kursplanen för Bild som kom i och med Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet 94), är innehållet på många sätt likt det i Lgr 80, men kraftigt ned-
skuret och med nya formuleringar. En intressant förändring är, att man i textens 
inledning på ett sätt starkare betonar bildframställningens plats gentemot bild-
tolkningen, i följande formulering: 

”Grundläggande för undervisningen är att eleven utvecklar sin förmåga att skapa och 
kommunicera med bilder. Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med 
bilder. Den skall möta deras behov att bearbeta och gestalta iakttagelser och uttrycka 
åsikter, känslor och erfarenheter i ett bildspråk och utveckla deras känsla för bildens 
uttryckssätt.” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4) 

Resten av inledningstexten handlar mer om bildens roll i samhället, och mindre 
om vad eleverna ska lära sig, än tidigare. Huvudmomenten som i Lgr 80 innebär 
en detaljerad beskrivning av vad som bör ingå i undervisningen ersätts i Lgr 94 
med dels några Mål att sträva mot (s.k. strävansmål), dels Mål som eleverna skall 
ha uppnått (s.k. uppnåendemål) i slutet av det femte respektive nionde skolåret.  
Däremellan är Ämnets uppbyggnad och karaktär tämligen luftigt formulerat, under 
rubrikerna Att se och iaktta, Att framställa bilder, Att se och tolka bilder samt Att 
använda bilder. Därtill har de formuleringar som innehåller ”könsroller” strukits. 

14  Musik är ytterligare ett ämne där ”känslor” förekommer i kursplanen i Lgr 80. 
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Det är upp till varje enskild bildlärare, att tolka kursplanen, prioritera, välja stoff 
och planera sin undervisning. 

Kursplan 2000 

År 2000 gjordes en ganska omfattande revidering av kursplanen i Bild, där bil-
der skrivs fram tydligare som ett ”redskap för utveckling och lärande” (Skolverket 
2000, s. 8). I en mer filosofisk språkdräkt beskrivs ämnets betydelse för betraktan-
de, granskande och reflektion, samt ett aktivt deltagande i samhällslivet och en 
kulturell yttrandefrihet. Man har tagit tillbaka begreppet ”kön” i formuleringen ”i 
ämnet ingår att granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön”. 
Strävansmålen är marginellt förändrade, med en starkare betoning på bildfram-
ställning med hjälp av moderna tekniker som dator- och videoteknik.
 Intressant att notera är att meningen som i föregående kursplan innehöll for-
muleringen ”behov av att bearbeta och gestalta iakttagelser och uttrycka åsikter, 
känslor och erfarenheter” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4) har strukits ur 
kursplanen, och ersatts med följande mening:

”Den [utbildningen i ämnet] skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmå-
ga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen 
ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde” (Skolverket, 2000, 
s. 8). 

Därmed kan man säga att ämnet i styrdokumentet nästan fullständigt – bortsett 
från det lilla ordet ”lust” – har avlägsnat sig från det fria skapandet. 

Sammanfattande reflektion

Sett till bildämnets hela historia har ämnet, trots förändringar i innehåll och för-
skjutningar i värderingar, präglats av några aspekter som tycks ha funnits där från 
början: ämnet har alltid haft en estetisk sida, det har alltid definierats genom sitt 
annorlundaskap i relation till andra ämnen, och det tycks alltid ha haft låg status. 
Därtill har kön alltid funnits som ett inslag, antingen explicit eller implicit, i de 
diskussioner som har påverkat ämnet, i kursplanens innehåll, och i förlängningen 
i undervisningens praktik.15 
 Under 1800-talet, när Teckning ansågs förberedande för ett maskulint yrkesliv 
inom industriell produktion, ställdes delvis olika krav på pojkar och flickor, som 

15  Broady (1986) menar att ämnets låga status kanske kan förklaras med att det är en ”hybrid” av 
olika utvecklingslinjer: flickskoleämnet, med dess anknytning till intimsfären, och det yrkeskvalifice-
rande ämnet med dess anknytning till kroppsarbete.
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skulle förberedas för olika livsuppgifter. Kön var ett explicit inslag i ämnet, i form 
av skillnadsskapande praktiker. Ämnets låga status var en följd av svaga resurser i 
form av lärarkompetens, lokaler och material, men även beteckningen övnings-
ämne med dess underförstådda koppling till kroppsarbete medförde att ämnet 
underordnades statusmässigt (Isling, 1973).  
 Omkring sekelskiftet 1900 kommer diskussionen om konstbildning och smak-
fostran att gradvis påverka ämnet, som får konsumentkvalificerande inslag. 
Allmänheten ska fostras till goda konsumenter genom smakens förädling, och 
det var kvinnan som ansågs vara bärare av de estetiska värdena. Gradvis kom de 
nyttobetonade inslagen i teckningsämnet att minska i läroplanerna, och ämnet 
antar en mer feminin identitet. Under 1900-talet blir skolan mer omsorgsinriktad 
i och med den progressiva pedagogiken. Det fria skapandet, som lägger stor vikt 
vid privata känslor och elevernas inre liv, och tycks stå i opposition mot den yr-
kesförberedande och tekniska traditionen, slår igenom i både undervisningsprak-
tiken och ämnets kursplan. Kön görs nu mer implicit i ämnet, vars hela identitet 
blir feminin. 
 På 1960-talet har ämnet en dubbelt underordnad status, som feminint och s.k. 
övningsämne, vilket tycks besvärande för de manliga ämnesföreträdare som debat-
terar ämnets framtid. Man vill förskjuta det feminina ansvaret för elevens känslo-
liv som det fria skapandet innebär, ut ur teckningsämnet, som istället ska bli ett 
samhällsinriktat ämne som ska göra eleverna kritiskt granskande. I och med Lgr 80 
slår 60-talets diskussioner igenom i ämnets kursplan, då det byter namn till Bild 
och förändras till ett ämne som omfattar alla typer av bilder och ger konstbilden 
en underordnad roll. I Lgr 80 lyfter man också in hur t.ex. fördomar om könsroller 
speglas i bilder och gör detta till ett område för ämnet att lyfta till kritisk gransk-
ning. Detta bygger i sin tur på premissen att könsroller inte är ett problem som 
finns i ämnet, utan i samhället utanför skolan. 
 Dessa förskjutningar av könsaspekten i ämnet – från att vara explicit i ämnet, 
till implicit, till att bli explicit igen från och med 1980, men denna gång utanför 
ämnet – speglar hur samhället har förändrats från en tid då en ojämlikhet i både 
klass och kön tycktes nästan medfödd, till en tid då jämlikhet och jämställdhet är 
ideal att sträva efter i både skola och samhälle. 
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Kapitel 3

tidigare forskning

I detta kapitel görs en översikt av den forskning som har relevans för min studie. 
Det breda forskningsfält jag orienterar mig inom är utbildningsvetenskap, som 
kan beskrivas som ett paraplybegrepp som omfattar all forskning om utbildning, 
undervisning, fostran och lärande. Utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs 
inom en rad olika discipliner, som pedagogik, ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete 
m.fl.1  Det är med andra ord inte en enskild disciplin med ett tydligt fokus, utan 
ett brett fält som berör många andra områden (Broady, Börjesson, Dalberg, Krigh 
& Lidegran, 2011). Eftersom mitt huvudsakliga intresse är bildundervisning och 
kön, är det framför allt två mindre områden inom det utbildningsvetenskapliga 
fältet som min studie har släktskap med: bilddidaktisk forskning, samt klassrums-
studier och ämnesdidaktisk forskning med ett könsperspektiv. Då bildundervis-
ning i svensk grundskola är mitt huvudsakliga intresse har jag valt att helt ägna 
forskningsöversikten åt bilddidaktiska studier eller forskning som på annat sätt 
berör bildskapande, bildämnet eller bildundervisningen.2 I den mån jag har funnit 
internationella studier som är relevanta för min egen är dessa inkluderade. Där ett 
uttalat könsperspektiv saknas har jag valt att lyfta fram det som sägs om kön, för 
att synliggöra hur kön har uppmärksammats. Allra störst vikt läggs vid bildforsk-
ning med ett tydligt könsperspektiv.

Barns bilder och bilddidaktiskt forskning: teoretiska perspektiv

Det intresse för barnbilden som uppstod i samband med att psykologin etablera-
des som vetenskap vid 1800-talets slut, medförde att det dominerande perspekti-
vet på barns bildskapande under större delen av 1900-talet var utvecklingspsyko-

1  Pedagogiskt arbete är avhandlingens disciplin, se mer i kapitel 1. 

2  Oberoende av forskningsdiscipliner betraktar jag forskning om bildämnet och bildundervisning-
en som bilddidaktisk och kommer hädanefter att referera till denna forskning som sådan. Skolämnet 
Bild har inte någon exakt motsvarighet i andra länder, men har ett starkt släktskap med ämnen (som 
spänner över både slöjd, konst och konsthantverk) som Art and design i England, Art Education 
eller Visual Arts i amerikanska skolor, Kunst og håndverk i norska skolor, Billedkunst i danska sko-
lor och Bildkonst (Kuvataiteen) i finska skolor. I engelska texter förekommer begreppet ”Arts edu-
cation”, som kan referera till undervisning i, om eller genom de olika konstarterna. Bamford (2009) 
definierar ”Arts education” som utbildning som har till syfte att överföra ett kulturellt arv till unga 
människor och ge dem möjligheter att skapa ett eget konstnärligt språk (Bamford, 2009). 
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logiskt. Detta innebär bland annat att barns bilder har betraktats som uttryck för 
bildskaparnas känslor och personligheter och har använts för att bedöma barnens 
intellektuella och kognitiva utveckling. Från 1970-talet och framåt har en fram-
växande bilddidaktisk forskning kommit att omfatta mer än barnens bilder som 
färdiga produkter. Intresset har i allt större utsträckning riktats mot hela bildpro-
cessen och det sociala och kulturella sammanhangets betydelse för barnens bild-
skapande (se Aronsson, 1997; Löfstedt, 2004; Lindström, 2009).3 Som en följd av 
att traditionen att studera små barns bilder sedan länge varit etablerad, har den 
svenska bilddidaktiska forskningen i större utsträckning behandlat bildskapande i 
förskolans kontext eller grundskolans lägre årskurser, än grundskolans högre års-
kurser och gymnasiet. Under de senaste årtiondena har det kommit flera avhand-
lingar som alla studerar bildskapande aktiviteter i förskolan ur ett tydligt sociokul-
turellt perspektiv (t.ex. Bendroth Karlsson, 1996; Löfstedt, 2001; Änggård, 2005). 
 Större barns och ungdomars bildskapande har inte lika ofta varit föremål för 
forskning, vare sig det gäller bildskapande på fritiden eller i skolan. På senare år-
tionden har detta börjat förändras, framför allt i och med framväxten av fältet 
visuella kulturstudier eller visual culture studies. Sturken & Cartwright (2009) de-
finierar visual culture som ”the shared practices of a group, community or society 
through which meanings are made out of the visual, aural, and textual world of 
representations and the ways that looking practices are engaged in symbolic and 
communicative aspects” (s. 3). Visuella kulturstudier undersöker det visuellas roll i 
den samtida kulturen och vad som sker i det kommunikativa mötet mellan bilder 
och människor. Det handlar om de bilder som ständigt omger oss i vardagskul-
turen och hur ”seendepraktiker” fungerar; det vill säga hur människor ser, använ-
der och tolkar bilder och andra visuella aspekter av samhället (Andersson, 2006, 
s. 76). Visual culture som begrepp har blivit centralt i bildpedagogisk och annan 
forskning om ungdomars estetiska praktiker, bland de nordiska länderna fram-
för allt i Danmark och Sverige (t.ex. Andersson, 2006; Öhman-Gullberg 2006, 
2008; Jönsson, 2010; Lind, 2010; Welwert, 2010; Hellman, 2013; se också Buhl & 
Flensborg, 2011). 

Barns bilder som könsskapande praktik

Könsskillnader har varit ett återkommande tema i forskning om barns bildskapan-
de under mer än ett århundrade. Paul Duncum (1997) har skrivit en översikt som 
behandlar forskning om könsskillnader i barns spontana bilder, dvs. bilder som 
inte har tillkommit i en pedagogisk kontext, från tidigt 1900-tal och framåt. Det 
mest slående med denna forskning, konstaterar Duncum, är hur anmärkningsvärt 

3  Den som är intresserad av att veta mer om såväl det utvecklingspsykologiska perspektivet på barns 
bildskapande som det sociokulturella, hänvisas till Löfstedt, 2004. 
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bestående könsskillnaderna är. Könsskillnaderna handlar både om innehåll och 
teman, t.ex. har pojkar länge favoriserat fordon som motiv och tecknat hjältar och 
bilder fyllda med action och äventyr medan flickor har tecknat blommor, fjärilar, 
ballerinor, djur och söta stugor. Hästar anses vara ett särskilt omtyckt motiv hos 
flickor. Och även om motivvalen delvis har förändrats över tid – tåg har fått läm-
na plats för rymdskepp, vulkanutbrott för explosioner – tycks bilderna behandla 
samma teman. Fokus för dessa studier, menar Duncum, har länge varit att redo-
göra för just skillnaderna och inte att studera orsakerna bakom dem. Om soci-
okulturella teorier tillämpas på resultaten kan man förstå könsskillnaderna som ett 
resultat av att barnen väljer motiv i enlighet med vad de uppfattar som passande 
för sitt kön, vilket om det görs rätt är en form av kulturellt kapital som ger social 
status i kamratgruppen (Duncum, 1997). 
 Karin Aronsson (1997) har studerat bildkollektioner av tre flickor och tre pojkar 
från tre olika generationer.4 När hon jämför de tre generationernas bilder, framträ-
der ”ganska beständiga genus-mönster” (Aronsson, 1997, s. 139). Medan flickornas 
bilder gestaltar skönhet och relationer är pojkarnas bilder centrerade kring kamp 
och bedrifter. Aronsson menar att även om vi på ett ytligt plan kan tala om poj-
kars och flickors olika bildvärldar, finns det mer i bildvärldarna som förenar dem 
än som skiljer dem åt. Både pojkar och flickor gestaltar ett spänningsfält mellan 
det onda och det goda, menar hon, men det förläggs i högre grad på ett inre plan 
i flickornas bilder respektive ett yttre plan i pojkarnas bilder. Enligt Aronsson ska 
bilderna inte förstås som att barnen ger uttryck för sin personlighet i dem; som 
exempel lyfter hon fram pojkarna Ola och Arne, som båda var stillsamma barn 
som aldrig startade slagsmål, men som båda tecknade våldsamma och fartfyllda 
bilder. Istället fyller de könstypiska motiven andra behov, som har att göra med 
delaktighet, ”dvs. genom att måla dramatiska bilder deltar man i ’pojk-klubben’, 
man inordnar sig bland andra pojkar och män” (Aronsson, 1997, s 136). 
 Ulla Löfstedt (2001) har observerat och analyserat bildaktiviteter, som både har 
planerats av vuxna och initierats av barnen själva, i förskolan. Hon menar att 
barnens eget bildskapande handlar om att bli delaktig i kamraternas ritpraktik, 
i vilken barnen utökar sin grafiska repertoar i ett dialogiskt givande och tagande 
av bildmotiv, detaljer och formuttryck. Löfstedt har inget uttalat könsperspektiv, 
men gör ändå en reflektion relaterad till kön när hon noterar att flickor hämtar 
förebilder för flickframställningar hos popidoler (vid tiden för undersökningen i 
synnerhet Spice Girls), medan pojkar får inspiration till sina mer actionbetona-
de motiv från datorspel. Jag tolkar Löfstedts resultat så att det innebär att pojkars 

4  Aronsson har tillgång till bildkollektionerna ”genom släktskap” (s 102). Den samlade kollektionen 
spänner över tiden 1920-1996, åldrarna är 2-17 år och generationerna är Rune (1920-1932), hans barn 
Gunilla och Arne (mellan 1953 och 1976), samt Gunillas barn Maria, Ola och Sofia (mellan 1973 och 
1996). 
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och flickors grafiska repertoarer, genom att de deltar i olika praktikgemenskaper, 
kommer att skilja sig åt. 
 Eva Änggård (2005) har gjort en etnografisk studie av barns bildskapande vid 
två förskolor och konstaterar bland annat att barnen väljer könsstereotypa motiv i 
sitt bildskapande. Av en innehållsanalys av bilderna framträder inte oväntat en del 
könsskillnader. I materialet förekommer 41 hjärtan, som nästan uteslutande har 
tecknats av flickor. 32 dinosaurier av 35 har tecknats av pojkar, samtliga på den ena 
av de två förskolor där Änggård gör sin studie. Dinosauriemotivets popularitet på 
denna förskola förklaras som en följd av de mallar som barnen har tillgång till, 
men Änggård menar att även om det är både tillfälligt och lokalt, säger det någon-
ting om motivets popularitet bland just pojkarna. När barnen tecknar människo-
figurer, som är den enskilda detalj som är vanligast förekommande i bilderna, 
tecknar de oftast figurer av sitt eget kön. Änggård konstaterar att de skillnader 
som finns i hennes material stämmer överens med tidigare forskning och refererar 
bland annat till Duncum (1997), som menar att barn konstruerar kön genom sina 
bilder, och Jordan (1995), som menar att pojkar gör maskulinitet i bild genom att 
tydligt avskilja sig från allt feminint. Änggårds egen tolkning är att barnen aktivt 
gör kön genom att använda könsstereotypa motiv för sina bilder och att barnen 
genom motivvalet visar vilka de vill förknippas med – ”Man skriver in sig i ’pojk-
klubben’ respektive ’flickklubben’ genom att rita könstypiska motiv” (Änggård, 
2005, s 80, med referens till Aronsson, 1997, s 136). Änggård har studerat alla bil-
daktiviteter på förskolan, såväl vuxeninitierade som barninitierade, och när hon 
kvantifierar sina resultat framträder ytterligare ett par intressanta iakttagelser. Det 
ena är att bildskapande är en social aktivitet för barnen – i över 70 procent av de 
bildaktiviteter som barnen själva initierar, deltar mer än tre barn. Det andra är att 
flickor i genomsnitt deltar dubbelt så ofta som pojkar i de barninitierade bildakti-
viteterna. Änggård menar dock att hon inte kan generalisera utifrån detta, då det 
finns fler flickor än pojkar i hennes urval. Vidare var det inte alla flickor i studien 
som skapade, utan ett fåtal individer som förekommer ofta i materialet.
  

Bildskapande för att upprätta, omförhandla och överskrida könsgränser

Framför allt i nyare studier anas en trend att, istället för att fokusera skillnader 
mellan kön, diskutera hur barn och ungdomar använder bildskapande arbete för 
att såväl upprätta som överskrida gränser mellan kön och prova nya könspositio-
ner. I Änggårds (2005) avhandling finns ett exempel på hur några av barnen vid 
en av förskolorna som ingår i hennes studie omförhandlar kön genom att använda 
stereotyperna på gränsöverskridande sätt. Vid ett tillfälle deltar några barn i ett sa-
goboksprojekt, där barnen skapar sina egna sagor och illustrerar dem. Som tema 
för sina sagor väljer flickorna relationer, medan pojkarna berättar om strider och 
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hjältar. Änggård menar att barnens egna berättelser går i dialog med populärkultur 
för barn och klassiska sagor, som ”ofta har starkt könsstereotypa drag”. Samtidigt 
som sagorna tillhandahåller vissa positioner, förhåller sig några av barnen gränsö-
verskridande till dem. Prinsessorna, som är flickornas identifikationsobjekt, görs 
till aktiva istället för passivt väntande på prinsen, vilket ger dem mer makt och 
handlingsfrihet. En av pojkarna utvidgar dessutom hjältesagan till att handla om 
relationer, vilket anses vara ett tema för flickors bilder.  
 Barnen vid en av förskolorna som Ulla Lind (2010) observerar bildskapande 
arbete vid, använder också bildskapande arbete för att överskrida könskategorier 
och skapa nya positioner, när de är involverade i ett ”skapelseprojekt”. Det är bar-
nen själva som intitierar projektet, när de lekfullt arrangerar sina kroppar i olika 
skulpturlika formationer som de kallar ”skapelser”. Förskolans pedagoger tar upp 
tråden och börjar dokumentera barnens skapelser med kamera, varefter barnen 
tecknar av fotografierna. Hela projektet startar i ett rum med madrass på golvet 
och spegel på väggen, där barnen vanligtvis brukar använda sina kroppar på ge-
nusspecifika sätt; flickorna agerade femininitet genom att dansa framför spegeln, 
medan pojkarna agerade maskulinitet genom att brottas på mattan. I skapelsepro-
jektet överskrider de dessa kategorier och använder skulpturen som metod för att 
omförhandla genusordningen, menar Lind (2010).5

 Tomas Saar (2008) har studerat hur normer för maskulinitet bland elever i års-
kurs 5 skapas och har riktat särskilt intresse åt skolans estetiska ämnen. Saar ob-
serverar en bildlektion där eleverna övar på att teckna människokroppar propor-
tionerligt. Flickornas teckningar domineras av poserande kvinnor som liknar fo-
tomodeller, medan pojkarna tycks tävla om att ”gestalta den mest våldsamma och 
häftiga figuren” (s. 177). I samma takt som de maskulina bilderna sätts upp på väg-
gen och blir möjliga att jämföra, tycks resterande bilder bli allt mer maskulina och 
de pojkar som är skickligast på att avbilda maskulinitetsmarkörer belönas med so-
cial status. Även flickorna rangordnas efter sin förmåga att framställa gestalterna så 
kvinnliga som möjligt. Arbetet med bilderna utvecklas till ett könsskapande arbe-
te där könen polariseras och görs till motsatser, både genom vad eleverna tecknar 
och hur de talar om teckningarna. Bilderna uttrycker inte skillnader utan ”skapar 
och aktualiserar tillhörighet, skillnader och identiteter” (s. 179), och könen kon-
strueras som åtskilda genom att kropparna tecknas som diametralt olika. Att de 
elever som lyckas framställa de mest utmärkande feminina respektive maskulina 
bilderna hyllas, bidrar till att ”skapa gränser för vad man som pojke och flicka kan 
och bör teckna och vilka motiv och könsmarkörer som man som flicka och som 
pojke bör undvika” (s. 179). När en flicka tecknar en androgyn människofigur 
uppstår förvirring i klassen – Saar beskriver det som ”genusyrsel” (s. 179). Då teck-

5  Lind har till skillnad från övriga studier om barns bildskapande frångått ett sociokulturellt per-
spektiv och har ett renodlat poststrukturalistiskt synsätt.  
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ningen inte går att könsbestämma tycks den också svår att tala om och värdera, 
vilket en elev löser genom att kalla den ”konstnärlig” (Saar, 2008, s. 179). 
 Saar relaterar också en episod från en bildlektion i en annan klass i årskurs 5, 
där eleverna arbetar med att göra självporträtt. Dessa görs med hjälp av spegel 
och mosaikpapper, som eleverna har målat själva. Det är en iakttagelseövning, 
där läraren hjälper eleverna att rätt identifiera och beskriva färger och former i 
sina ansikten och självporträtt. Trots att självporträtt hänger intimt samman med 
identitetsskapande, förekommer varken språkliga eller visuella könsmarkörer un-
der elevernas arbete med sina bilder. När elevernas uppmärksamhet riktas mot 
jämförelser av former och nyanser, blir dessa mer varierande och relateras till färg-
paletten istället för att knytas till kön och etnicitet som kategorier. Resultatet blir 
att kön inte blir något framträdande inslag i elevernas bilder. 
 Efter att porträtten är färdiga är det dock ett par av pojkarna som väljer att mar-
kera sina munnar och ögon med blyertspenna, för att ge dem ett mer aggressivt 
och maskulint utseende. Saars slutsats är att skapande ämnen kan erbjuda alter-
nativ till föreställningen om könsskillnader, genom att låta eleverna ”prova mate-
rial, övningar och berättelser som inte självklart låter sig inordnas i en traditionell 
könstudelning” (2008, s. 184). 
 En reflektion med utgångspunkt i Saar (2008) är att när eleverna har tydliga 
ramar för sitt bildskapande – i detta fall en iakttagelse av det egna ansiktets fär-
ger och former – uppstår inte könspolariseringen lika tydligt i bilderna. Detta re-
sultat går att relatera till Eva Skåreus (2007), som undersöker bildlärarstudenters 
föreställningar om kön, som de framträder i deras egna bilder. Studenterna har i 
en kurs i digital bildhantering framställt bilder på temat ”Vem är du som lärare?” 
och Skåreus har sedan analyserat ett urval av dessa bilder med semiotiska begrepp. 
Skåreus identifierar två övergripande kategorier i bilderna; bilder där lärarrollen 
gestaltas med professionen i centrum och bilder där lärarrollen gestaltas med per-
sonligheten i centrum. Ett intressant resultat i Skåreus undersökning är, att där 
studenterna har gestaltat sig själva i en lärarroll där personligheten är i centrum, 
träder fler könsstereotyper fram i förgrunden, än i de bilder där studenterna har 
satt professionen i centrum. Skåreus tolkar det så, att när det inte finns andra 
strukturer att förhålla sig till, blir kön, som en av de mest grundläggande katego-
rierna som organiserar den sociala verkligheten, en ordnande princip.
 Lisa Öhman-Gullbergs studie Laddade bilder (2008), är en studie av få som 
behandlar ungdomars bildskapande i en didaktisk praktik. Med hjälp av socialse-
miotisk och multimodal teori analyserar Öhman-Gullberg några filmer som har 
skapats av två tjejer i årskurs 9. I analyserna framträder hur tjejerna, genom sina 
filmer, ifrågasätter hur unga tjejer representeras i film och skapar egna motbilder. 
När tjejerna själva är producenter och har kontroll över gestaltningen, har de ock-
så makt att benämna och betrakta och underkastas inte andras kategorier. Att välja 
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filmmediet som verktyg är i sig att bryta traditionella könsmönster, då filmteknik 
är ett mansdominerat område. Att vara teknisk förknippas med manlig kompe-
tens och är en position som inte självklart är tillgänglig för unga tjejer. Både ge-
nom sina representationer och genom att välja filmmediet för sitt berättande, ut-
vidgar och överskrider tjejerna i Öhman-Gullbergs studie gränserna för vad unga 
tjejer förväntas vara och kunna. 
 Förutom att eleverna använder sitt bildskapande för att göra kön och utmana 
gränser, finns det också tillfällen då elever markerar gränser mellan kön för att 
hindra att överträdelser görs. Några sådana situationer återfinns i annan skolforsk-
ning med ett könsperspektiv, som innehåller inslag av bildundervisning. I Anna 
Öqvists (2009) etnografiska studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs 
i skolvardagen i tre klasser i årskurs 5, finns några beskrivningar av episoder från 
bildlektioner, som visar hur pojkar drar gränser för varandras handlingsutrymme 
genom att peka ut vissa motiv, färger och formspråk som feminina. Pojkar, som 
använder för mycket rött och rosa i sina motiv eller för runda former, anklagas 
för att rita ”som en tjej” eller att använda för mycket ”tjejfärger”, varpå dessa poj-
kar slutar att teckna eller knycklar ihop sina teckningar (s. 69; s. 95-96). I en klass 
skriver man till sina brevvänner i en annan stad, då en pojke tecknar ett hjärta på 
framsidan av sitt brev. Detta uppmärksammas genast av en annan pojke, som sä-
ger att det är ”fjolligt” och ”bögvarning”. Samme pojke, som nyss ritade ett hjärta, 
påpekar senare att en annan pojke har ritat med rosa färger på sitt brev, vilket är 
”riktigt bögigt”. Öqvist tolkar detta som att pojkarna är upptagna med att ”för-
hålla sig till en hegemonisk maskulinitet” och ”skapa distans till en maskulinitet 
som förknippas med femininitet”, genom att peka ut avvikande beteende hos an-
dra (s. 96-97). 
 En liknande lektion relateras i Ivinson & Murphy (2007), där en klass med 
enbart pojkar i årskurs 9 måste använda rosa färgtoner i en måleriuppgift. Det är 
när en pojke får instruktioner av läraren i hur han ska blanda till den rosa färgen, 
som pojkarna börjar reta varandra för att vara ”queer”. En homofobisk diskurs 
fortplantar sig i rummet när fler och fler pojkar deltar i retandet för att försvara sig 
mot beteckningen genom att rikta den mot andra. Det homofobiska retandet tol-
kas som en reaktion på en kollektiv rädsla att en osäker maskulinitet ska förorenas 
av femininitet (Ivinson & Murphy, 2007). 

Könsskillnader i prestationer, intresse och interaktionsmönster

Ytterligare ett perspektiv på Bild och kön som finns representerat i forskning, 
handlar om skillnader i prestationer, engagemang och intresse. Dessa har under-
sökts framför allt i utvärderingar av olika slag, både internationellt och nationellt. 
Att flickor presterar bättre än pojkar i Bild, är tämligen väl belagt i ett antal un-
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dersökningar. Såväl en portföljvärdering av elevernas skapande i Bild, som den 
senaste nationella utvärderingen (NU 03), visar att flickor presterar bättre i Bild 
(Lindström, Ulriksson & Elsner, 1999; Marner, Örtegren & Segerholm, 2005).6 I 
båda utvärderingarna undersöker man elevernas fritidsintressen i relation till bild-
skapande och kommer fram till liknande resultat: att flickor tecknar och målar 
mer på fritiden, att flickor och pojkar är ungefär lika intresserade av att använda 
kamera eller dator, men att pojkar använder datorer i större utsträckning än flick-
or gör. Man kommenterar detta resultat på ett likartat sätt i båda utvärderingarna; 
att det ”bekräftar den allmänna föreställningen att flickor är mer intresserade av 
att måla och teckna än pojkarna och att pojkarna sitter mer framför datorer och 
gör bilder än flickor” (Lindström m.fl., 1999, s. 118-119). ”Utfallet vad gäller poj-
kars användning av utrustningen är förväntat sett utifrån synen på teknik som en 
manlig kultur och att pojkar ofta ’tar för sig’ i olika skolaktiviteter” skriver Marner 
m.fl. (2005, s. 79).7 Lindström m.fl. spekulerar i om utfallet av portföljvärdering-
en hade blivit annorlunda, om eleverna hade fått i uppgift att framställa bilder 
digitalt. Vidare visar resultatet av portföljvärderingen att glappet mellan pojkars 
och flickors prestationer är större i de lägre årskurserna, för att krympa i de högre. 
 En internationell enkätstudie som undersöker elevers könade erfarenheter av 
portföljvärdering i Bild, visar att flickor är bättre än pojkar på att förstå vilka kva-
liteter en lärare är ute efter i arbetet och att pojkar i mindre utsträckning tycker att 
det är viktigt att känna till kriterierna för bedömning (Blaikie, Schönau & Steers, 
2003).8 Vidare sätter pojkar inte lika stort värde vid kritik och tycker att det är 
mindre viktigt att diskutera arbetet med lärarna. I gymnasiet, skriver Blaikie m.fl. 
(2003), finns ett stort och växande glapp mellan flickors och pojkars betyg (som 
dock enligt Ofsted, 2009, har minskat mellan åren 2004 och 2008). Forskarna fö-
reslår att en anledning till att flickor lyckas så mycket bättre på gymnasienivå, är 
att ämnet erbjuder en ”flick-vänlig” miljö och undervisningsstrategier som flickor 
är mer bekväma i. Vidare menar man att den moderliga och femininiserade bil-
dundervisningen, som domineras av kvinnliga lärare och elever, kan upplevas hot-
full och främmande för tonåriga pojkar (Blaikie m.fl., 2003). 
 Ett sätt att förstå skillnaderna i prestationer är alltså att de i någon mening står i 
relation till den högre kompetens som flickorna utvecklar genom sitt bildskapan-
de på fritiden (Lindström m.fl., 1999; Marner m.fl., 2005), ett annat att pojkarna 

6  Sammanlagt 480 elever från grundskolans årskurser 2, 5 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 och 3 
deltog i undersökningen av Lindström, Ulriksson & Elsner (1999). I NU 03 deltog 1610 elever i en 
enkätstudie och 4 skolor i en processtudie (Marner, Örtegren & Segerholm, 2005).

7  Ett liknande resultat som de svenska utvärderingarna visar en Ofsted-rapport (Ofsted är den brit-
tiska motsvarigheten till Skolverket), där man konstaterar att flickor utvecklas snabbare än pojkar, 
presterar bättre och väljer Art and design i större utsträckning, och att pojkars prestationer stiger när 
de ges tillfälle att arbeta tredimensionellt eller med digitala medier (Ofsted, 2009).   

8  Sammanlagt 107 elever från England, Nederländerna och Kanada deltar i undersökningen.
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inte bryr sig lika mycket om prestationerna eller vantrivs i miljön (Blaikie m.fl., 
2003). Ett annat perspektiv kan Sten Pettersson och Gunnar Åséns avhandling 
från 1989, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, erbjuda. I avhandling-
en finns en observationsstudie av ett antal bildlektioner i några grundskoleklasser. 
Forskarna gör en kvantitativ analys av lektionerna, i vilken de skiljer på olika ty-
per av interaktioner mellan lärare och elever och jämför olika grupper med varan-
dra. Ett relativt komplicerat mönster av könsskillnader framträder. Generellt tycks 
pojkar få fler tillrättavisningar och mer anvisningar, medan flickor får mer beröm 
– men mönstret varierar över årskurser och socialgrupper. Ser man bara till social-
grupper, framgår det att det framför allt är elever ur högre socialgrupper som får 
mer beröm av läraren. Pettersson & Åsén drar slutsatsen att när elever dels förstår 
syftet med en uppgift, dels delar lärarens uppfattning om värdet med den, får de 
mer konkret undervisning och positiv interaktion med läraren, vilket i deras stu-
die tycks gälla framför allt för elever från högre sociala skikt, oberoende av kön.  

Flickor och pojkar i relation till Bild

Pen Dalton (2001) skriver i The Gendering of Art Education om den anglosaxiska 
bildundervisningens historia och anlägger ett tydligt könsperspektiv, genom att 
framför allt fokusera på arbetarklassflickors utbildning.9 Alltsedan modernitetens 
framväxt har bildundervisningen inte bara lagt grunden för konstnärsskap, utan 
också bidragit till att forma arbetarklassflickors identiteter som underordnade, 
genom att förbereda dem för lågbetalda arbeten och underordnade positioner i 
samhället, menar Dalton. 
 Eftersom Bild är ett ämne som flickor är framgångsrika i, tycks ämnet inte 
besväras av den ojämställdhet som finns i samhället i övrigt och har därför inte 
identifierats som ett område som inte är jämställt. Skolämnen och områden som 
Matematik, Naturvetenskap och Teknik har istället tilldragit sig större intresse, 
både inom forskning och i satsningar på jämställdhetsprojekt i skolan. Man har 
försökt uppmuntra flickor att läsa vidare inom områden som dessa, som anses er-
bjuda säljbara färdigheter och mer välbetalda karriärmöjligheter. Detta har med-
verkat till att flickors färdigheter och kunskapsformer har osynliggjorts (Dalton, 
2001). 
 Dalton beskriver hur Bild till skillnad från etablerade ämnen som t.ex. Historia, 
alltid har legitimerats med hjälp av andra, väletablerade områden. Under indu-
strialismen lånades ämnets retorik från diskurser som teknik och naturvetenskap, 
det ansågs vara förberedande för maskulint produktivt arbete inom tillverknings-
industrin, och var därmed maskulint identifierat. Under efterkrigstiden skapades 

9  Art education är begreppet Dalton använder, vilket inte är exakt detsamma som bildundervisning i 
Sverige. Av språkskäl använder jag ändå bildundervisning som begrepp i min egen text. 
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legitimitet för ämnet med hjälp av psykologin, ämnet kom att handla allt mer om 
att uttrycka sig själv och sina känslor och blev därmed mer feminint identifierat. 
 Idag har bildundervisningen (i England) blivit alltmer femininiserad; den genomsy-
ras av en ”feminin retorik” som handlar om inflytande, flexibilitet, kreativitet och sam-
arbete. Tillverkningsindustrin har förlorat sin retoriska makt på utbildningsområdet, 
och retoriken hämtas istället från global företagskultur och konsumtion. Allt större vikt 
läggs vid skillnader och identitetspolitik; etnicitet, kultur och kön. Samtidigt präglas de 
skolstrukturer som omger ämnet fortfarande av en dold, patriarkal makt, som är svår 
att få syn på och därför svår att kritisera, menar Dalton (2001). 
 Det som problematiseras i The Gendering of Art Education, är hur bildunder-
visningen har haft del i framför allt arbetarklassflickors underordning i samhället. 
Wesley David Imms (2003) angriper ämnet från andra sidan, då han i sin studie 
Boys Doing Art skriver om vad bildundervisning kan innebära för pojkar.10 Imms 
beskriver hur tidigare forskning om bildundervisning ur ett genusperspektiv har 
utgått ifrån att skolans könsordning ska stämma överens med en könsordning som 
finns i samhället utanför, som präglas av patriarkala strukturer och kvinnors un-
derordning. Eftersom kvinnor historiskt har underordnats i konstvärlden genom 
olika exkluderande mekanismer, antar man att även bildundervisning i skolan, 
genom sin koppling till de sköna konsterna, vilar på maskulina värden och där-
för exkluderar flickor. En sådan utgångspunkt gör det dock svårt att förstå varför 
bildundervisningen i skolan tycks ha en feminin identitet och hur det påverkar 
eleverna, menar Imms. Som bäst anses Bild vara ett mjukt alternativ till akade-
miskt arbete eller yrkesutbildning, som sämst betraktas det som ett alternativ för 
dem som är intellektuellt oförmögna att klara av krävande studier och de pojkar 
som deltar betraktas som avvikande eller misstänkliggörs sexuellt (Imms, 2003).  
 Imms avhandling bygger på en etnografisk studie av bildundervisningen vid en 
pojkskola i Kanada. Syftet är att utforska vilken roll bildundervisningen spelar, 
när pojkar förhandlar sina individuella uppfattningar om maskulinitet. Lyssnar 
man till de individuella rösterna i materialet finns delvis motstridiga budskap. En 
pojke menar att alla pojkar på skolan gillar Bild, om än på olika sätt. Eftersom de 
går på en pojkskola är rimligen alla ämnen till för pojkar, säger samme pojke. I en 
könsblandad skola, menar han, uppmuntras pojkar att läsa Naturvetenskap och 
Matematik, medan fler flickor väljer Bild. På en pojkskola saknas den kvinnliga 
hälften av eleverna, som kan hindra pojkar från att utforska sin feminina sida. En 
annan pojke berättar beklagande, att skolan är enormt homofobisk, och att en av 
de vanligaste fraserna bland eleverna är ”det där är så gay!” (s. 199). Han menar 
att även om pojkar som är skickliga i Bild kan prestera saker som andra beundrar, 
betraktas konsten ändå som ”bögkonst” och konstnären som ”bögkonstnär” eller 

10  Med reservation för att Imms, liksom andra internationella forskare, utgår från ett ämne som 
inte är lika brett visuellt som ämnet Bild i svenska skolor.
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feminin (s. 199).
 Trots att Imms i inledningen beskriver en allmän uppfattning om ämnet som fe-
minint, fördjupar han sig inte i hur ämnet könas i tal eller praktik i sin egen empiri, 
utan tar fasta framför allt på hur pojkarna som själva väljer ämnet uppfattar det. Det 
är tydligt att de flesta av eleverna, som citeras i avhandlingen, anser att det fyller en 
terapeutisk funktion; man betraktar det som ett tillfälle att uttrycka sig själv och vara 
kreativ, att slappna av mellan mer intellektuellt krävande ämnen, att utforska sin per-
sonlighet och att ge utlopp för känslor som man kanske inte kan visa i andra samman-
hang. Av detta drar Imms slutsatsen att bildämnet svarar mot de behov pojkar har av att 
utforska sin egen individuella maskulinitet, genom att det erbjuder en trygg miljö där 
man både får utveckla en förmåga, kommunicera och uttrycka sig själv. Imms beskriver 
därför ämnet som ”boy friendly” (s. 357) (till skillnad från Blaikie m.fl., 2003, som tror 
att ämnet kan framstå som hotfullt och främmande för pojkar). 

Min egen studie i relation till fältet

Av ovanstående forskningsöversikt framgår, att kön är relativt väl utforskat i rela-
tion till Bild, men att det fortfarande finns luckor att fylla. Eva Änggårds studie 
är den av senare års forskning om förskolans bildskapande praktiker som ligger 
mitt eget intresse och min egen studie närmast, både metodologiskt och delvis 
även teoretiskt, med den väsentliga skillnaden att min egen studie berör högsta-
diet. Liksom Änggård, är jag intresserad av att studera ”hur kön görs i bildsam-
manhang” (Änggård, 2005, s. 5) och jag intresserar mig för hela den didaktiska 
situationen, inklusive elevernas bilder. Även om det finns stora metodologiska och 
teoretiska skillnader mellan min studie och Pettersson & Åséns avhandling från 
1989, finns också beröringspunkter: i likhet med dem observerar jag bildlektioner 
och undersöker uppfattningar om ämnet. Därtill uppmärksammar jag kön, vilket 
Pettersson & Åsén inte gör i någon större utsträckning. Eva Skåreus avhandling 
har varit en viktig förebild både teoretiskt och metodologiskt, då hon använder 
semiotiska verktyg för bildanalys och undersöker föreställningar om kön i bilder. 
Bilderna relaterar även till mitt eget material, då det rör sig om en form av själv-
porträtt, som innehåller reflektioner över den egna identiteten – i hennes fall är 
det vuxna studenter som reflekterar över en identitet som lärare och föreställning-
ar om kön i relation till läraridentiteten. 
 Det som hittills har saknats i den samlade bilddidaktiska forskningen, är forsk-
ning som studerar både vad som sker i bildundervisningssituationen i högstadiet 
och de bilder eleverna skapar på bildlektionerna, samt hur det relaterar till före-
ställningar om kön och om ämnet. Detta är vad som kommer att bli mitt huvud-
sakliga bidrag. 
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Kapitel 4 

teoretiska perspektiv och analysverktyg

I detta kapitel redogör jag för avhandlingens teoretiska perspektiv, samt de be-
grepp jag har använt som teoretiska analysverktyg under analys- och skrivproces-
sen. Redan från början av min arbetsprocess hade jag ett övergripande teoretiskt 
perspektiv – doing gender, eller att göra kön – som påverkade såväl min förståelse av 
problemet som de frågor jag formulerade. Det teoretiska perspektivet är alltså det 
raster genom vilket jag betraktar både problemet och min empiri, vilket därmed 
avgör vad som är möjligt för mig att se i materialet. Behovet av analytiska begrepp 
har, till skillnad från perspektivet, uppstått i mötet med empirin, och det var inte 
klart för mig från början vilka analytiska verktyg jag skulle komma att behöva. 
Både avhandlingens teoretiska perspektiv och analysverktyg hänger samman med 
en socialkonstruktionistisk förståelse av kunskap, vilket medför att jag betraktar 
kunskap som historiskt och kulturellt förankrad, och att jag har ett prövande för-
hållningssätt till sådant som synes självklart (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; 
Burr, 2003). Kapitlet är strukturerat så, att jag efter denna inledning går igenom 
mina teoretiska perspektiv, för att därefter redogöra för analysverktygen. Gränsen 
mellan de båda kan dock sägas vara en konstruktion; givetvis förekommer begrepp 
från vad jag beskriver som mitt perspektiv även i analysen. 

Att göra kön 

Dagen efter min sons treårsdag är både han och hans sexåriga storasyster ivrigt upp-
tagna med att leka med parkeringshuset och bilarna han nyss fått i present. Efter ett 
tag hejdar sig storasyster och säger till mig: ”Mamma, jag tycker det är jätteroligt att 
leka med bilarna. Men jag älskar dem kanske inte. Jag tycker mer om prinsessor och 
Barbie.”  

Bronwyn Davies berättar i Hur pojkar och flickor gör kön (2003) om flickan Anika, 
som förklarar att det ”kittlar i huvudet” när hennes bror gör ”flicksaker”, eller när 
hon själv gör ”pojksaker”. Samtidigt vill hon gärna göra ”pojksaker”, men bara om 
ingen annan är i närheten och ser henne (s. 156-157). Davies förstår flickans be-
rättelse som att hon har gjort tudelningen mellan maskulint och feminint till sin. 
Hon menar att Anika som regel begränsar sig till feminina positioner, men också 
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bejakar en önskan att tillägna sig maskulina positioner, och lika mycket som hon 
önskar att göra ”pojksaker” drivs hon av en önskan att vara socialt kompetent. Till 
den sociala kompetensen hör förmågan att agera sitt kön på rätt sätt. Och det är 
här det blir svårt, för Anika, för min dotter och för alla andra barn i olika åldrar: 
att hitta ett sätt att vara både och, att hantera tillgången till alla möjliga sätt att 
vara och samtidigt agera sitt kön på rätt sätt. Kanske kände min dotter samma 
kittlande, när hon kom på sig själv med att vara så djupt engagerad i någonting 
som för henne framstår som en pojksak. Jag förstår det så att hon upplevde ett 
plötsligt behov att förklara, att även om hon gillar att leka på samma sätt som sin 
lillebror, är hon fortfarande en flicka. För henne är det viktigt att göra en distink-
tion mellan ”tycka jättemycket om” och ”älska”. För mig är episoden ett exempel 
på hur barn, i det här fallet min egen dotter, gör kön. 
 Uttrycket doing gender (på svenska göra kön) myntades av sociologerna 
Candace West och Don Zimmerman, i en artikel publicerad i Gender & Society 
1987. De menar att kön är någonting man gör, snarare än någonting man är el-
ler har, vilket är ett perspektiv jag har valt att betrakta min empiri ifrån. Det är 
ett antiessentialistiskt perspektiv, vilket innebär att subjektet inte anses ha någon 
enhetlig, fast kärna, ett inre väsen, något som han eller hon är och som styr in-
dividens handlande. Istället för att fokusera individers inre, ligger fokus på hur 
kön görs i interaktionen mellan människor och på institutionella arenor (West 
& Zimmerman, 1987). Kön ska förstås som en ständigt pågående process, där 
de handlingar som skapar kön måste upprepas gång på gång för att ge illusionen 
av en beständig kärna, ett könsbestämt jag. Dessa tankar delas av såväl West & 
Zimmerman (1987) som filosofen Judith Butler (1990/2000). Butler menar att det 
inte finns något naturligt kön som föregår genus – genus är en ”effekt av kroppens 
stilisering” (Butler 2000, s. 220).1 Hon använder begreppet performativitet, för att 
beskriva hur våra handlingar, kroppens rörelser, gester och stilar skapar genus, och 
därmed illusionen av en inre, genusbestämd kärna. 
 Från det perspektiv jag har valt kan man alltså tala om performativitet, eller att 
göra kön; man kan också tala om att individer iscensätter kön. Det handlar alltså 
om interaktion mellan människor, dvs. på individnivå. Hur kön görs på individ-
nivå måste i sin tur alltid förstås i relation till vilka föreställningar om kön som är 
i omlopp på strukturell2 nivå, i den kultur vi lever i.   
 Att göra kön kan beskrivas som att göra skillnad, såväl i språk som i handling. 
Att människor delas in i två kön, skriver Davies (1993), är helt grundläggande för 

1  Kön och genus ska förstås som huvudsakligen synonyma begrepp i min text. Jag har valt att an-
vända mig av begreppet kön för att undvika att skapa dikotomin kön – genus, natur – kultur. Jag 
använder genus endast då jag refererar till andra, i det här fallet Judith Butler, som använder genus. 

2  När jag skriver ”strukturell nivå” eller ”strukturer” menar jag vad Connell (2003a, s. 77) beskriver 
som ”varaktiga eller vidsträckta mönster inom de sociala relationerna”. 
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hur vi förstår individers identitet.3 Så grundläggande, att vi inte kan föreställa oss 
en värld utan denna tudelning – eftersom vi inte har ett språk för att uttrycka nå-
gonting annat. Språket tillhandahåller vissa begrepp, som vi fyller med mening. 
Avgörande för vår förmåga att skapa mening med ett begrepp, är att det är tydligt 
urskiljbart från andra begrepp, eller att vad det står för är urskiljbart från omgiv-
ningen; det är alltså själva skillnaden som är betydelsebärande (Hall, 1997). När vi 
som barn förstår, att vi är det ena av två kön, förstår vi också att vi inte kan vara det 
andra. För att begreppen flicka och pojke ska vara meningsfulla för oss är vi alltså 
tvungna att leta, finna och skapa skillnader mellan könen. Att göra kön handlar 
därför inte bara om hur individer framställer sig själva som det ena av två kön, 
utan precis lika mycket om hur var och en av oss medverkar till att göra kön även 
hos andra. Detta gör vi genom att exempelvis tillskriva andra människor egenska-
per, eller påverkas av våra egna föreställningar om kön i vårt tilltal till eller bemö-
tande av andra. När jag själv som förälder köper ett parkeringshus och leksaksbilar 
till min son, och Disneyprinsessor och Barbie till min dotter, är jag i högsta grad 
delaktig i att göra kön hos dem. Vi kan också förstå den bildlärare som försöker 
motivera en passiv och orkeslös elev att knåda en lerklump, genom att vädja till 
hans maskulinitet med orden ”härligt, här får man visa sin styrka!”, som delaktig 
i att göra kön hos eleven. Samma bildlärare kan sägas göra kön, när hon deklare-
rar att ”killar gillar inte att måla med blöt färg”. En annan bildlärare ger eleverna 
i uppgift att måla ett porträtt av sin själ, och gör det därigenom nödvändigt för 
eleverna att göra kön i bild, på ett sätt som kanske är ännu mer utmanande än att 
måla ett självporträtt med hjälp av spegel. Medan det kan finnas till synes uppen-
bara (om än skapade) skillnader mellan pojkar och flickor på utsidan – mascara 
och annat smink, olika frisyrer etc. – ställer ett porträtt av själen större krav på att 
rätt förstå innebörden av kön. För hur ser könet ut på insidan? Eller snarare: hur 
förväntar sig omgivningen att min insida ska se ut? 
 Att göra kön, eller att göras till pojke eller flicka, är lika mycket en kroppslig 
som begreppsmässig process (Davies, 2003). Pojkar och flickor kläs och klär sig i 
olika kläder och ges olika frisyrer, som skapar kön genom att betona vad som an-
ses manligt och kvinnligt i utseendet. Kläderna sitter visserligen utanpå kroppen, 
men bidrar till att forma olika rörelsemönster, och skapa föreställningar om vad 
kroppen kan eller inte kan göra. Att röra sig som en pojke eller flicka blir en vana, 

3  Identitetsbegreppet förekommer frekvent genom avhandlingen. Med identitet menar jag en 
människas upplevelse av sig själv. Jag använder begreppet i en vardagsspråklig bemärkelse framför 
allt för att tala om bilduppgifterna och begreppet är därför inte teoretiserat i texten. När en elev får i 
uppgift att besvara frågan ”vem är jag?” i en bild, eller får i uppdrag att gestalta sina egenskaper eller 
sin själ i en bild, menar jag att det är hennes identitet eller möjligen personlighet som efterfrågas. Jag 
intresserar mig dock inte för elevernas identiteter, utan för hur de positionerar sig. När jag analyserar 
elevernas bilder använder jag därför begreppet position, i bemärkelsen att eleverna intar olika positio-
ner i bilderna. 
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en kroppslig habitus.4 Iris Marion Young talar om detta som ”den levda kroppen”. 
Hon menar att den levda kroppen alltid är inskriven i kulturen genom det språk 
kroppen lär sig redan i tidig ålder. Kroppen granskas och värderas på olika sätt, 
och väcker olika förväntningar, i olika sammanhang (Young, 2002).  
 Jag betraktar följaktligen elevernas kläder, kroppsstilar och hållningar, och var 
de placerar sig i rummet, samt de bilder de gör, som exempel på könsskapande 
handlingar, liksom hur läraren undervisar och bemöter eleverna. Att visa mot-
stånd eller engagemang på olika sätt inför en uppgift kan också förstås som hand-
lingar som gör kön, liksom olika sätt att lösa en uppgift. Bilder förstås ofta som 
uttryck för bildskaparens inre känsloliv eller personlighet. I min studie är det dock 
bilden som utsaga, bilden som könsskapande handling som intresserar mig, och 
inte primärt elevernas inre känsloliv. Att rita en nalle, en blomma, eller en bil, ska-
par kön, och när motiven gång på gång upprepas av samma elever skapas också 
illusionen av att bilderna uttrycker ett könsbestämt jag, ett väsen som finns ned-
lagt hos eleverna. 

Maskuliniteter
De empiriska material jag har samlat in under min studie består av observations-
anteckningar och bilder från bildlektioner, intervjuer med elever och lärare, samt 
elevbilder. För dessa olika material har olika teorier varit användbara för mig, för 
att belysa vad som händer. I mina observationer till exempel, verkar subjektet i 
vissa situationer vara hindrat av så starka strukturer att ett personligt eller indivi-
duellt gestaltande framstår som omöjligt. Vad är det till exempel, som får en hel 
grupp pojkar att likna sina själar vid fordon? För att till fullo förstå vad som pågår 
i de båda bildsalarna har jag sökt hjälp i teorin om multipla maskuliniteter, som 
utvecklats av framför allt sociologen Raewyn/Robert Connell, och som medger en 
analys på strukturell nivå på ett annat sätt än begreppet göra kön. 
 Begreppet maskulinitet enligt Connell avser inte ett fixerat inre väsen eller 
personlighetsdrag hos individer. Maskuliniteter varierar med genusrelationerna i 
olika sociala miljöer och tar därför olika form i olika sammanhang (Connell & 
Messerschmidt, 2005). Hegemonisk maskulinitet definieras av Connell (2003b) 
som ”den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accep-
terade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” (s. 101).5 Den hegemoniska 

4  Habitus är Pierre Bourdieus begrepp som kortfattat kan definieras som ”förkroppsligad struktur”. 
Habitus är samtidigt nedärvt och föränderligt genom samspel med den sociala omgivningen. Det är 
ett praktiskt sinne för det pågående spelets möjligheter: hur agenten förstår en situation och handlar 
därefter (Bourdieu, 1994).

5  Connell har hämtat begreppet hegemoni, som handlar om ledarskap, dominans och inflytande, 
från Antonio Gramscis analys av klassrelationerna och överfört det på hur könspraktiker skapas. 
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maskuliniteten är ett maskulint ideal som få män – eller som i mitt fall, pojkar 
– förkroppsligar, men som alla måste förhålla sig till, och i relation till vilken alla 
andra maskuliniteter är hierarkiskt ordnade. Inbyggt i begreppet ligger också fö-
reställningen att underordnade grupper samtycker och deltar i sin egen underord-
ning. Män som utan att befinna sig i ”patriarkatets frontlinje” (s. 103) har fördelar 
av kvinnors underordnade position, anses vara delaktiga i det hegemoniska pro-
jektet. De lägsta nivåerna av hierarkin förtrycks, underordnas och marginaliseras 
i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten, beroende av andra hierarkier 
såsom sexualitet, etnicitet, klass, ålder etc. I botten av denna hierarki befinner sig 
homosexuella män (Connell, 2003b). 
 Connell & Messerschmidt (2005) menar att hegemonisk maskulinitet ska för-
stås som föränderlig; det kan förekomma kamp om hegemoni och äldre mas-
kulinitetsformer kan ersättas av nya. Hegemoniska maskuliniteter återfinns em-
piriskt såväl lokalt, regionalt som globalt och kan därför analyseras på dessa tre 
nivåer. Hegemonisk maskulinitet bland t.ex. högstadiepojkar i en norrländsk in-
landskommun (dvs. på lokal nivå) kommer således inte att vara detsamma som 
hegemonisk maskulinitet i ett globalt perspektiv, även om globala maskulinitetsi-
deal kan vara viktiga i lokal genusdynamik. För att hegemoni ska upprätthållas 
krävs dels att kvinnor (och flickor) nedvärderas och utesluts, dels att man slår vakt 
kring maskuliniteten genom att övervaka män och pojkar, för att se till att gränser 
inte överträds. När skolpojkar retas med nedsättande ord som ”bög” eller ”fjolla” 
är det typiska uttryck för en sådan mekanism (Connell & Messerschmidt, 2005)
 Connell har fått mycket kritik för sin maskulinitetsteori, en del teoretiker men-
ar t.ex. att den riskerar att förminska genusforskning till att handla om statiska och 
förenklade typologier av olika sorters maskulinitet eller femininitet. Ytterligare en 
invändning är att tillämpning av teorin lätt blir essentialistisk, då maskulinitet 
och femininitet som begrepp bara knyts till manliga respektive kvinnliga kroppar 
(Francis, 2010).  Connell själv skriver dock att medan maskulinitet visserligen refe-
rerar till den manliga kroppen, avgörs den inte av biologi. Därför, menar Connell, 
är det fullkomligt logiskt att också prata om maskulinitet hos kvinnor (Connell 
2000, s. 29). 
 Trots kritiken menar jag att Connells teorier är användbara för mig. Inte i för-
sta hand för att skapa typer och kategorisera elever utifrån deras platser i en tänkt 
hierarki av maskuliniteter och femininiteter, utan snarare för att belysa strukturer. 
Dessa strukturer skapar i någon mån villkor för olika diskursiva praktiker, som i 
sin tur sätter gränser för vilka olika subjektspositioner som görs tillgängliga för 
t.ex. olika lärare och elever i en skola. Vidare förstår jag hegemonisk maskulinitet 
framför allt som ett ideal, och därigenom i hög grad en del av de föreställningar 
om kön som eleverna förhåller sig till, när de intar olika könade positioner i rela-
tion till bildundervisningen, dvs. när de gör kön. 
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Begrepp och analysverktyg

Immanens och transcendens

Såväl hur elever och lärare förstår olika skolämnen, som hur de gör kön på indi-
vidnivå, har att göra med vilka föreställningar om femininitet och maskulinitet 
som finns på en strukturell nivå. För att tala om dessa föreställningar använder jag 
mig av begreppen immanens (att vara vid det som är), och transcendens (att rikta 
sitt medvetande ut mot världen). 
 Transcendens är latin för ”överskridande” och är ett centralt begrepp inom fe-
nomenologisk filosofi och existentialism. Begreppet har många betydelser; det 
transcendenta kan innebära det yttre, som kan erfaras, liksom det vi inte kan ha 
kunskap om, eller det radikalt andra (Bornemark, 2009). Begreppet är centralt i fi-
losofen Simone de Beauvoirs feministiska milstolpe Det andra könet (Le Deuxième 
Sexe, 1949, i svensk översättning av Adam Inczèdy och Åsa Moberg 2002). 
 Beauvoir beskriver hur kvinnoförtrycket vilar på distinktionen mellan imma-
nens och transcendens (Young, 1990; Fabijanic, 2001). Genom att använda be-
greppen för att beskriva historiskt skapade situationer, visar hon hur våra före-
ställningar om kön kan knytas till begreppen. I relation till det transcenderande 
subjektet – mannen – som har frihet att definiera sig själv och skapa sina egna 
projekt, definieras kvinnan som den Andre och låses fast som objekt (Beauvoir, 
1949/2002). Medan mannen har kunnat överskrida sina egna gränser och fullbor-
da sin frihet genom ”överskridande mot andra friheter” (Beauvoir, 1949/2002, s. 37), 
har kvinnan fått acceptera sin roll som den Andre.  Genom att hon har haft ansvar 
för att bevara och upprätthålla livet, har hon haft mindre möjligheter att trans-
cendera och vigs därmed åt immanensen (Beauvoir, 1949/2002). Kvinnor, menar 
Beauvoir, lär sig från tidig barndom att deras främsta syfte är att behaga och tjäna 
män, att vara hänsynsfulla, tillmötesgående och uppmärksamma på andras be-
hov (Young, 1990). Medan män lär sig att röra sig fritt i världen, ta egna initiativ 
och vara kreativa, kringskärs kvinnors liv av de förväntningar på femininitet, som 
innebär att de ska finnas till för andras behov. Ur ett historiskt perspektiv har ock-
så kvinnor uteslutits från offentligheten, och har istället förväntats ägna sin energi 
åt att underhålla ett hem för man och barn (Beauvoir, 1949/2002; Young, 1990). 
 Transcendens och immanens är för Beauvoir inte könade begrepp; hon menar 
snarare att varje människa oavsett kön har potential att skapa sig själv. Transcendens 
är alltså inte maskulint i sig själv. De kvaliteter som Beauvoir associerar med trans-
cendens – oberoende, ledarskap, konkurrens, kreativitet etc. – förefaller maskuli-
na bara för att män historiskt har haft större frihet att utveckla dessa egenskaper 
(Fabijanic, 2001). Beauvoir tillskriver inte heller immanensen något negativt vär-
de. Immanens är lika oundvikligt som att finnas till och åldras, och en nödvändig 
förutsättning för transcendensen (Fabijanic, 2001). Beauvoir använder begreppen 
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inte som två varandra uteslutande kategorier, utan för att beskriva olika aspekter 
av vad det innebär att vara människa – och det är också så jag själv i fortsättningen 
kommer att använda begreppen:
 

”I själva verket är varje mänsklig existens på samma gång transcendens och imma-
nens; för att överskridas måste den bevaras, för att sträcka sig mot framtiden måste 
den integrera det förflutna och medan den kommunicerar med andra bör den be-
kräfta sig inför sig själv.” (Beauvoir, 1949/2002, s. 493)

Genom historien har vi dock, vilket Beauvoirs arbete visar, kommit att förvänta 
oss att olika delar av detta begreppspar ska vara olika framträdande hos kvinnor 
respektive män, flickor respektive pojkar. Eleverna och lärarna i min studie förhål-
ler sig inte till själva begreppen. Dock är det tydligt både i hur de talar om bildäm-
net, i deras agerande i bildsalen och hur eleverna positionerar sig i sina bilder, att 
föreställningen om det maskulina som individuella projekt, aktivitet och rörelse, 
och det feminina som omsorgsinriktat, passivt och stillastående, fortfarande lever 
i högsta välmåga. Begreppen är därför relevanta för min analys av hur man gör 
kön inom ramen för bildundervisningen. Och när jag använder begreppen är det 
alltså inte i fenomenologisk mening, utan för att tala om hur föreställningar om 
kön manifesteras. 
 För en bildlärare som jag själv, för vilken kreativitet och originalitet – som kan 
anses vara delar av transcendensen – är ideal att sträva efter, är det svårt att undvi-
ka att skapa en hierarki mellan begreppen. Jag vill dock i min analys i mesta möjli-
ga mån undvika att bidra till denna hierarkiska ordning, och om en sådan ordning 
framträder är det delvis på grund av ovan nämnda svårighet, och delvis på grund 
av de föreställningar om kön, som både jag som skribent och du som läsare antag-
ligen delar och omedvetet eller medvetet förhåller oss till.  

Makt, motstånd och tillmötesgående

Ett återkommande tema i mina observationer av bildlektionerna, är att eleverna 
på olika sätt gör motstånd mot undervisningen. Motståndet görs inte av ett litet 
fåtal av eleverna, eller av särskilda grupper av elever, utan av en majoritet – men 
det sker inte alltid öppet, inte mot hela bildundervisningen utan enskilda mo-
ment, och inte konstant. 
 Motstånd kan på ett generellt sätt beskrivas som handlingar eller strategier som 
motverkar sådant som kan upplevas som tvingande, begränsande, eller inskrän-
kande av någons frihet. Den obligatoriska skolan som institution är i sig att be-
trakta som tvingande för eleverna, genom skolplikten – eleverna måste vara där, 
och finna sig i att företrädarna för skolan avgör hur deras tid ska disponeras. Det 
är ur det perspektivet begripligt, att eleverna inom skolans ramar på olika sätt för-
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söker tillskansa sig eget inflytande, eller förhandla sig till tid att själva förfoga över. 
Motståndet i klassrummet, oavsett vilken form det antar, betraktas som en reak-
tion mot den makt som skolan utövar över eleverna. Sociologen Anders Persson 
definierar makt som ”en individuell eller kollektiv aktörs förmåga att framkalla, 
förändra och hindra handlande och uppnå avsedda konsekvenser” (Persson, 1994, 
s. 39). En maktrelation är alltid en makt-motståndsrelation menar Persson, genom 
att referera till Foucault: ”där makt finns, finns motstånd” (Foucault, 1980, s. 121). 
Det går att förstå undervisningssituationen som en ständig maktutövning. 
Relationen mellan lärare och elev är en maktrelation, i vilken det kan ske en väx-
elverkan mellan vem som för tillfället utövar makt över vem. Å ena sidan utövar 
läraren, som representant för skolan, makt över eleverna, då hen bestämmer vad 
de ska göra av sin tid medan de befinner sig i hens klassrum. Å andra sidan utövar 
eleven makt över läraren genom att på olika sätt göra motstånd mot undervisning-
en (Persson, 1994). 
 I skolforskning har motstånd ofta betraktats som olika typer av handlingar och 
strategier på en destruktiv skala av mer eller mindre öppna protester mot lärare 
och undervisning. Burroughs, Kearney & Plax (1989) beskriver motstånd som 
”either constructive or destructive oppositional behaviour” (s. 216), dvs. ett op-
positionellt uppförande som är antingen konstruktivt eller destruktivt, vilket är 
ett sätt att ge definitionen både positiva och negativa associationer.6 Vad som inte 
ryms i den definitionen är motstånd som inte artikuleras eller görs väl synligt och 
öppet. 
 Jag definierar motstånd som de flesta handlingar (och ibland icke-handling-
ar) som syftar till att påverka innehållet i undervisningen i någon riktning, eller 
att ta kontroll och bestämma över sin egen tid i skolan. Motståndet kan ta form 
som trotsigt beteende, pajaseri, bråk eller pladder som saboterar undervisningen 
(McLaren, 1993), eller att eleverna låtsas att inte förstå, eller drar fötterna efter sig 
(”foot-dragging”, Scott, 1989, s. 34). Även att utföra arbetsuppgifter på så kort tid 
som möjligt kan betraktas som en motståndshandling, i och med att det är en stra-
tegi som elever kan ta till för att efter avslutat arbete få tid över till eget förfogande. 
Jag lägger inte någon värdering i begreppet och avser inte att framställa det som 
någonting som per definition är negativt eller destruktivt, även om motståndet 
ibland tar destruktiva former då elever saboterar för sig själva eller andra. Tvärtom 
kan motståndet ofta vara positivt, om det sker i avsikt att exempelvis förbättra 
innehållet i undervisningen. 
 Jag har utifrån detta valt att beskriva elevernas strategier i bildsalen som oli-
ka former av motstånd och tillmötesgående. Detta ska inte förstås som en skala 

6  Motstånd blir destruktivt, när skolarbete avbryts, när elever missar undervisning, ägnar sig åt ”off 
task behaviour”, eller på andra sätt blir hindrade i sitt lärande, och konstruktivt när motståndet för-
stärker eller förbättrar lärandet eller arbetet med uppgifterna, menar Burroughs m.fl. (1989).
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mellan två poler, där elever kan placeras in genom sina olika motståndsstrategier 
som mer eller mindre tillmötesgående. Det är snarare så att elever är tillmötesgå-
ende på olika sätt, och gör motstånd på olika sätt och olika kraftfullt, vid olika 
skeden av undervisningen. Alpert (1991) beskriver motstånd och tillmötesgående 
(resistance and compliance) som sammanflytande krafter, som antar olika former 
i klassrumslivet, beroende bl.a. på stilen hos den undervisande läraren. Jag vill 
tillägga, att det inte bara beror på lärarens stil, utan lika mycket på vilka eleverna 
är och vilka mål de har för lektionerna, t.ex. att ta sig igenom skoldagen, vinna 
lärarens gillande, utveckla en förmåga, få en lugn stund eller bara ha roligt (Lanas 
& Corbett, 2011). 
 Om det i min skriftliga framställning finns en viss slagsida åt det kraftfullare 
och öppna motståndet i mitt material, beror det inte bara på att det är så vanligt. 
Det beror lika mycket på att där detta motstånd finns, uppstår friktion i samspe-
let mellan eleverna och bildläraren, som gör det mer synligt, och på att vi har lärt 
oss att identifiera det som just motstånd. När motståndet istället uppträder i sam-
spel med tillmötesgåendet, kanske till och med förklätt till tillmötesgående, är det 
både tystare och osynligare och därför svårare att uppmärksamma. 

Diskurs

Thomas: …när dom säger så där, att tjejer är känslomässiga och killar inte …
Stina: Vilka är dom som säger att tjejer är känslomässiga, och att killar…
Thomas: Ja alltså den stora bilden… eller den stora mängden människors gemen-
samma röst.

Citatet ovan kommer från en av mina intervjuer med elever i årskurs 9. Thomas 
och jag är mitt inne i ett långt samtal om tjejer och killar och Bild. Han kämpar 
med att förstå och förklara hur Bild kan upplevas som ett ”tjejämne”, samtidigt 
som han själv till varje pris vill undvika att sätta den typen av etiketter på ämnen, 
eller ens på tjejer och killar. Med den enkla formuleringen ”den stora mängden 
människors gemensamma röst” beskriver han vad en diskurs är, eller hur en dis-
kurs kan upplevas för en reflekterande tonåring – i det här fallet en diskurs om 
kön. 
 En diskurs kan på ett enkelt sätt beskrivas som ”ett bestämt sätt att förstå eller 
tala om världen, eller ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 7). En annan definition är ”socialt konstruerade betydelsesystem som kunde ha 
varit annorlunda” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Davies och Harré 
beskriver diskurser som ”institutionaliserat språkbruk, och bruk av språkliknande 
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teckensystem” (2001, s. 262). 7 Jag använder begreppet diskurs enligt ovanstående, 
men inkluderar även olika symboliska aktiviteter som klädstilar och kroppsspråk, 
bilder och praktiker (Hall, 1997; Edley, 2003), eftersom mitt empiriska material 
består av både intervjuer, observationer och bilder.  
 Som analysverktyg för framför allt mina intervjuer, har jag valt begreppen sub-
jektspositioner och tolkningsrepertoarer, men jag använder begreppen delvis även i 
samband med min analys av bilder och observationer. Begreppen kommer från 
kritisk diskurspsykologi, som går väl ihop med perspektivet göra kön, då båda 
dessa teoretiska perspektiv har en liknande syn på subjektet. Ur ett diskurspsyko-
logiskt perspektiv förstås människor som anpassningsbara till de sammanhang vi 
befinner oss i, och könsidentiteten som relativt flytande. Handlingar förstås inte 
som en följd av biologiskt kön, och kön (eller genus) betraktas heller inte som en 
följd av socialisation. Kön betraktas som någonting som görs eller åstadkoms ge-
nom social interaktion (Edley, 2001). 

Tolkningsrepertoarer 

När människor uttrycker en attityd, eller berättar en historia om någonting som 
har hänt, gör de oftast mer än bara återger information. Detta är vad man intres-
serar sig för inom kritisk diskurspykologi: sättet människor talar om, eller kon-
struerar, sådant som attityder, minnen och känslor – vad man utför med språket. 
Man riktar uppmärksamheten mot diskursens produktiva kapacitet: hur identite-
ter skapas i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. (Potter & Wetherell, 
1987; Edley, 2001).8 När människor pratar med varandra är det genom att använda 
sig av och välja ur ett ”lexikon eller register” av sätt att prata om, eller metaforer för 
att beskriva, objekt eller händelser (Potter & Wetherell, 1987, s. 138).  Det vill säga, 
när man säger någonting är det aldrig helt och hållet nytt, utan samtalet kan sägas 
bestå av ett ”lappverk av citat från olika tolkningsrepertoarer”, som historien och 
språkkulturen tillhandahåller (Edley, 2001, s. 198).9 Potter (1996) beskriver tolk-
ningsrepertoarer som ”systematiskt relaterade uppsättningar av termer, som ofta 
används med stilistisk och grammatisk samstämmighet, och som ofta organiseras 

7  ”an institutionalized use of language and language-like sign systems” Davies & Harré, 2001, s. 
262.

8  Identitetsbegreppet förekommer frekvent genom avhandlingen. Med identitet menar jag en 
människas upplevelse av sig själv. Jag använder begreppet i en vardagsspråklig bemärkelse, framför 
allt för att tala om bilduppgifterna eleverna ges under mina observationer och begreppet är därför 
inte teoretiserat i texten. När en elev får i uppgift att besvara frågan ”vem är jag?” i en bild, eller får 
i uppdrag att gestalta sina egenskaper i en bild, menar jag att det är hennes identitet eller möjligen 
personlighet som efterfrågas. Jag intresserar mig dock inte för elevernas identiteter, utan för hur de 
positionerar sig. När jag analyserar elevernas bilder använder jag därför begreppet position, i bemär-
kelsen att eleverna intar olika positioner i bilderna. 

9  ”a patchwork of ’quotations’ from various interpretative repertoires” (Edley, 2001, s. 198)
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kring en eller flera centrala metaforer”10 (s. 116). I tolkningsrepertoarerna finns vis-
sa konstruktioner som är enklare att göra, för att de är kulturellt dominanta, dvs. 
tas för givna som fakta, eller som sanna beskrivningar av världen (Edley, 2001). 
 Vid en ytlig anblick kan begreppen diskurs och tolkningsrepertoar te sig syno-
nyma, då båda kan beskrivas som ett sätt att tala om någonting. Begreppen är ock-
så nära besläktade med varandra. Edley (2001) hävdar att den huvudsakliga skill-
naden mellan begreppen är att diskurs som begrepp oftare används inom forsk-
ning som utgår ifrån Foucault. Ur det perspektivet betraktas diskurser som hela 
institutioner som exempelvis medicin eller juridik. Vidare tenderar människor att 
betraktas som underkastade diskurserna, medan tolkningsrepertoarer istället an-
vänds för att betona mänsklig agens. Jämfört med diskurser, är tolkningsrepertoa-
rer mindre ogenomträngliga. En tolkningsrepertoar är mindre, mer fragmenterad 
och erbjuder talaren en rad olika retoriska möjligheter. Tolkningsrepertoarer an-
vänds därtill uteslutande för att tala om verbalspråkliga utsagor, till skillnad från 
diskurser (Edley, 2001). 11

 Tolkningsrepertoarer, som jag använder begreppet, handlar om hur människor 
tar diskurserna i bruk för sina egna syften, för att positionera sig själva eller andra 
och för att förklara varför någonting är eller går till på ett sätt istället för på ett 
annat. Tolkningsrepertoarerna föds och göds alltså ur större, övergripande diskur-
ser. En del av talet om bildämnet i skolan kan således beskrivas som tolkningsre-
pertoarer vilka hämtas ur äldre diskurser om modernistisk konst, ur diskursen om 
det fria skapandet, eller ur en mer samhällsövergripande individualistisk diskurs.  
Vidare förstår jag tolkningsrepertoarer som en samling tänkbara utsagor, som går 
att kombinera på olika sätt, men som likväl uppvisar regelbundenheter i det att 
de organiseras omkring några centrala begrepp som upprepas i olika formulering-
ar med större eller mindre variation. Resonemanget känns igen från performati-
vitetsbegreppet, där återupprepningar, enligt Butler, är centralt. Jag menar att de 
tolkningsrepertoarer vi använder för att uttala oss om någonting, oavsett om det 
rör sig om Bild, kön, eller dessa två i kombination, lätt blir till en självuppfyllande 
profetia och manifesteras i praktiken. Om det upprepas tillräckligt många gånger 
att ”Bild handlar om att uttrycka känslor”, kommer det oundvikligen att påverka 
själva praktiken på ett eller annat sätt, liksom det medför olika möjliga positioner 
för eleverna att inta i relation till ämnet (såväl i talet om ämnet som i praktiken). 

10  ”systematically related sets of terms, often used with stylistic and grammatical coherence, and 
often organized around one or more central metaphors” (Potter, 1996, s. 116)

11  Rose (2007) ger dock exempel på hur tolkningsrepertoarer kan användas i analys av visuellt 
material. 
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Subjektspositioner

Sabina och Elvira som går i årskurs 9 pratar om att både tjejer och killar gillar att rita 
när de är små, men att de kanske ritar olika saker: 

Sabina: Jag var en riktig pojkflicka, jag ritade bilar och… saker.
Elvira: Ibland så brukade jag rita typ så sjöjungfrur å det... 
Sabina: Jo, det gjorde jag också.
Elvira: ...ibland ritade jag bilar, jag ritade faktiskt väldigt bra bilar när jag var liten.
Sabina: Jag med!
Elvira: Jag tror det var därför jag fick – det var ganska taskigt såhära, vi hade typ en 
rittävling en gång. Man tänker på att det är ganska taskigt, men jag vann! Då ritade 
jag bilen! Det var typ enda gången jag vann, jag tror jag gick i tvåan eller ettan då. 
Det var ändå ganska taskigt, för du vet när man förlorar, man… ja.
Sabina: Det är inget kul å förlora.
Elvira: Det är inget kul för jag hade typ, jag var väl lite mobbad då, men asså, eh, 
det var…
Sabina: Det är alltid kul å vinna.
Elvira: Ja. Nån gång i alla fall.

Dialogen ovan är tänkt att illustrera begreppet subjektspositioner. Att leva och 
handla i världen – att vara människa – innebär att vara ett subjekt. Människor till-
skrivs olika sätt att vara, och förstår sig själva på olika sätt, beroende på vilket sam-
manhang man befinner sig i. Eller, som Davies och Harré (2001) säger: subjektet 
har tillgång till olika subjektspositioner, beroende på vilken diskursiv praktik hen 
deltar i. Med diskursiv praktik avses ”alla sätt människor aktivt producerar sociala 
och psykologiska verkligheter” (Davies och Harré 2001, s. 262).12 En position kan 
liknas vid en plats, en hållning eller en utsiktspunkt (ett perspektiv).
 Davies & Harré (2001) liknar människors interaktion med varandra vid en på-
gående berättelse. I berättelsen konstitueras vi i en eller annan position, eller för-
handlar fram en ny position genom att vägra de positioner som har gjorts tillgäng-
liga för oss genom samtalet vi deltar i. I dialogen ovan skapar Sabina subjektspo-
sitionen ”pojkflicka” i samtalet, som en kategori som gör det möjligt för flickorna 
att utöka sin repertoar av möjliga uttryckssätt i Bild, med ett motiv som annars 
tycks reserverat för pojkar, nämligen bilen.
 Valerie Walkerdine (1990) skriver om hur människor inte är enhetliga subjekt, 
utan sammanfogas av flera olika subjektiviteter i ständigt skiftande maktrelationer. 
Att var och en av oss är pojke eller kvinna, elev eller lärare, avgör således inte en gång 
för alla vår position, eller vilka vi är, och ibland är de positioner vi intar direkt mot-

12  ”We shall use the term ’discursive practice’ for all the ways in which people actively produce soci-
al and psychological realities.” (Davies & Harré, 2001, s. 262)
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stridiga.  Hur vi kategoriseras, i kombination med vilka diskursiva praktiker vi ingår 
i, kan däremot sätta gränser för vilka positioner som är möjliga för oss att inta. Och 
på samma sätt som lärarna och eleverna i min studie har tillgång till olika subjekts-
positioner, blir också jag positionerad/positionerar jag mig på olika sätt i klassrums-
praktiken och i intervjusituationen; som elev, lärare, forskarstuderande eller kvinna. 

Bildsemiotiska begrepp

För att kunna tala om och förstå elevernas bilder, vänder jag mig till bildsemi-
otiken för att få analytiska redskap. Semiotik betyder ursprungligen teckenlära. 
Semiotiken studerar hur betydelser uppstår inom bild, språk, litteratur, kultur etc. 
Följaktligen finns flera grenar av semiotiken, t.ex. lingvistik, bildsemiotik, kultur-
semiotik, socialsemiotik etc. Föregångare inom semiotiken, som dagens semioti-
ker hämtar sina influenser ifrån, är språkvetaren och strukturalismens grundare 
Ferdinand de Saussure och filosofen Charles Sanders Pierce.13 

Bilden som tecken
En bild kan betraktas på framför allt två sätt: som ett föremål, eller som tecken. 
Betraktar vi bilden som föremål, är det materialet vi ser; vi kanske ser ytan bilden 
är tryckt, tecknad eller målad på, vi ser ytstrukturen, färgerna, linjerna. Det första 
vi lägger märke till, när vi betraktar en bild, brukar dock vara vad bilden föreställer 
eller avbildar. Detta, att se något som någonting annat än det egentligen är, är att 
uppfatta det som ett tecken (Sonesson, 1992, s. 14). Vad bilden föreställer, är vad vi 
kallar bildens innehåll – som vi endast uppfattar tack vare vår fantasi och våra er-
farenheter. Vad bilden i själva verket består av, dvs. fläckar och färgfält på en yta, är 
vad vi kallar bildens uttryck. 
 Ett bildteckens primära funktion är avbildningen, som finns i det ikoniska skik-
tet, eller närmare bestämt det piktorala skiktet. Men bilder har också en sekundär 
teckenfunktion, och får en betydelse i det plastiska skiktet, dvs från de egenskaper 
som uttrycksplanet har (Sonesson, 1992). Många av de upplevelser av känslor och 
stämningar vi får av en bild, förmedlas av färger och former i det plastiska skiktet 
(Skåreus, 2007). Rödaktiga färger brukar exempelvis upplevas som varma, medan 
blåaktiga och vitaktiga färger upplevs som kalla. Runda, böljande former (t.ex. 
”maluma”) upplever vi som mjuka, medan former med räta linjer, skarpa vinklar 
och hörn (t.ex. ”takete”) brukar beskrivas och upplevas som hårda och kantiga.14

13  Som andra influenser kan nämnas Viktor Sklovskij, Jan Murakovsky, Roman Jakobson, Michail 
Bachtin m.fl. (Sonesson, 1992, Marner 1999).

14  Maluma (ursprungligen baluba) och takete är två begrepp som gestaltpsykologen Wolfgang 
Köhler skapade 1929. Köhler visade genom experiment att vissa ljud associerades med visuella for-
mer på ett sätt som inte var slumpmässigt (se Köhler, 1930). Begreppen återkommer i bildanalyserna 
i kapitel 7.
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Man skiljer också på bildens denotationer och konnotationer. Medan denotationen 
är tecknets uttryck och innehåll, är konnotationen ytterligare ett meddelande som 
finns ovanpå denotationen. Det finns en vardaglig och en semiotisk innebörd i 
begreppet konnotation. När vi i vardagligt språk säger att en företeelse konnoterar 
någonting, menar vi ofta att den ger oss vissa associationer. I semiotisk mening be-
rättar dock konnotationen någonting om bildens genretillhörighet eller ursprung. 
Ett fotografi som används i en annons kan samtidigt konnotera porträtt- eller na-
turfotografi. De flesta bilder som framställs i skolans bildundervisning, kan sägas 
konnotera vad Arthur Efland (1974) kallar ”school art style”, dvs. en sorts bilder 
som i motiv och material varken liknar konst som framställs i konstvärlden eller 
bilder som barn och ungdomar skapar spontant på sin fritid, utan som svarar mot 
en bildlärares föreställningar om vad elever ska göra i bildsalen och vad som är 
praktiskt genomförbart.   
 Semiotiken skiljer på tre olika teckentyper: ikoner, index och konventionella 
tecken. Teckentyperna skiljs åt genom att relationen mellan uttryck och innehåll 
inte är densamma. Ett konventionellt tecken saknar annan relation mellan uttryck 
och innehåll än den vi har kommit överens om och lärt oss. Ord är konventionella 
tecken, liksom grafiska tecken som markerar exempelvis fara eller radioaktivitet. 
En ikon är ett tecken, vars uttryck tillskrivs likhet med själva innehållet, dvs. ett 
avbildande tecken. Ett index är ett tecken, vars innehåll inte bara är identiskt med 
tecknet, utan går utöver tecknet. Ett index pekar på någonting utanför sig själv, 
då det befinner sig eller har varit i närheten av det som det hänvisar till (kontigu-
itet), eller är eller har varit en del av det (faktoralitet) (Marner, 1999). Ett spår i 
snön t.ex., kan vara ett index för att ett djur eller en människa har gått där. Tecken 
kan vara samtidigt både ikoniska och indexikala. En porträttbild t.ex., är ett iko-
niskt tecken för den avbildade människans ansikte, men kan också ses som en 
indexikalitet för hela människan (genom faktoralitet) – om man väljer att se det 
så. Spetsunderkläder slarvigt slängda på golvet, kan vara ett index för att ett pas-
sionerat kärleksmöte har ägt rum, eller äger rum just nu, utanför bilden (i bildens 
referentiella rum). Uppdelningen mellan olika teckentyper är bedrägligt enkel – i 
själva verket kan de vara svåra att skilja åt, eftersom kombinationer mellan tecken-
typerna är vanliga. Och eftersom allting ingår i kulturella sammanhang, kan det 
finnas konventionella inslag i alla tecken (Sonesson, 1992). 
 Bildtecken kan alltså ha flera betydelser, utöver vad de avbildar. Vissa avbildade 
saker kan stå för någonting annat, som vi på ett eller annat sätt har kommit att 
förknippa med det avbildade. Detta är vad vi i europeisk tradition kallar symbol, 
ett slags ikoniskt tecken som   
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”har vissa indexikaliska egenskaper: det bygger på isolerandet av en abstrakt egen-
skap (inte nödvändigtvis en varseblivbar sådan) som tjänar som innehåll och en kon-
kretisering av denna i ett uttryck” (Sonesson, 1992, s. 168)

Ett exempel är ett ikoniskt tecken för ett lejon, som utöver att representera lejonet 
också symboliserar det mod, som är en egenskap som tillskrivs lejon. Ett annat 
exempel, som förekommer rikligt i mitt material, är hjärtat, som jag vill tala om 
i termer av såväl ikoniskt och konventionellt tecken, som symbol. Som ikoniskt 
tecken gör hjärtformen anspråk på att vara en stiliserad avbildning av hjärtat i 
människokroppen. Samtidigt har det väldigt vaga likheter med det fysiska hjär-
tat, varför tecknet också framstår som konventionellt. Hjärtat används som både 
språklig och visuell metafor för varma känslor i allmänhet, och romantisk kärlek i 
synnerhet, varför hjärtformen används som symbol för dessa känslor. 
 
Bildens olika rum
Med den semiotiska begreppsapparaten kan man också tala om de olika rum, som 
finns i och kring bilden. Själva bildytan, uttrycksplanet som är den plats där illu-
sionen uppstår, kallas avbildningsrummet. Illusionen, bildens innehåll, kallas det 
avbildade rummet. Det referentiella rummet är en förlängning av bilden, som vi 
kan föreställa oss med hjälp av vår fantasi. Det referentiella rummet finns i både 
tid och rum, dvs. vi kan föreställa oss vad som händer både före, efter och utanför 
det frusna ögonblick och begränsade utsnitt ur ett större sammanhang, som är det 
avbildade rummet (Marner, 1999). I det referentiella rummet kan även finnas en 
förberedd subjektsposition som det är möjligt för betraktaren att träda in i eller av-
visa. Denna position kallar Marner (1999) för bildjaget. Beroende på perspektivet 
i bilden, kommer bildjaget att befinna sig långt ifrån eller nära, överordnad eller 
underordnad, i förhållande till det avbildade.

Intertextualitet
Bilder kan också samtala med andra bilder eller texter, genom att de lånar ifrån 
varandra och anspelar på varandra; refererar till varandra intertextuellt. Begreppet 
intertextualitet kommer från latinets intertexto, som betyder ”att infläta emellan” 
(Hedling, 2000, s. 243). Det myntades av Julia Kristeva, som en utveckling av 
Bachtins dialogism, dvs. hur varje text konstrueras som ”en mosaik av citat”15 
(Kristeva 1966/1986, min översättning) av andra utsagor. Då betraktaren uppfattar 
en intertextuell relation till ett annat verk överförs betydelser mellan verken, vilket 
förändrar förståelsen. 
 Intertextualiteten fungerar åt båda håll, dvs. den som ser ett verk, utan att kän-
na till de föregående yttranden som verket referar till, eller går i dialog med, kom-

15  ”a mosaic of quotations” (Kristeva, 1986/1966, s. 37)
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mer att uppleva intertextualiteten så att säga bakvänt. Hedling (2000) relaterar en 
episod från sin tid som lärare i filmvetenskap, då en student vid visningen av den 
klassiska trappscenen ur Sergej Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin (1925), erin-
rade sig en scen ur filmen De omutbara (1987). Filmens regissör Brian De Palma 
refererar till Eisensteins film genom att återanvända barnvagnen, som rullar okon-
trollerat utför en trappa under vapeneld. För studenten, som inte först var bekant 
med Eisensteins klassiska montage, fungerade alltså den intertextuella relationen i 
omvänd ordning, så att Eisenstein föreföll låna av De Palma. 
 Tilläggas bör också att för en betraktare, som inte förmår uppfatta intertextu-
aliteten i verket, finns den inte. Betraktaren måste kunna se den och känna igen 
den, för att den ska finnas. I den ena av klasserna vars bilder jag har samlat in, har 
eleverna fått i uppgift att göra en parafras på ett konstverk. I dessa bilder finns all-
tid åtminstone en given intertextuell relation till det konstverk som parafraseras, 
som ofta är lätt att identifiera. Men därutöver kan eleverna också referera till var-
andras bilder, liksom till vilken annan bild som helst, som jag kanske eller kanske 
inte känner till och känner igen i deras bilder. 

Bildens retorik
För att förmedla ett verbalt budskap på ett övertygande sätt, använder vi oss av 
retorik. Men även i bild kan vi använda oss av olika retoriska grepp för att upp-
nå effekter och betydelser (Marner, 2009). Det kan vara retoriska figurer, t.ex. en 
metafor, som är en liknelse av ett ting vid ett annat, eller synekdoke, som är en del 
som står för en större helhet (Sonesson, 1992). Det kan också vara att bryta mot 
det förväntade på ett eller annat sätt, och placera oväntade föremål tillsammans i 
bilden. Därigenom skapas situationer när värden från en sak överförs på någon-
ting annat i bilden (Marner, 2009). Att bryta mot det förväntade, mot vanese-
endet, och kasta om delarna i bilden så att de förekommer i en helt ny ordning, 
eller att placera någonting okänt och främmande i en bekant miljö, kallas med en 
semiotisk term främmandegöring. Besläktat med begreppet är bekantgöring (eller 
närmandegöring), som går ut på det omvända, att göra ett nytt föremål (t.ex. i re-
klamsammanhang produkten som marknadsförs) bekant, genom att placera det i 
ett välbekant och angenämt sammanhang (Marner, 2009). 

Tema – rema
Eleverna i mitt material har alla gjort bilder som på ett eller annat sätt berör den 
egna identiteten. Några elever besvarar frågan ”Vem är jag?” medan andra får i 
uppdrag att göra ett porträtt av sin själ. Ett sätt att undersöka hur frågan besvaras 
i bilden, eller hur eleven har svarat på uppdraget, är med hjälp av begreppen tema 
och rema, som Anders Marner beskriver med utgångspunkt i lingvisten Michael 
Hallidays ”theme- reme relation”.  Tema och remarelationen, skriver Marner, är 
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indexikalisk och uppstår när olika objekt ställs samman i en bild och ”integreras 
i en dialogisk relation till varandra” (Marner, 1999, s. 129). Tema är vad bilden 
handlar om, det som är givet på förhand (Sonesson, 2004), medan rema är vad 
som sägs om det som bilden handlar om (Marner, 2009). Det är inte alltid helt 
lätt att avgöra vad som är tema och rema i elevernas bilder. Eftersom de arbetar 
på ett uppdrag, utgår jag från att temat i någon mening svarar mot uppdraget och 
att eleverna i bilderna alltså berättar om sin identitet, men utan den förhandskun-
skapen framgår temat inte alltid så tydligt. Ännu svårare kan det då vara att tolka 
remat, dvs. vad som sägs om temat. Ibland krävs en avvikelse från det förväntade, 
för att remat ska framträda ur bilden (Sonesson, 2004). Jag använder begreppen 
när jag anser att jag kan säga någonting om bildens tema och rema, på ett sätt som 
är produktivt för mina forskningsfrågor, och avstår från att använda dem då tema 
och rema är antingen för svårgripbart eller inte tillför något. 
 Avslutningsvis vill jag nämna vad Marner (1999) kallar gynnad och icke-gyn-
nad tolkning. Varje bild kan rymma flera möjliga tolkningar. Marner (1999) kallar 
detta gynnad och icke-gynnad tolkning. Med gynnad tolkning menas en tolkning 
som premieras i själva bilden. Det engelska uttrycket är ”preferred reading” och är 
hämtat från Morley och Fiske. Funktionen med t ex en reklambild är att kommu-
nicera ett budskap, men mottagaren kan läsa bilden på ett sätt som sändaren inte 
har avsett, vilket kan kallas en icke-gynnad tolkning av bilden (Skåreus, 2007). 

Sammanfattning

I detta kapitel har jag redogjort för mitt övergripande teoretiska perspektiv samt 
de begrepp jag har använt för att analysera mitt empiriska material. Det övergri-
pande teoretiska perspektivet på problemområdet och empirin är att göra kön; i fo-
kus är hur kön skapas i interaktion mellan människor och på institutionella arenor 
(West & Zimmerman, 1987). Hur kön görs på individnivå förstås i relation till de 
föreställningar om kön som finns på strukturell nivå. Här har Connells teori om 
multipla maskuliniteter varit användbar för att hjälpa mig att förstå vad som sker 
i mina observationer. För att tala om föreställningar om femininitet och maskuli-
nitet använder jag mig också av begreppen immanens och transcendens, som kan 
definieras som att vara vid det som är, respektive att rikta sitt medvetande ut mot 
världen. Simone de Beauvoir använder begreppen för att beskriva hur män ur ett 
historiskt perspektiv har haft större möjlighet än kvinnor att transcendera, med-
an kvinnor har bundits fast i immanens, varför våra föreställningar om kön kan 
relateras till begreppen.  Begreppen används framför allt för att tala om hur före-
ställningar om kön framgår i elevernas bilder, men också vid analysen av vilka sub-
jektspositioner som möjliggörs i talet om Bild. Vidare talar jag om undervisning 
som en maktsituation, vilket medför att det uppstår olika former av motstånd mot 
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undervisningen. Jag definierar motstånd som de handlingar som elever utför och 
som syftar till att påverka innehållet i undervisningen, eller att ta kontroll och be-
stämma över sin tid i skolan. För att analysera mina intervjuer och observationer 
använder jag begreppen tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, som lånas 
från kritisk diskurspsykologi. Tolkningsrepertoarerna är det ”lexikon eller register” 
av sätt att prata om eller metaforer för att beskriva objekt eller händelser (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 138). Tolkningsrepertoarer handlar i min förståelse av begreppet 
om hur människor tar diskurserna i bruk för att exempelvis positionera varandra. 
Människor tillskriver varandra olika sätt att vara, och förstår sig själva på olika sätt. 
Detta är vad som avses med subjektspositioner, och jag menar att subjektet har 
tillgång till olika subjektspositioner i olika sammanhang. För att analysera de bil-
der eleverna har gjort använder jag begrepp från bildsemiotiken. Semiotik betyder 
ursprungligen teckenlära, och semiotiken studerar hur betydelser uppstår inom 
olika betydelsesystem. 
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Kapitel 5 

metod

I detta kapitel beskriver jag vilka metodologiska överväganden som ligger bakom 
studiens design och genomförande. Kapitlet inleds med en översiktlig beskriv-
ning av min studie och hur den har inspirerats av visuell etnografi. Jag redogör 
sedan för den pilotstudie jag genomförde för att pröva mina tilltänkta tekniker, 
vilka avgränsningar som har gjorts i huvudstudien och hur jag fick tillträde till 
fältet. Därefter berättar jag hur empiriproduktionen och analysprocessen gick till. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för mina etiska överväganden.  

Med inspiration från visuell etnografi

Syftet med min studie är att undersöka bildämnet som en arena där elever och 
lärare tillsammans iscensätter kön. Detta har jag gjort genom att närvara vid och 
observera 50 lektionstillfällen i Bild, där drygt 70 elever i årskurs 8 och 9 och två 
lärare har deltagit, samt genom att analysera de bilder som eleverna har skapat. 
Studien har genomförts vid två skolor. Under lektionerna har jag fört observa-
tionsanteckningar, samt gjort ljudupptagningar och använt stillbildskamera för 
att dokumentera mer av lektionerna, än jag som mänsklig observatör kan omfatta 
med mina sinnen. Jag har sparat dokument som lektionsplaneringar och formulär 
som eleverna fyllt i, samt fotograferat eller scannat in alla bilder som eleverna har 
arbetat med under lektionerna. Därtill har jag undersökt föreställningar om bil-
dämnet och kön, genom att intervjua sammanlagt 28 elever och de två bildlärarna 
som deltar i min studie. 
 Idag är skolan en vanlig plats för etnografiska studier (eller studier inspirerade 
av etnografi) av olika slag, av forskare från olika discipliner. Ofta är dessa, i lik-
het med mig själv, tidigare lärare som har upplevt ett problem i sin egen praktik.1 
Enligt ett etnografiskt ideal ska forskaren vara en främling i den kultur hen möter, 
för att kunna se och uppleva allt fräscht och nytt, utan förförståelse eller andra 
fördomar (Hammersley & Atkinson, 2007). Det går att argumentera att vi som 
har varit lärare är för nära bekanta med skolpraktiken för att kunna studera den 

1  Som några exempel på lärare som studerar olika aspekter av skolan med etnografiska metoder, 
både i Sverige och internationellt, kan nämnas Imms, 2003; Jonsson, 2007; Dickar, 2008; Öqvist, 
2009; Hjelmér, 2012; Rosvall, 2012; Kärnebro, 2013, även klassiska studier som Walker, 1988; Mac 
anGhaill, 1988.
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enligt det etnografiska främlingsidealet. Å andra sidan är skolan en praktik som 
alla har erfarenheter av, eftersom var och en av oss har varit elev i skolan under 
flera år. Med andra ord är skolan en praktik som borde vara omöjlig att studera 
etnografiskt, eftersom ingen kan vara fullständigt främmande inför den. Jag vill 
därför påstå, att vi som har egna erfarenheter av att vara lärare snarare har en för-
del av detta. Att ha varit både elev och lärare berikar möjligheten att leva sig in i 
och förstå både elevers och lärares förutsättningar och handlingsutrymme, vilket 
kan motverka att observationerna och den skriftliga framställningen präglas av ett 
alltför ensidigt elev- eller lärarperspektiv. 
 Eftersom både syftet med studien och mina forskningsfrågor tycks vara delar av 
och knutna till en större övergripande fråga, ”vad händer i bildsalen?” har jag låtit 
mig inspireras av visuell etnografi för att söka svar på mina frågor. Visuell etnografi 
är en etnografisk inriktning som tillskriver visuellt material lika högt värde som 
skriven text, som etnografisk representation (Pink, 2007). Jag betraktar de bilder 
som eleverna skapar på bildlektionerna som en arena där eleverna iscensätter kön, 
i lika hög eller ännu högre grad än observationerna. Dessa bilder har därför blivit 
ett av mina viktigaste empiriska material, men även de bilder jag själv har skapat 
har kommit att få betydelse för mitt resultat. Därför ter sig visuell etnografi som 
en relevant inriktning för mig. 
 Vad som menas med etnografi varierar och överlappar andra etiketter, som fält-
undersökning, fallstudie eller kvalitativ studie, beteckningar som i sin tur sak-
nar skarpa gränser mellan varandra (Hammersley & Atkinson, 2007). Etnografer 
studerar människor i deras naturliga miljö och använder olika tekniker för att 
samla in olika typer av data, framför allt genom deltagande observation och in-
formella samtal (Hammersley & Atkinson, 2007). Vad som utmärker och är styr-
kan med etnografi, menar Wolcott (2001), är trianguleringen, dvs. att under-
söka samma fenomen och styrka sina upptäckter med hjälp av olika former av 
data. Trianguleringen ger en bredare förståelse av det fenomen som studeras och 
minskar risken att resultatet blir vinklat på grund av metodens begränsningar 
(Maxwell, 2005; Hammersley & Atkinson, 2007; Wolcott, 2008). Det vanliga är 
att man utöver deltagande observation också använder sig av intervjuer, samt ana-
lys av skriftligt material och artefakter. Typiskt för etnografi är också att forskaren 
ägnar sig åt ett öppet och relativt förutsättningslöst utforskande av problemområ-
det inledningsvis, för att efter hand formulera frågeställningar och göra observa-
tionerna mer fokuserade. 
 Jag har valt metoder med utgångspunkt i mina forskningsfrågor, för att samla 
den empiri som jag anser kan hjälpa mig att besvara frågorna. Det har alltså inte i 
första hand varit fråga om att designa en studie som kan göra anspråk på att vara 
etnografisk. I synnerhet vad gäller den tid som jag har tillbringat i fältet, kan den 
inte sägas uppfylla de krav som ställs på klassisk etnografi. Det går också att dis-
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kutera exakt hur förutsättningslöst jag har utforskat mitt område. Därför väljer 
jag att beskriva min studie som inspirerad av visuell etnografi, snarare än renodlat 
etnografisk. 

Pilotstudien

Hösten 2009 genomförde jag en pilotstudie i syfte att pröva om mina tilltänkta 
metoder skulle fungera för mig och hjälpa mig att samla det material jag behöver 
för att besvara mina frågor. Under pilotstudien observerade jag fyra bildlektioner 
i en klass i årskurs 8 och sex bildlektioner i årskurs 9. Därtill genomförde jag en 
individuell intervju med en pojke, samt en gruppintervju med tre pojkar, alla i 
årskurs 9. Vidare fotograferades elevernas arbeten. Under observationerna förde 
jag anteckningar i en skrivbok, fotograferade med stillbildskamera samt spelade in 
bildlärarens genomgång vid lektionernas början och elevers samtal under arbetet, 
med hjälp av tre MP3-spelare. Jag prövade att alternera olika metoder för inspel-
ning genom att ibland placera ut spelarna på borden och ibland själv bära en spe-
lare på armen för att kunna spela in mina egna samtal med eleverna. 
 I resultatet av pilotstudien framträdde kön på fyra olika plan: 1) Genom elev-
ernas sätt att placera sig, utnyttja rummet, kropparnas rörelser, gester och språk.
2) I lärarens sätt att emellanåt bemöta elever och bedöma prestationer utifrån kön 
(och etnicitet) på ett sätt som skapar delvis olika möjligheter för eleverna.
3) I elevernas bilder och 4) i elevernas föreställningar om bild och begåvning, som 
framkom under intervjuerna. Detta upplevde jag som tillräckligt för att kunna gå 
vidare med min huvudstudie, med mindre modifikationer av såväl tekniker för 
empiriinsamling som forskningsfrågor. 
 Ett val jag gjorde vid pilotstudiens början, som hade med min ursprungliga 
forskningsplan att göra, var att fokusera enbart på pojkarna och i den mån det var 
möjligt utesluta flickorna från mina observationer. Detta betyder inte att flickorna 
var osynliga i mitt material. Däremot valde jag att emellanåt särskilt iaktta några 
individer ur gruppen pojkar, men lade aldrig på samma sätt fokus på flickor. Jag 
spelade inte in flickors samtal och intervjuade inga flickor. Detta valde jag att han-
tera annorlunda i min huvudstudie. I pilotstudien fokuserade jag hur pojkar gjor-
de kön, eller iscensatte maskuliniteter, i relation till andra pojkar. Det blev dock 
uppenbart för mig, medan jag bearbetade mitt material, att det var nödvändigt 
att också inkludera flickorna i min huvudstudie, för att kunna göra en rättvisare 
beskrivning. Kön är inte hela tiden relevant i allt som sker i bildsalen och då kön 
aktualiseras är flickor och pojkar lika mycket delaktiga. Pojkarna positionerar sig 
inte bara i förhållande till varandra, utan också till flickorna, även då de befinner 
sig på varsin halva av klassrummet (vilket ofta var fallet under mina observationer 
i såväl pilotstudie som huvudstudie). Bara det att pojkarna väljer att placera sig på 
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en viss sida av bildsalen, istället för den andra, tycks ha att göra med var flickorna 
placerar sig. Att så uteslutande fokusera på pojkars göranden, som jag gjorde un-
der pilotstudien, var också att osynliggöra flickorna på ett sätt som jag inte ville 
upprepa i min huvudstudie. 
 Min egen förförståelse av problemområdet förändrades också under min pilot-
studie. Jag hade frågat mig om, och mer eller mindre antagit att, de motståndskul-
turer eller antiplugg-kulturer som en del pojkar utvecklar inom skolan och som 
åtskilliga forskare beskrivit (se t.ex. Swain, 2005, Björnsson, 2005), skulle vara ex-
tra starka inom just bildämnet, som i olika sammanhang tillskrivs femininitet (se 
t.ex. Dalton, 2001, Imms, 2003, Collins, 1995). Denna uppfattning reviderade jag 
utifrån resultatet av min pilotstudie. Elevers eventuella motstånd varierade med 
uppgifter och övrigt sammanhang och tycktes varken knutet till ämnet som helhet 
eller ett särskilt kön. 

Urval, avgränsningar och tillträde till fältet

Initialt hade jag planerat att min huvudstudie skulle omfatta bildundervisningen i 
en klass från vardera av tre sinsemellan olika skolor. Jag hade valt ut tre skolor vars 
upptagningsområden skiljer sig åt beträffande stad och landsbygd samt vad gäller 
elevernas sociala och etniska bakgrund. Då jag fick ja från två av mina tilltänkta 
skolor, men ett nej från mitt tredje önskemål, valde jag att inleda min studie med 
bara två klasser. Det blev ganska snart tydligt för mig att det rent praktiskt skulle 
bli svårt att hinna med både observationer och bearbetning av material från ytter-
ligare en klass, varför jag valde att nöja mig med dessa två. Detta medförde bland 
annat att etnicitet uteblev som perspektiv. 
 När jag sökte tillträde till fältet betraktade jag bildlärarna som de personer som 
först av alla borde få avgöra om de vill ha en utomstående observatör närvarande på 
sina bildlektioner. De är vad Hammersley & Atkinson (2007) kallar ”gatekeepers”, 
dvs. de personer som avgör huruvida jag får tillträde till fältet eller inte, oavsett om 
jag får formellt tillstånd av skolans rektor. Därför tog jag först kontakt med bildlä-
rarna vid mina tilltänkta skolor för att berätta vad jag ville göra och fråga om de ville 
låta mig observera deras lektioner. Efter att bildlärarna hade givit sitt samtycke kon-
taktade jag rektorerna vid respektive skola, beskrev vad jag planerade att göra och 
fick formellt tillstånd att genomföra studien vid skolan. Nästa steg var att presentera 
mig och min studie för eleverna i de tilltänkta klasserna och be om deras godkän-
nande att observera dem under bildlektionerna, vilket jag fick. Därefter skickade jag 
informationsbrev till hemmen och bad om vårdnadshavarnas skriftliga godkännan-
de, eftersom flertalet elever inte hade fyllt 15 år (bilaga 1-2). 
 Jag ska nu presentera de två deltagande skolorna, som jag hädanefter kommer 
att kalla Inlandsskolan och Stadsskolan, samt deltagande bildlärare och klasser. 
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Beskrivningen är kortfattad och jag har med avsikt utelämnat detaljer för att för-
hindra att skolorna och därmed mina informanter kan identifieras. 

Inlandsskolan

Inlandsskolan är belägen i en kommun i Norrlands inland. Vid skolan går om-
kring 250 elever från förskoleklass till årskurs 9. Eleverna vid skolan kommer an-
tingen från centralorten i kommunen eller från någon av byarna i omgivningen. 
Jord- och skogsbruk är bland de största näringarna i kommunen, varför skolan ge-
nom åren har satsat mycket på skogen som kunskapsområde. I klassen som deltar 
i min undersökning går 42 elever, varav några fler pojkar än flickor. Sedan nio år 
tillbaka är Ann-Marie anställd som bildlärare vid skolan. Hon är utbildad bildlära-
re och har efter sin utbildning vikarierat ett par år vid olika skolor, innan hon fick 
sin anställning vid Inlandsskolan. Hon är skolans enda bildlärare och har eleverna 
i Bild från och med årskurs 6. 

Stadsskolan

Stadsskolan ligger i ett av ytterområdena i en medelstor norrländsk kuststad. 
Skolan har omkring 400 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolans upptag-
ningsområde är i första hand de närmaste bostadsområdena, men genom det fria 
skolvalet kommer en del elever även från andra stadsdelar. När studien inleds i 
årskurs 8 går 34 elever i klassen, ungefär lika många pojkar och flickor. I årskurs 9 
har tre elever slutat, och två nya tillkommit. Karin, som är utbildad bildlärare och 
en av klassföreståndarna i klassen, har arbetat på Stadsskolan sedan den byggdes i 
början av 1990-talet. Stadsskolan har när jag inleder studien en organisation med 
profilklasser, och klassen som deltar i studien är skolans mediaprofilklass. 
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Empiriproduktion

Tabellen nedan har till syfte att åskådliggöra hela mitt empiriska material och pro-
cessen då det samlades in/producerades. 

Tid Empiriskt material

februari – juni 2010 Inlandsskolan: 
observationer av 19 bildlektioner i årskurs 8, 
elevbilder samlas in.
Stadsskolan: 
observationer av 14 bildlektioner i Stadsskolans 
årskurs 8, elevbilder samlas in.  

augusti – september 2010 Inlandsskolan: 
observationer av nio bildlektioner i årskurs 9, 
elevbilder samlas in. 

november  – december 2010 Inlandsskolan: 
intervjuer med sammanlagt 21 elever, samt 
bildläraren.

februari – maj 2011 Stadsskolan: 
observationer av åtta bildlektioner i årskurs 9, 
elevbilder samlas in. 
Intervjuer med sammanlagt sju elever, samt 
bildläraren.

Vid observationerna förde jag anteckningar, gjorde ljudupptagningar samt foto-
graferade med stillbildskamera. Även om fotografierna från lektionerna ursprung-
ligen var avsedda att användas som visuella minnesanteckningar, har jag allt mer 
kommit att intressera mig för dem som ett eget empiriskt material. Några av mina 
fotografier från lektionerna, har jag använt som underlag för en serie teckningar. 
Teckningarna visar hur eleverna positionerar sig kroppsligen i relation till bildun-
dervisningen, på ett sätt som jag menar är omöjligt att beskriva med ord och de 
hjälper mig därmed att visa hur kön görs av elever i bildundervisningen.  
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I februari 2010, vilket var vårterminen i årskurs 8 för samtliga deltagande elev-
er, påbörjade jag min studie, genom att observera så många bildlektioner som 
möjligt i klasserna under terminen. På höstterminen 2010 återvände jag till 
Inlandsskolan för att observera ytterligare några lektioner samt genomföra inter-
vjuer. Samma termin hade klassen vid Stadsskolan inga bildlektioner, varför jag 
återvände dit på vårterminen 2011 och genomförde några observationer samt in-
tervjuer. Sammantaget har jag deltagit vid 50 lektionstillfällen i Bild, varav 22 vid 
Stadsskolan och 28 vid Inlandsskolan. Båda deltagande lärare och 28 av eleverna 
har intervjuats, några individuellt och några i grupp.2 Utöver mina observatio-
ner och intervjuer samlade jag in alla bilder eleverna skapade under lektionerna, 
antingen genom att fotografera dem på plats eller låna dem och scanna av dem. 
Elevernas bilder betraktar jag som ett material som mer eller mindre har kommit 
till mig, eftersom de är resultatet av en bildundervisning som skulle ha pågått även 
utan min närvaro i bildsalen. Jag har heller ingen del i själva planeringen av bild-
lektionerna. Däremot är jag betydligt mer delaktig i produktionen av empiri vid 
observationer och intervjuer. Nedan går jag närmare in på hur dessa delar av min 
studie har gått till. 

Deltagande observation

Vad som menas med deltagande observation är långt ifrån självklart. Att beskriva 
sina observationer som deltagande uppfattar jag mer som ett sätt att markera en 
skillnad gentemot strukturerade observationer, än att faktiskt ha deltagit i aktivi-
teterna. Innebörden av att vara deltagande observatör återfinns av nödvändighet 
någonstans på ett kontinuum mellan fullt deltagande – en person som faktiskt le-
ver och arbetar tillsammans med gruppen som studeras under en längre tid – och 
enbart observerande – dvs. ett försök att vara som ”flugan på väggen” i relation 
till det observerade (Ely, 1993; Wolcott, 2001). Det senare är enligt min mening 
inte möjligt som närvarande forskare i ett klassrum, men det är inte heller möjligt 
att delta i verksamheten på samma villkor som eleverna. Det fanns tillfällen un-
der såväl pilotstudien som huvudstudien då det blev uppenbart att min närvaro 
i klassrummet och mina tekniker för att producera data hade direkt påverkan på 
elevernas beteende, då de såväl undersökte MP3-spelarna som gjorde ljud och tal 
riktade direkt till mig som lyssnare. Det var också vanligt att eleverna ställde frågor 
till mig som forskare och privatperson, vid enstaka tillfällen hände det att någon 
bad mig ingripa eller ta sida i mindre bråk och oenigheter. Frågor från eleverna har 
jag gärna besvarat, däremot har jag försökt förhålla mig opartisk till eleverna, dvs. 
undvikit att välja sida eller alliera mig med någon elevgrupp. 

2  Jag återkommer till hur intevjuerna har fördelats över de olika skolorna längre fram i kapitlet. 
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Vid lektionens början väntade jag som regel till dess att alla elever hade valt platser 
att sitta vid, därefter fann jag mig antingen en ledig sittplats, eller slog mig ned 
på en av bänkarna som fanns längs med långsidan av båda bildsalarna. Därifrån 
tecknade jag en skiss över bildsalen och markerade hur eleverna satt vid lektion-
ens början. När eleverna hade hämtat material och satt igång med sitt arbete, gick 
jag runt och observerade vad olika elevgrupper hade för sig, satte mig vid någon 
bänkgrupp och lyssnade på elevers samtal, förde anteckningar i min loggbok samt 
fotograferade. Emellanåt interagerade jag med eleverna på olika sätt, både genom 
att ställa frågor om exempelvis vad de arbetade med och genom att svara på frågor 
om vad jag själv gjorde. Så fort tillfälle gavs efter lektionens slut satte jag mig ner 
för att renskriva mina anteckningar på dator och komplettera med mina minne-
sintryck samt reflektioner. Jag arrangerade också mina fotografier i kronologisk 
ordning och fyllde på med förklarande texter.
 Med hjälp av tre MP3-spelare spelade jag in ljud under lektionerna. En av dessa 
placerades alltid vid den bänk som fungerade som kateder, för att få bästa möjli-
ga ljudupptagning av bildlärarens genomgångar vid lektionens början. Övriga två 
placerades vid bänkar där eleverna satt. Ljudupptagningarna har liksom fotografi-
erna fungerat som ett stöd för mina egna fältanteckningar och de medgav att jag 
i efterhand kunde komplettera anteckningarna, delvis med detaljerad transkribe-
ring av den dialog som utspelade sig i klassrummet, utan att behöva lita uteslutan-
de till mitt minne. Hammersley & Atkinson (2007) menar att trots att det finns 
fördelar med ljudupptagning är det inte en teknik som gör fältanteckningar över-
flödiga, då inspelningar från en rörig miljö kan vara en utmaning att tolka, samt 
att inspelningen, precis som observationerna, av nödvändighet blir selektiv. Det är 
också den erfarenhet jag har gjort under såväl pilotstudien som huvudstudien, att 
inspelningar från lektioner med hög ljudnivå emellanåt är i det närmaste omöjliga 
att tolka, medan tystare lektioner har gett bättre och tydligare inspelningar. Trots 
varierande kvalitet på inspelningarna menar jag att de var ett bra komplement till 
mina egna observationer och fältanteckningar. Ibland uppfattade jag i inspelning-
arna någonting som jag inte lade märke till då det utspelade sig i bildsalen, andra 
gånger var det fältanteckningarna som hjälpte mig att förstå inspelningen. 
 Deltagande observation beskrivs ofta som någonting självklart – forskaren ob-
serverar, gärna så förutsättningslöst som möjligt, men exakt hur denna aktivitet 
går till beskrivs sällan. Utifrån de erfarenheter jag gjorde under min pilotstudie vill 
jag dock påstå att det är en teknik som är förknippad med stora svårigheter. Det 
är svårt, om inte omöjligt, att som observatör registrera allt som sker överallt, i ett 
rum där flera individer är inbegripna i någon form av social interaktion samtidigt. 
Som observatör måste jag välja att fokusera någonting, vilket av nödvändighet 
innebär att jag väljer bort andra, potentiellt intressanta, saker. Ingen undgår att 
tillskrivas en könskategori, därmed kan man på ett sätt säga att kön görs oavbrutet 
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i varje social situation. Det innebär inte att kön är relevant i alla sammanhang (jfr 
Thorne, 1996). Vissa gånger var det som om jag hade lämnat mina ”könsglasögon” 
hemma, så att jag inte kunde se om och hur kön var relevant i situationen, varför 
jag ibland upplevde det som att jag famlade mig fram som observatör. Vid dessa 
tillfällen hade jag ofta en känsla av att jag missade någonting som pågick någon 
annanstans, vilket kunde göra det svårt att vara riktigt närvarande och koncentre-
rad i situationen. 
 Enligt Wolfinger (2002) är fältanteckningar selektiva på flera sätt. Vad vi väljer 
att registrera beror på hur vi förstår vad som är relevant i relation till vårt problem-
område, samt de förväntningar vi bär med oss ut i fältet. Redan när vi för anteck-
ningar gör vi tolkningar – som är beroende av våra tidigare erfarenheter – av vad vi 
upplever. Fältanteckningarna återspeglar därför oundvikligen forskarens kunska-
per och föreställningar.  Detta försöker jag hantera genom att reflektera över mina 
egna föreställningar och antaganden, för att därigenom utveckla en djupare för-
ståelse för såväl mina fältanteckningar som det jag studerar (se Wolfinger, 2002).
 Vad jag har upptäckt efter mina observationer, är att pojkarna är överrepresen-
terade i mina observationsanteckningar. Även om jag i början av mina doktorand-
studier hade för avsikt att endast studera pojkar, hade jag övergivit detta perspek-
tiv redan innan jag påbörjade min huvudstudie. Så hur kan jag förstå den slagsida 
mina anteckningar fick? En möjlig förklaring är att jag trots mina intentioner inte 
har förmått att på plats intressera mig för alla elever i samma utsträckning. En 
annan är att det har att göra med en könsordning som finns i båda klasserna, där 
några pojkar både själva tar och ges utrymme på ett sätt som gör dem väldigt svåra 
att bortse från i observationerna. För att uppmärksamma övriga elever på samma 
sätt hade jag varit tvungen att medvetet observera tystnad och stillhet, dvs. i nå-
gon mening icke-handling framför handling (jfr Gordon, Holland, Lahelma & 
Tolonen, 2005), vilket jag alltså inte har gjort. Detta blir istället en erfarenhet jag 
tar med mig in i framtida forskningsprojekt. Jag försöker att hantera denna över-
vikt i mitt nuvarande material enligt bästa förmåga genom att uppmärksamma 
även de mest diskreta elevernas bilder. 

Halvstrukturerade intervjuer

I slutet av min studie genomförde jag ett antal halvstrukturerade, formella inter-
vjuer. En halvstrukturerad intervju omfattar som regel några teman och förslag till 
mer eller mindre färdigformulerade frågor, samtidigt som intervjuaren har möjlig-
het att vara flexibel och omformulera frågorna eller variera i vilken följd frågorna 
ställs efter behov (Kvale, 1997). Med mig till intervjuerna hade jag en intervju-
guide, i vilken jag hade formulerat ett flertal frågor för att täcka informanternas 
föreställningar och åsikter om Bild, samt deras föreställningar om Bild och kön i 
relation till varandra (bilaga 3). ”Ju spontanare intervjuproceduren är, desto stör-
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re blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar från 
intervjupersonens sida” skriver Kvale (1997, s 121). Vissa av intervjuerna präglades 
trots frågeområdena av en relativt hög grad av spontanitet, när informanterna var 
intresserade av eller hade starka åsikter om ämnet eller bara tyckte om att pra-
ta. Vid dessa intervjuer hände det att de besvarade en del av mina frågor innan 
jag hunnit ställa dem. Andra intervjuer karakteriserades av en relativt hög grad 
av struktur, då jag försökte täcka alla mina frågeområden så grundligt som möj-
ligt samtidigt som informanterna var mindre talträngda. Att intervjua är dock en 
färdighet som utvecklas genom övning och det blev också tydligt för mig under 
arbetet med transkriberingen, att mina intervjuer blev mer avslappnade, fylligare 
och bättre med tiden. 
 Inledningsvis hade jag tänkt genomföra alla elevintervjuer i grupper om tre eller 
fyra. Min utgångspunkt var att gruppintervjuer skulle kunna generera en breda-
re skala av tankar och åsikter än individuella intervjuer (Wibeck, 2000) samt att 
eleverna skulle känna sig tryggare i situationen, om de fick intervjuas i sällskap 
med sina kamrater. När jag bad eleverna om deras medverkan vände jag mig ofta 
till kompisgrupper och frågade efter frivilliga. Ibland anmälde individer själva sitt 
intresse för att bli intervjuade och då brukade jag be dem att försöka få med sig 
ett par kompisar. Wibeck (2000) skriver att i grupper med stor samhörighetskäns-
la finns en risk att ett visst grupptänkande inträder. Detta grupptänkande, menar 
hon, kan samtidigt vara ett resultat i sig om man är intresserad av vilka normer 
som finns för vad som är tillåtet att tänka och säga om ett visst ämne i en viss 
grupp. Ur mitt perspektiv vore det snarast en vinst att få syn på grupptänkandet, 
då det säger någonting om den dominerande diskursen eller vilka tolkningsreper-
toarer eleverna delar. Nu blev dock inte alla intervjuer i grupp, på gott och ont, 
eftersom elevernas deltagande byggde helt och hållet på frivillighet. 
 Endast två av intervjuerna var med grupper om fyra elever, pojkar i båda fallen. 
Just dessa intervjuer blev mycket svåra att transkribera. Dels urartade ofta sam-
talet till att eleverna talade mycket i mun på varandra, dels talade några av dem 
på mycket bred dialekt – jag förstod helt enkelt inte alltid vad de sade. En av in-
tervjuerna genomfördes med en grupp om tre elever och sju intervjuer med elev-
er i par, ingen av dessa var särskilt problematisk. Tre av intervjuerna med elever 
blev individuella, eftersom det inte fanns några kamrater som ville ställa upp vid 
tillfället och jag gärna ville genomföra intervjuerna med dessa frivilliga. Två av 
dessa intervjuer gick också ovanligt bra och jag är osäker på om åtminstone den 
ena personen hade fått eller tagit lika stort utrymme i en grupp. Med facit i hand 
skulle jag ha genomfört alla intervjuer med elever i par, alternativt individuellt. 
Sammanlagt genomförde jag 15 intervjuer. Alla intervjuer genomfördes när elever-
na gick årskurs 9. Förutom de totalt 28 elever (12 flickor och 16 pojkar) som ställde 
upp på intervju, intervjuade jag också de båda deltagande bildlärarna individuellt. 
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Eleverna som har intervjuats kommer från båda skolorna, men med en stor majo-
ritet av elever från Inlandsskolan. Detta har sin förklaring i att medan eleverna vid 
Inlandsskolan fick bli intervjuade under lektionstid och därför gärna ställde upp, 
hade jag inte den möjligheten vid Stadsskolan. Då jag bara kunde få ett fåtal elever 
att ställa upp på sin fritid, blev fördelningen enligt nedanstående tabell: 

Skola 4-grupper 3-grupper Par Individuella 
intervjuer

Antal 
elever

Inlandsskolan 2 6 1 21

Stadsskolan 1 1 2 7

Denna snedfördelning skulle kunna betraktas som ett problem, men då jag har 
analyserat intervjuerna har jag funnit samma tolkningsrepertoarer om Bild i in-
tervjuerna från båda skolorna. Även om det vore mer idealiskt om båda skolor var 
lika mycket representerade i intervjuerna, bedömer jag alltså att snedfördelningens 
påverkan på resultatet är begränsad. 
 Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, utom de två svårtranskriberade 
gruppintervjuer som jag beskriver ovan. Jag bedömde dem som dels alltför tids-
krävande, dels riskfyllda eftersom jag inte kunde vara säker på att jag förstod dem 
rätt. Av dessa intervjuer har bara utvalda delar transkriberats, framför allt de delar 
där eleverna talar om Bild och kön.

Några reflektioner över mina positioner i fältet

Under min tid som lärare jobbade jag ett år i ett samhälle och en skola som har 
stora likheter med en av dem jag har utfört min studie vid. Ändå kände jag mig 
ofta som en främling i sammanhanget, vilket scenen som beskrivs nedan är tänkt 
att exemplifiera:

Bara fem elever har dykt upp på bildlektionen, eftersom skolan denna dag arrangerar 
en frivillig skidtävling som resten av eleverna deltar i. Jag har inte riktigt funnit mig 
tillrätta som observatör än och tänker att lektionen kommer att vara ett bra tillfälle 
att bli bekant med miljön och eleverna och låta dem berätta mer för mig om vad de 
håller på med.
 Redan första lektionen i denna grupp lade jag märke till hur skicklig en av elev-
erna, William, är på att teckna traktorer, realistiskt och detaljerat ur minnet. Även 
idag sitter han i bildsalen och tecknar en traktor. Han är klädd i rutig skjorta och har 
en mössa med teddyfoder och öronlappar på huvudet. Egentligen borde han jobba 
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med den aktuella uppgiften, som är att designa ett föremål och göra en modell av 
det. Han har en påbörjad uppgift, som han inte är nöjd med. Läraren Ann-Marie 
plockar i alla fall fram den och övertalar honom att fortsätta. Han har använt bitar av 
kartong och blå markisolering, ett material som påminner om frigolit, för att skära 
till och montera ihop sitt föremål. Det är en traktor. 
 Längre fram på lektionen sätter jag mig hos honom och beundrar hans traktorer. 
Teckningen är oerhört skickligt utförd, utan förlaga. Den tredimensionella model-
len är råare i formen och känns inte färdig ännu, men är också mycket lik en traktor.  
”Hur kom det sig att du gjorde en traktor?” frågar jag. ”Ja… det är väl intresset, för 
traktorer” svarar William. ”Vi har jordbruk hemma.” ”Okej”, säger jag, ”så då har ni 
en traktor också.” ”Ja”, säger han och gör en kort paus, ”tre stycken”. Då lyfter jag 
blicken och tittar ordentligt på honom. Det står ”Traktor” på mössan. 

William, som gick på Inlandsskolan, var en av alla elever som åtminstone när jag 
bara hade påbörjat min studie framstod som lite av en gåta för mig. Vid nästan 
varje lektion tecknade han traktorer med en oöverträffad skicklighet, men trak-
torn tycktes också vara det enda motiv han hade i sin visuella repertoar. Som lärare 
hade jag antagligen känt uppgivenhet över att eleverna inte alltid svarade som jag 
hoppades på min undervisning och funderat på om och hur jag kunde få en elev 

     Teckning 3: William
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som William att kliva utanför sin komfortzon och utöka sin repertoar. Som obser-
vatör slogs jag ofta istället av de humoristiska och absurda situationer som kunde 
uppstå i bildsalen, och ibland också av vilken märklig plats jag befann mig på. 
 Vid deltagande observation finns egentligen obegränsade möjligheter att un-
dersöka deltagarnas perspektiv på det som pågår, genom att i etnografisk mening 
göra informella intervjuer, dvs. samtala med dem (Wolcott, 2001). Jag upplever 
dock att jag inte till fullo utnyttjade denna möjlighet. Detta har att göra med en 
svårighet att finna min position som observatör och forskarstuderande i bildsalen, 
och kanske också mitt dubbla perspektiv som bildlärare och elev. Till en början 
fann jag det svårt att lämna lärarpositionen, men kunde växla perspektiv beroen-
de på hur jag blev tilltalad av andra eller vad som skedde i bildsalen. Det var som 
om den bildlärare jag var förut följde med mig, hand i hand med vad som måste 
vara en tidigare högstadieelev, förklädd till forskarstuderande. Som besökare och 
åtminstone inledningsvis obekant med deltagarna, men ändå genom mina yrkes-
erfarenheter bekant med miljön och verksamheten i bildsalen, var det svårt att 
förhålla mig helt avslappnad till omgivningen, svårt att glömma bort mig själv. 
Bildläraren i mig ville ofta lägga sig i vad eleverna gjorde på andra sätt och av an-
dra orsaker än ren nyfikenhet. Den tidigare högstadieeleven kände sig tafatt och 
blyg, stor, klumpig och iakttagen. Forskarstuderanden, som alltid borde ha haft 
företräde, glömde emellanåt bort vad hon ville veta och var ibland rädd att tränga 
sig på. När jag sedan har suttit och försökt skapa reda i mina observationsanteck-
ningar har jag ofta velat ställa frågor, inte till materialet utan till deltagarna, som 
hade kunnat hjälpa mig att bättre förstå vad jag har observerat. Vad jag vill säga 
med detta är att även mitt eget förhållningssätt till eleverna innebär en begräns-
ning för vad jag kan berätta om mina observationer och vad jag kan veta om vad 
olika inslag i lektionerna kan ha haft för innebörd för deltagarna. 

Analys 
I etnografiskt arbete är det egentligen omöjligt att göra en åtskillnad mellan insam-
ling av material (eller empiriproduktion) och analysen av materialet. Analysen ska 
istället förstås som någonting som egentligen påbörjas redan vid formuleringen av 
forskningsproblemet och är därmed en del av hela forskningsprocessen (Hammersley 
& Atkinson, 2007). Metodlitteratur på området rekommenderar att analysen sker 
fortlöpande under själva studiens genomförande. Som delar av analysen räknas både 
känslomässiga och teoretiska reflektioner som förekommer i fältanteckningarna, 
samt att man för olika sorters anteckningar under fältstudien, som fältnotiser, logg-
böcker, dagböcker m.m. (Kullberg, 2004). Oavsett reflektioner och olika sorters an-
teckningar, påverkar dessutom min teoretiska förförståelse av händelserna i fältet 
både vad jag väljer att anteckna och hur, vilket i sig är en del av analysen. 
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Likafullt har en stor del av mitt arbete präglats av vad som inte går att beskriva 
som någonting annat än analys, dvs. när jag efter att min fältstudie har avslutats 
har gjort mitt urval ur empirin, tillämpat mina teoretiska begrepp och givit det 
hela en skriftlig form. Enligt Hammersley & Atkinson (2007) är det ”nästan all-
tid ett misstag att försöka få en hel etnografi att rätta sig efter ett enda teoretiskt 
ramverk” (s. 159).3 Istället bör det finnas en rörelse fram och tillbaka mellan em-
pirin och olika idéer, så att de omväxlande tillåts belysa och förändra varandra. 
Det är också så mitt analytiska arbete har fungerat. Vissa idéer och begrepp, som 
mer eller mindre har uppstått ur och visat sig fruktbara i analysen av bilderna, har 
sedermera givit mig nya perspektiv på framför allt intervjuanalysen. Två sådana 
begrepp är immanens och transcendens. Och medan jag hade en föreställning 
om hur motstånd såg ut i elevernas agerande, visste jag varken att min förståelse 
av motståndet skulle förändras, eller att detta motstånd också skulle framträda i 
bilderna. 

Analys av intervjuerna – tolkningsrepertoarer och subjektspositioner

Som analysverktyg för mina intervjuer har jag använt mig av begreppen sub-
jektspositioner och tolkningsrepertoarer. Begreppen kommer från kritisk diskur-
spsykologi och beskrivs mer ingående i Kapitel 4, under rubriken Begrepp och 
analysverktyg. 
 Enligt Edley (2003) är arbetet med att identifiera tolkningsrepertoarer en fär-
dighet som utvecklas med övning. En bra början är att vara personen som både 
har genomfört och transkriberat intervjuerna, eftersom det ger en god känne-
dom om materialet (Edley, 2003) och eftersom tolkningen i någon mening re-
dan har påbörjats, vid intervjutillfället och därefter transkriberingen (Kvale, 1997). 
Därefter läses transkriptionerna igenom, upprepade gånger, till dess att övergri-
pande mönster, metaforer och talesätt – dvs. de olika tolkningsrepertoarerna – 
som förekommer i de olika intervjuerna, börjar träda fram.
 Att analysera intervjuerna har varit mycket tidskrävande. Praktiskt har den fa-
sen av mitt analysarbete, då jag har tillämpat tolkningsrepertoarer som begrepp, 
gått till så att jag först har läst igenom och försökt kategorisera svaren på olika sätt. 
Därefter har jag gallrat fram varje enskild utsaga om Bild, och om kön och Bild, 
i ett särskilt dokument som jag har skrivit ut på papper. Utsagorna har jag sedan 
klippt ut, i analog mening, och sorterat i olika högar och tejpat upp på större pap-
per för att få överblick. I det skedet har ytterligare mönster framträtt, som inte var 
uppenbara tidigare. Dessa mönster tar form som de olika tolkningsrepertoarer i 
talet om Bild och kön, som jag beskriver i kapitel 6. Det finns många berörings-
punkter mellan tolkningsrepertoarerna och de överlappar varandra på flera sätt. 

3  ”…it is almost always a mistake to try to make a whole ethnography conform to just one theoreti-
cal framework” (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 159)
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En annan läsare hade kanske sett fler eller färre tolkningsrepertoarer framträda ur 
materialet, kanske tagit fasta på andra detaljer – det underliggande mönstret hade 
dock varit detsamma. 
 Inom varje tolkningsrepertoar om, eller sätt att förstå ämnet Bild, finns olika 
handlingsmöjligheter för eleverna, som är mer eller mindre tillgängliga för dem 
beroende på om de är pojkar eller flickor. Detta är vad jag kallar olika subjekts-
positioner, eller bara positioner. Eleverna (och lärarna) kan också positionera var-
andra, som exempelvis bättre eller sämre, mer eller mindre intresserade av det ena 
eller andra, ofta med en könad innebörd. 

Analys av observationsanteckningar

Även om jag ofta famlade mig fram under själva observationerna, var det inte svårt 
att i efterhand identifiera situationer i mina observationsanteckningar och skrift-
liga reflektioner då eleverna och lärarna gjorde kön under bildlektionerna. Ändå 
erbjöd den del av analysen som handlade om att bearbeta och ge observationerna 
en skriftlig form stora utmaningar för mig. Det var svårt, dels att hitta en form för 
hur materialet skulle kunna tematiseras eller kategoriseras och skrivas fram på ett 
begripligt och trovärdigt sätt, dels att göra ett urval. 
 Efter övervägande har jag valt att fokusera på det i mina observationer som är 
specifikt för just bildundervisningen, vilket jag menar är de bilder eleverna har 
arbetat med på uppdrag av sina bildlärare. Under de lektioner jag har observerat 
har eleverna genomfört tre större uppgifter från början till slut och flera mindre. 
Av dessa uppgifter valde jag från vardera skolan en uppgift som har ett tema som 
berör elevernas egen identitet, vilket är fruktbart för mina frågeställningar. Urvalet 
ur mina observationer handlar därför framför allt om vad som har hänt när dessa 
uppgifter har introducerats eller repeterats, men också delvis om själva arbetet 
med uppgifterna eller redovisningarna. I detta urval finns exempel på både mot-
stånd och maktkamper, hur elever gör kön i relation till varandra samt hur lärare 
gör kön hos eleverna.  
 Ett första steg mot en analys var att komplettera mina observationsanteckningar 
med transkriberingar av dels introduktionerna till lektioner och uppgifter, dels samtal 
mellan elever och mellan elever och lärare under arbetet. Detta kan tyckas paradoxalt, 
då det innebär att det material som ska analyseras ökar. Samtidigt är det ett sätt att 
både komplettera och kontrollera min egen upplevelse av vad som hände, vilket bor-
de öka trovärdigheten i den etnografiska beskrivningen. Nästa steg har varit att fram-
ställa en berättelse av hela skeendet i kronologisk ordning. Därefter har jag förkortat 
berättelsen, så att bara det nödvändigaste är kvar, och med hjälp av mina teoretiska 
perspektiv analyserat enskildheter i texten, för att läsaren ska förstå hur och när kön 
aktualiseras som en verksam kraft i bildundervisningen. Den skriftliga framställning-
en av observationerna görs parallellt med analyserna av elevernas bilder.
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Bildanalyserna
Ett första steg i bildanalyserna var att betrakta varje enskild bild och anteckna 
mina tankar och intryck och associationer så intuitivt som möjligt (jfr Skåreus, 
2007). Därefter gjorde jag en innehållsinventering, där jag antecknade varje en-
skildhet jag kunde se i bilden, utan att för den skull göra en detaljerad beskriv-
ning. På detta sätt har jag gått igenom alla bilder i hela materialet. 
 Nästa steg i analysen var att skapa nya kategorier utifrån de givna grundläg-
gande kategorierna (dvs. uppgifterna). Därefter har jag gjort ett urval av bilder 
för närmare analys med hjälp av de bildsemiotiska begreppen som beskrivs i före-
gående kapitel. Premisserna för kategoriseringen samt hur urvalet av de enskilda 
bilderna gjorts beskrivs närmare i respektive resultatkapitel. 
 En semiotisk bildanalys handlar om vad bilden betyder och hur betydelser ska-
pas (Marner, 1999; 2009). Syftet är alltså inte att tolka bildskaparens intentioner, 
som om det fanns en tolkning framför andra som är den rätta, oberoende av vem 
som betraktar bilden och i vilken tid (Sjölin, 1993). Bildanalysen görs dock inte 
förutsättningslöst, utan även om bilden i sig bär på potentiella betydelser, betrak-
tar jag den ur mitt perspektiv, med min förförståelse. Även om jag som uttolkare 
av bilden inte kan göra anspråk på att veta eller förstå vad bildskaparen avsåg med 
bilden, påverkas min tolkning av hur mycket jag råkar veta om dennes avsikter. 
Då jag har varit med på lektionerna då de flesta av elevbilderna har tillkommit och 
ibland talat med och lyssnat till eleverna under processen, vet jag också en del om 
hur de själva och andra har resonerat kring deras bilder. Detta ger mig en förför-
ståelse som jag omöjligt kan frigöra mig från utan istället väljer att använda mig 
av som källa. I de fall jag har analyserat just dessa bilder redogör jag för vad jag vet 
om bilderna, för att göra min tolkning så transparent som möjligt, men också för 
att läsaren ska ha tillgång till samma information som jag själv har för att kunna 
bilda sin egen förståelse. 
 Min tolkning är också beroende av både vad jag förstår eller vet om hur inne-
hållet i dem förstås i den kulturella kontext där de tillkommit. Eleverna själva, 
eller någon som delar deras kulturella referenser, skulle kunna berätta så mycket 
mer om detaljerna i bilderna, vilket möjligen också skulle kunna förändra en del 
av tolkningarna. 

Mina egna teckningar

Mina fotografier var ursprungligen avsedda att vara endast visuella anteckning-
ar som stöd för mitt minne, när jag sedan skulle skriva om mina observationer. 
Under arbetet med att organisera mitt material, har dock bilderna i sig själva 
pockat allt mer på min uppmärksamhet. Det har varit svårt att bortse ifrån att 
bilderna har mycket att säga om hur elever använder sina kroppar för att positio-
nera sig i relation till bildundervisningen – dvs. hur de iscensätter kön i bildsalen. 
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Jag importerade några av mina fotografier i programmet Adobe Illustrator. Genom 
att använda verktyget ritstift kalkerade jag fotografierna. Jag har alltså utgått från 
fotografierna i ett manuellt arbete med att förvandla dem till teckningar. I pro-
cessen har jag försökt att göra människorna i bilderna så anonyma som möjligt, 
genom att utelämna det mesta av deras ansiktsuttryck, samtidigt som jag har be-
varat all information som är nödvändig för att bilderna ska bli begripliga. Till en 
början utelämnade jag också alla detaljer från omgivningen och tecknade således 
enbart kropparna, kläderna, lite av håret och stolar och bord som de sitter vid, 
på eller lutar sig mot. Jag har alltså omvandlat färgfotografierna till rena svartvita 
linjeteckningar, genom att låta mörka färger representeras av svart och ljusa färger 
representeras av vitt. 
 Resultatet slog mig som rena iscensättningar av förkroppsligat kön, helt fri-
kopplat från individerna i fotografierna. Bilderna visar hur elevernas kroppsspråk 
och kläder kan förstås och avkodas som tecken (Hall, 1997), och de är möjliga att 
tolka på samma sätt som jag tolkar elevernas bilder. Genom att göra ett urval av 
fotografier att förvandla till teckningar, riktar jag betraktarens blick till de bilder 
och de delar av bilderna som är betydelsebärande för mig, på samma sätt som jag 
analyserar intervjuer eller observationsanteckningar. Jag använder teckningarna 
som ett slags ”specificerad eller förkroppsligad generalisering”4 (Becker, 2002, s. 4) 
av vad jag skriver om hur eleverna positionerar sig i relation till Bild, både för att 
komplettera och öka trovärdigheten hos texten (Becker, 2002; Rose, 2007). 

Etiska överväganden

I alla led av forskningsprocessen har jag följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa riktlinjer, vars huvudsyfte 
är att skydda individen från skada och kränkning i forskningssammanhang, kan 
sammanfattas i form av fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-
tialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven ter sig till en 
början både självklara och ganska enkla att följa, men efter en stunds reflektion 
visar sig enkelheten bedräglig.

Informationskravet
Enligt informationskavet ska alla som deltar i undersökningen informeras om sin 
uppgift, vilka villkor som gäller för deras deltagande och vad projektet har för 
syfte. I vissa fall där förhandsinformationen riskerar att äventyra syftet med un-
dersökningen, t.ex. vid deltagande observation, kan man enligt Vetenskapsrådet 
(2002) överväga att lämna informationen så snart som möjligt i efterhand. 

4  ”a kind of specified (or embodied) generalization” (Becker, 2002, s. 4)
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Hur mycket och hur detaljerad information som ska delges deltagarna innan stu-
dien genomförs, är dock varken självklart eller särskilt enkelt att avgöra. Både för 
mycket och för lite information kan ha oönskade konsekvenser för såväl genom-
förande som resultat. Hammersley & Atkinson (2007) problematiserar frågan om 
information och påpekar att även om man har informerat om forskningen, är det 
inte ovanligt att undersökningsdeltagarna vid etnografisk forskning glömmer bort 
att forskning pågår då de lärt känna forskaren som person. Att verkligen avslöja 
allt om sin forskning för alla deltagare vore dessutom oklokt, menar Hammersley 
& Atkinson, inte bara för risken att skapa falska resultat. Deltagarna kanske inte 
alls är intresserade av forskningen, varför det kan verka störande om forskaren in-
sisterar på att få informera. 
 I mitt fall var steg ett att informera deltagande bildlärare om studiens syfte och 
hur jag ville genomföra studien, vilket måste betraktas som en förutsättning för att 
över huvud taget bli insläppt i verksamheten. Steg två var att informera eleverna. 
Här såg jag det som en verklig risk att deltagande elever i min undersökning skulle 
komma att anpassa eller vakta sitt beteende vid lektionerna – att tona ner eller för-
stärka exempelvis tal om kön eller vad de själva uppfattar som könsstereotypa be-
teenden – då de fick veta att det var specifikt kön i relation till bildundervisningen 
som intresserade mig. Jag var därför starkt kluven inför hur detaljerad information 
jag ville ge eleverna vid vårt första möte, då jag skulle presentera mig och mitt pro-
jekt och fråga om de ville låta mig genomföra min studie i deras klass. Hur mycket 
information kan man utelämna utan att det är att föra deltagarna bakom ljuset? 
 Inledningsvis höll jag min beskrivning i de båda miljöerna mer svävande om 
syftet med studien, men mer utförlig beträffande metoder och tekniker för da-
tainsamling. Ungdomarnas nyfikenhet besegrade mig dock med frågor om vad, 
mer exakt, som intresserade mig, varför jag också berättade att det har med kön 
att göra. Därtill uppmanade jag dem att läsa brevet jag strax därefter skulle skicka 
hem till deras föräldrar eller vårdnadshavare, i vilket jag också nämner att under-
sökningen har ett genusperspektiv. Vidare har frågan om syftet dykt upp igen, då 
och då vid observationstillfällena.  Hur informationen om att mitt intresse hade 
med kön att göra kan ha påverkat eleverna kan jag inte veta, men baserat på vad 
jag upplevde i bildsalarna finner jag ingen riktig anledning att tro att de föränd-
rade sitt beteende. 

Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att alla undersökningsdeltagare måste lämna sitt sam-
tycke. Är de under 15 år och undersökningen av etiskt känslig karaktär måste jag 
också ha vårdnadshavarens samtycke. 
 Eftersom studien inleddes medan flertalet elever var minderåriga skickade jag 
ett brev med information om studien hem till föräldrar och vårdnadshavare, samt 
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en svarstalong så att de kunde lämna samtycke eller välja att neka (bilaga 1-2). Två 
föräldrar i den ena klassen har av olika skäl nekat till att deras barn ska delta i stu-
dien. Dessa elever har jag uteslutit från såväl mina observationer som min skriftli-
ga framställning och de finns således inte med i resultatet. 
 Enligt samtyckeskravet skall också undersökningsdeltagarna när som helst un-
der projektets gång kunna avbryta sin medverkan, vilket jag också informerade 
dem om. Nu fick jag till en början alla elevers samtycke. En bit in i studien, var 
det dock en flicka som under en lektion sade till mig: ”Det där som du håller på 
med, det vill inte jag vara med på”, vilket aktualiserade mina etiska överväganden. 
Flickan, som valde att dra tillbaka sin medverkan i mitt projekt, måste ju fortfa-
rande delta i själva bildundervisningen, där jag under en period var nästan stän-
digt närvarande med min observatörsblick och mina apparater. Vetenskapsrådet 
(2002) medger att jag som forskare försöker motivera personen att fortsätta delta, 
men inte att jag utsätter någon för ”otillbörlig påtryckning eller påverkan” (s. 10). 
Jag valde dock att över huvud taget inte försöka motivera henne att fortsätta, utan 
försökte istället hålla mig på så respektfullt avstånd som möjligt, vilket också med-
förde att hennes bänkgrannar (som ofta var desamma från lektion till lektion) bli-
vit mer osynliga i materialet än de annars skulle vara. 

Konfidentialitetskravet
Enligt konfidentialitetskravet skall uppgifter om alla undersökningsdeltagare be-
handlas med största möjliga konfidentialitet, i synnerhet då det rör sig om uppgif-
ter av etiskt känslig karaktär. 
 De bilder och ljudupptagningar som genererats under projektet är, i den mån 
deltagarna går att identifiera, att betrakta som personuppgifter. Dessa bilder och 
ljud har lagrats på en dator som endast jag själv har tillgång till. 
 För att förhindra att undersökningsdeltagarna enkelt känns igen i avhandlingen 
har alla fått fingerade namn. Det kan ändå vara svårt för mig att förhindra att del-
tagarna känner igen sig själva och sina klasskamrater i beskrivningen, eller att del-
tagande lärares kollegor som eventuellt kommer i kontakt med min text, känner 
igen sin kollega. Jag har förändrat detaljer för att försvåra identifikation, men utan 
att förvränga resultaten så till den grad att de avlägsnar sig så långt från det faktiska 
händelseförloppet, att de blir rena fabrikationer (Hammersley & Atkinson, 2007). 

Nyttjandekravet
Vetenskapsrådets sista huvudsakliga princip är nyttjandekravet, som innebär att 
de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål. Till skillnad 
från övriga krav ter sig detta tämligen oproblematiskt. 
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metod

Övriga etiska aspekter av arbetet
De etiska överväganden som en forskare i fält måste göra börjar och slutar dock 
inte med de etiska riktlinjer som formulerats av Vetenskapsrådet. Under olika sta-
dier av forskningsprocessen har olika etiska frågor aktualiserats. 
 Mina tekniker för att producera data har emellanåt väckt etikrelaterade frågor 
både hos deltagarna, hos utomstående med intresse för forskning samt givetvis hos 
mig själv. Förutom att jag har använt mig själv och min egen observationsförmå-
ga samt min förmåga att göra anteckningar, har jag gjort ljudupptagningar samt 
fotograferat under lektionerna. Eleverna har upprepade gånger försäkrats om att 
ingen annan än jag får se fotografierna av eleverna eller lyssna till inspelningarna. 
 Dessa digitala minnesstöd, ljudfiler och fotografier, har synliggjort för mig själv 
framför allt hur medvetna eleverna är om min närvaro. Det finns knappast en in-
spelning där eleverna närmast MP3-spelaren inte gör ljud riktade särskilt till mig, 
eller för att testa inspelningsmätaren, som gjorde synligt utslag för olika ljudstyr-
kor. Vidare finns det också elever vars ansikten vänds ifrån mig så snart jag lyfter 
min kamera och elever som nästan aldrig fastnar på bild över huvud taget. En 
fråga man kan ställa sig är om dessa elever också hade gömt sig för mig även om 
jag inte hade haft min kamera med mig, eller om kameran bara pekar på omöjlig-
heten i att försöka agera ”fluga på väggen” för att åstadkomma minimal påverkan 
på sitt studieobjekt. 
 Ur mitt perspektiv har bruket att göra ljudupptagningar vid observationerna 
flera olika etiska aspekter. Det går att argumentera att det är en form av övervak-
ning, att deltagarna när som helst kan ställas till svars för vad de har sagt – jag kan 
t.o.m. bevisa att det faktiskt var precis så de sa. 
 Det har nu aldrig varit min mening att genom inspelningarna avlyssna exem-
pelvis elevers emellanåt ganska privata samtal. Inspelningarna ska rätt och slätt 
betraktas som ett stöd för mitt allt för begränsade mänskliga minne. Kanske kan 
inspelningarna snarast liknas vid ett vittne, som på deltagarnas sida kan kontroll-
era att mitt analysarbete verkligen går rätt till. Att jag citerar vad de faktiskt sade 
och inte vad jag tror, eller hoppas, att de sade. Min egen benägenhet att förstå ett 
händelseförlopp eller ordväxling på ett särskilt sätt kan mycket väl påverka min 
förmåga att minnas de exakta orden. Repliker skiftar lätt nyans eller ges en helt ny 
betydelse, av något så litet som ett enstavigt ord.
 Det är fullt möjligt och kanske t.o.m. troligt att några av deltagarna har upplevt 
mina tekniker som integritetskränkande, vilket jag också menar att de elever som 
gömmer sig för kameran ger uttryck för. Jag tolkar också flickan som sade att hon 
inte ville vara med på det jag ”håller på med”, så att det framför allt var ljudinspel-
ningarna hon inte ville vara med om. I slutet av studien ville hon låta sig inter-
vjuas, men drog sig ur då hon insåg att jag tänkte spela in intervjun. Eleverna har 
också hanterat apparaterna på väldigt olika sätt: medan några plockar upp dem 
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och gör medvetna ljud till dem (till mig), finns det andra som tystnar och därige-
nom gör sig själva osynliga i just den formen av data. 
 Och just detta – att eleverna plockar upp apparaterna, flyttar dem från en bänk 
till en annan, gör ljud till dem och pratar till mig igenom dem – kan jag inte för-
stå på annat sätt än att eleverna också känner och kan utöva ett visst mått av makt 
och eget inflytande över forskningen, som annars skulle vara utom deras händer. 
Det har flera gånger också hänt att elever har plockat upp en MP3-spelare och in-
tervjuat varandra på lek med den. I praktiken har det alltså varit möjligt för dem 
att såväl flytta undan som att helt enkelt stänga av den. Det sistnämnda har dock 
aldrig hänt. 

Sammanfattning
Jag har i detta kapitel redogjort för hur jag har gått tillväga för att samla in mitt 
empiriska material och på vilka sätt studien kan beskrivas som inspirerad av visuell 
etnografi; en etnografisk inriktning som tillskriver visuellt material lika högt vär-
de som skriven text som etnografisk representation (Pink, 2007). Drygt 70 elever 
i årskurs 8 och 9 samt två bildlärare har deltagit i studien, som har genomförts 
vid en skola i Norrlands inland samt en skola i en medelstor norrländsk kust-
stad, Inlandsskolan respektive Stadsskolan. Jag har observerat 50 lektionstillfällen 
i Bild, där jag har fört observationsanteckningar, gjort ljudupptagningar samt an-
vänt stillbildskamera för att dokumentera lektionen. Därtill har jag samlat in alla 
bilder som eleverna har skapat under lektionerna, sparat lektionsplaneringar och 
andra dokument. Jag har även intervjuat 28 elever och båda deltagande bildlära-
re. I kapitlet redogör jag i närmare detalj för hur varje del av undersökningen har 
gått till. Jag beskriver också en pilotstudie som genomfördes hösten 2009 i syfte 
att pröva mina tilltänkta metoder. Under pilotstudien observerade jag bildlektio-
ner i en årskurs 8 och 9 och valde att fokusera enbart pojkar. I huvudstudien gjor-
de jag valet att observera samtliga elever, både flickor och pojkar, då jag inte ville 
osynliggöra flickorna.  Vidare redogör jag för hur jag har analyserat mitt empiriska 
material. Intervjuerna, som har transkriberats i sin helhet, har jag analyserat med 
hjälp av begreppen tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Urvalet av obser-
vationsanteckningarna har gjorts med utgångspunkt i de bilduppgifter eleverna 
har arbetat med under min tid i fältet, därefter har jag kompletterat anteckningar-
na med transkriberade ljudinspelningar. Elevernas bilder har efter en innehållsin-
ventering kategoriserats, varefter ett urval har analyserats med hjälp av bildsemio-
tiska begrepp. Jag har också omvandlat några av mina fotografier från lektionerna 
till linjeteckningar, som visar hur elever iscensätter kön i bildsalen. I varje led av 
forskningsprocessen har jag följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning. 
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Kapitel 6

föreställningar om bild och kön

I detta resultatkapitel besvaras min övergripande forskningsfråga, om hur elevers 
och bildlärares föreställningar om bildämnet relaterar till föreställningar om kön. 
Till grund för kapitlet ligger mina intervjuer med elever och lärare, och eftersom 
de intervjuade eleverna är 28 till antalet och lärarna endast två, handlar kapitlet 
framför allt om elevernas föreställningar. Elevernas och lärarnas föreställningar är 
dock delvis överlappande.  
 Inledningsvis skriver jag kortfattat om intervjuerna, analysen och den skriftli-
ga framställningen. Därefter beskriver jag hur deltagarna förstår Bild som könat 
ämne, samt de föreställningar om kön som framgår av utsagorna. Sedan följer 
en redogörelse för de olika tolkningsrepertoarerna om Bild som har framträtt ur 
materialet och vilka möjliga positioner repertoarerna erbjuder eleverna. Allra sist i 
kapitlet gör jag några övergripande reflektioner om vilka större diskurser om bil-
dämnet som de olika tolkningsrepertoarerna kan sägas höra hemma inom.

Det empiriska materialet, analysen och den skriftliga framställningen

Även om intervjuerna syftade till att undersöka föreställningar om Bild och kön i 
relation till varandra, upplevde jag det svårt att formulera frågor på området kön. 
Därför formulerade jag istället ett stort antal frågor som alla syftade till att un-
dersöka vad deltagarna tycker om ämnet, hur man förstår ämnets syfte och vad 
det innebär att vara bra i ämnet, med mera. Vid varje intervjutillfälle ställde jag 
dock en fråga specifikt om Bild och kön, enligt följande formulering: ”Skulle du/
ni påstå att Bild är ett ämne som är mer för flickor, mer för pojkar, eller är det lika 
mycket för alla?”, varefter ett samtal om Bild och kön i synnerhet, och ibland om 
kön och skola i allmänhet, följde.1 
 För att analysera intervjuerna har jag använt begreppen tolkningsrepertoarer och 
subjektspositioner, dessa beskrivs mer ingående i Kapitel 4.2 Hur jag praktiskt gått 

1  Jag återvänder ofta till just denna ganska omständliga fråga i texten. För att slippa upprepa hela 
frågan vid varje tillfälle, skriver jag ibland att eleverna besvarar min fråga om Bild och kön. Varje 
gång det förekommer, är det denna fråga som avses.  

2  Begreppet repertoar är i min skriftliga framställning i detta kapitel synonymt med tolkningsreper-
toar. Jag använder begreppen omväxlande av läsbarhetsskäl – det längre begreppet skulle annars före-
komma 81 gånger i kapitlet. Av samma anledning används ofta det kortare begreppet position istället 
för det sammansatta subjektsposition. 
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tillväga i analysarbetet beskrivs i Kapitel 5. Jag använder begreppet tolkningsre-
pertoarer för att beskriva elevernas och lärarnas föreställningar om Bild.  Talet 
om Bild och kön har jag inte analyserat på samma sätt, utan snarare använt som 
en utgångspunkt för att förstå vilka olika könade subjektspositioner som eleverna 
erbjuds, och hur de positionerar sig feminint eller maskulint, i de olika tolknings-
repertoarerna om Bild. 
 Eftersom de citat som förekommer i texten är tagna ur sitt sammanhang – res-
ten av samtalet – har jag för att förtydliga utsagorna fällt in ord i [klamrar], då 
det behöver förklaras vad exempelvis ett ospecificerat ”det” syftar på. Ord som är 
tydligt betonade i samtalet är understrukna. För att uppnå största möjliga läsbar-
het, tydlighet och begriplighet, i kombination med ett äkta tonfall, har jag valt att 
delvis bevara talspråklighet, delvis skriftspråksnormera utsagorna. En utsaga som 
t.ex. ljuder ”efterom” redigeras till talspråkliga ”efter dom” istället för grammatiskt 
korrekta och skriftspråkliga ”efter dem”. Dialektala ord och uttryck har översatts 
till en mer generell norrländska. Översättningen fyller en dubbel funktion i det att 
den dels ökar läsbarheten, dels bidrar till anonymiseringen av deltagarna. 
 De elever som har intervjuats kommer från båda skolorna i min undersökning. 
Mellan skolorna, som ligger i olika samhällen, finns relativt stora regionala skill-
nader, vars betydelse varierar beroende på vad samtalet handlar om. För att han-
tera detta har jag valt att lyfta fram den lokala kontexten när jag anser att det är 
relevant att göra så. 

Diskursen om Bild som könat ämne

Stina: Skulle ni påstå, att bild är mer för flickor, eller mer för pojkar, eller är det lika 
mycket för alla?
Isabelle: Det är lika mycket för alla. Jag anser inte att det har nånting med liksom 
könet att göra, alltså.
Emelie: Alltså om man tänker på typ kända konstnärer, då är det ju typ mer killar…
Isabelle: Jag anser…
Emelie: …vad man hört talas om så.
Isabelle: Typ. Ja, jag anser inte att, liksom bild är värsta, men typ tjejiga grejen bara, 
herregud!

Dialogen ovan kommer från min intervju med två flickor vid Inlandsskolan. 
Isabelle svarar snabbt och spontant, med ett nästan irriterad tonfall, på min fråga 
om Bild och kön. Amir vid Stadsskolan, som själv har MVG i Bild, svarar på sam-
ma fråga att ”det är typ fifty-fifty, jag menar, det spelar ingen roll, det är varken 
kvinnligt eller manligt på nåt sätt” och förklarar att han inte tycker att det finns 
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några mer manliga eller kvinnliga ämnen. Då jag frågar honom vad han tror att 
andra tycker, svarar han ”jag vet inte, för jag menar, många utav mina killkom-
pisar håller på med bild också så att … jag har aldrig stött på nån som har sagt 
att det är mer kvinnligt eller nånting, det har jag aldrig hört förut”. Thomas vid 
Stadsskolan, som också har MVG i Bild, svarar först ”jag vet inte faktiskt, jag våg-
ar inte säga nånting på det där”, för att sedan föra ett ganska långt resonemang om 
tjej- och killämnen, som han själv inte vill benämna, för att ”det har inte med kön 
att göra” utan handlar om ”personen man har blivit”. Efter en stund säger han ”jag 
har ju inte riktigt hört att Bild är ett tjejämne faktiskt” och fortsätter, ”hade jag 
varit lättpåverkad av sånt där, då hade jag inte vågat prestera så här”. 
 Nästan alla elever jag intervjuar, besvarar frågan om Bild och kön, genom att 
beskriva Bild som ett ämne som finns någonstans på en skala mellan att vara ett 
ämne ”för alla” och ett ämne som är mer ”tjejigt”. De flesta besvarar frågan med 
olika varianter av ”lika mycket för alla, men kanske ändå lite mer för tjejer”. Några 
enstaka svarar utan omskrivningar att det är ”mer för tjejer”. Vad som framgår av 
citaten jag redogör för är, att oavsett hur lite man vill att ämnet ska ha med kön att 
göra, förhåller man sig till en diskurs om Bild som feminint könat. Isabelles tonfall 
när hon besvarar frågan är provocerat, nästan argt – det är som om hon verkligen 
vill dementera ett tänkt påstående om att Bild ska vara ”värsta tjejiga grejen”. Amir 
dementerar också ett tänkt påstående om att ämnet är ”kvinnligt”; ”det har jag 
aldrig hört förut”. Av alla som jag har intervjuat, finns det ingen som tycks förhål-
la sig till ett tänkt påstående om att Bild skulle vara ett ”killämne”, eller manligt, 
trots att frågan, som den är formulerad, faktiskt erbjuder den möjligheten. 
 Vad eleverna förhåller sig till – det tänkta påståendet om Bild som ”tjejigt” eller 
”kvinnligt” – tolkar jag som den dominerande diskursen om Bild och kön. Saga 
vid Inlandsskolan formulerar den enligt följande: ”Det ska inte ha någon skillnad, 
alltså det ska verkligen inte ha någon skillnad, även fast vissa tror … det känns 
som att många tror att det är mer tjejigt”. 
 Hur kan vi förstå diskursen som eleverna förhåller sig till? Varför får Saga käns-
lan av att ”många tror att det är mer tjejigt”? Är inte Bild ett ämne som passar alla 
elever, oavsett kön, lika mycket? 

Föreställningar om kön

Att eleverna (och lärarna) förstår Bild som feminint, hänger lika mycket ihop med 
hur de förstår innebörden av kön, som hur de förstår Bild som skolämne. Dessa 
två går inte att skilja från varandra och detta får konsekvenser för elevernas möj-
ligheter att positionera sig i relation till ämnet. 
 Av elevernas och lärarnas tal om kön framgår att det dominerande perspektivet 
på kön är en könsskillnadsdiskurs, dvs. att flickor och pojkar förstås som och be-
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traktas som olika varandra. Man förstår denna olikhet, eller skillnad, på två olika 
sätt: antingen som medfödd och därmed biologiskt determinerad, eller som ska-
pad genom de olika förväntningar flickor och pojkar möter under sin uppväxt. 
De olika sätten att förstå skillnaderna har mindre betydelse, följden blir ändå den-
samma: pojkar och flickor betraktas som olika och deras handlingar förstås ur det 
perspektivet. 
 De av mina undersökningsdeltagare som talar mest utförligt om hur flickor och 
pojkar är, är de båda bildlärarna i min studie. Jag förstår det som en följd av att de 
pratar om alla sina elever (till skillnad från eleverna, som ofta pratar om antingen 
flickor eller pojkar, eftersom de själva ingår i en av grupperna) och vill förklara för 
mig, hur de förstår den skillnad de upplever mellan flickor och pojkar i bildsalen. 
Typiskt är att flickor och pojkar beskrivs i relation till varandra.
 Karin, som är bildlärare vid Stadsskolan, beskriver flickorna, framför allt i klas-
sen jag har observerat, som ”privata och utestängande”, till skillnad från pojkarna 
som är ”mycket mer på” och ”diskuterar hellre det dom gör”. Därtill beskriver 
hon flickor generellt som ”tystare, tar mindre plats”. Hon menar också att pojkar-
na ”tar plats genom att bara visa att dom inte gör nånting, medan en flicka som 
inte gör nånting ser ut som att hon gör nånting, så får hon vara i fred”. Pojkarna, 
menar hon, kräver mycket mer uppmärksamhet. Karin är dock också noga med 
att påpeka att det också finns ”tvärtom, där det är flickor som tar mycket plats, 
liksom gör sig hörd eller synlig på nåt sätt”. 
 Karin besvarar också min fråga om Bild och kön, med att ”jag är ju tjej, så att 
det blir väl mest tjejigt, mer tjejigt än killigt antar jag”. När jag frågar vad hon tror 
att det tjejiga är, svarar hon ”känslor, känslor, att uttrycka känslor, och… person-
lighet … det blir liksom mer tjejigt på nåt vis”. Vidare berättar hon att hon tycker 
att situationen har förändrats sedan hon började låta eleverna arbeta mer digitalt 
på bildlektionerna, eftersom killar plötsligt ser andra möjligheter än tidigare att 
förverkliga idéer och få det att se ”proffsigt” ut. Tjejer, menar hon, har ofta ”sut-
tit och petat och ritat sen dom var små” och har därför lättare för att ”göra fint”. 
Eftersom de kan ”rita fint” ställer också flickorna högre krav på sig, enligt Karin, 
medan pojkarna är ”mer målinriktade” och inställda på problemlösning. 
 Ann-Marie, som är bildlärare vid Inlandsskolan, beskriver flickor på ett liknan-
de sätt. Hon menar att det finns ”delar av ämnet” som kanske är mer för flickor. 
När jag frågar vilka, säger hon att det är fler flickor som ”har en bra handstil … 
motoriken, de har bättre motorik, eller hur?” Hon förklarar det med att spekulera 
i att flickorna tecknar och målar på sin fritid, och lägger till ”det gör kanske killar 
med, men jag tror inte på samma sätt, dom är mer fysiska, rör sig mer …  Det är 
ju bara att tänka på en själv, att man har tyckt om att teckna och måla och suttit”. 
När jag frågar henne vad hon tror om varför det blir på det sättet, svarar hon med 
ett skratt ”Men tjejer är stillsammare av nån anledning. … varför är tjejer mer 
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stilla och killar mer rörliga, är det en uppmuntran att killar ska slåss, och dom ska 
vara framåt, och dom ska vara fysiska mer än tjejer?”. 
 Ann-Marie reserverar sig sedan genom att förklara att hon själv inte tror att bil-
dämnet är mer för flickor, utan att det är ”mer av tradition då, att tjejer tecknar” 
och att det känns som att ”dom [pojkarna] inte tar det så seriöst, eller tycker att 
det är inget viktigt ämne … många pojkar, som är fysiska och gillar att meka”. Att 
sitta stilla och teckna ”kräver mer koncentration, det är ju tjejer bättre på” menar 
Ann-Marie. 
 Sammanfattningsvis beskrivs flickor i de båda bildlärarnas tal om kön, som stil-
lasittande, ritande, bra på att koncentrera sig, petnoga, inriktade på att göra fint, 
tysta, privata, och förknippas med personlighet och känslor. Pojkar beskrivs som 
aktiva, fysiska, vana att ta plats, utåtriktade, intresserade av diskussion, och för-
knippas med teknik och problemlösning. 
 Mycket av bildlärarnas tal om kön kommer igen i mina elevintervjuer. Både 
vid Stadsskolan och Inlandsskolan framställs pojkar som mer fysiskt aktiva och 
starkare, liksom föreställningen att flickor har lättare för att koncentrera sig åter-
kommer flera gånger. 

Föreställningar om Bild

Jag kommer nu att redogöra för de olika tolkningsrepertoarer om Bild, som elever 
och bildlärare i min undersökning använder sig av, när de förklarar hur de förstår 
olika aspekter av ämnet.  

Bild är att rita och måla

Stina: Om jag, säger ”bild i skolan”, vad tänker ni då?
Isabelle: Öh typ, teckna. Mycket teckna.
Emelie: Ja, och måla.

Den första tolkningsrepertoaren jag vill nämna är kanske den mest uppenbara, 
men också på ett sätt den mest diskreta. Det mest självklara sättet att förstå ämnet 
Bild, är som ett ämne där man ”ritar och målar”. Det är också vad de allra flesta 
elever säger när jag frågar dem vad de tänker på, om jag säger ”Bild, som i Bild i 
skolan”. De svarar ofta med ett tonfall som antyder att de tycker att det är så själv-
klart att det knappt behöver nämnas. Centrala begrepp i repertoaren är de verb 
som eleverna först använder för att beskriva Bild; teckna, rita, måla, samt titta och 
rita/teckna av.  
 Jag uppfattar det som att eleverna använder verben teckna och rita som mer el-
ler mindre synonyma. Emellertid finns en betydelseskillnad mellan orden. Enligt 
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ordboken är teckna att ”utforma (konstnärlig) bild med penna”, medan ”rita” en-
ligt samma ordbok är att ”framställa (enklare bild av ngt) genom att dra streck på 
papper”. Rita är också det begrepp som eleverna allra oftast använder, vilket i nå-
gon mening har en förminskande effekt. Verben kladda och kludda används också 
(vilket fungerar betydligt mer nedvärderande), men i mycket liten utsträckning. 
 ”Att rita” beskrivs omväxlande som en aktivitet, en kompetens eller ett tillstånd, 
men underförstått i några av utsagorna om ”att rita” ligger att det är en grundläg-
gande kunskap, eller ett lägre tillstånd av kunskap som man idealt bör överskrida, 
eller ta avstamp ifrån i andra projekt. Tillsammans med andra utsagor om Bild 
blir det ibland ett motsägelsefullt budskap om att det är viktigt att kunna teckna 
för att vara eller bli bra i Bild, men att kunna teckna är inte tillräckligt. Som bild-
läraren Ann-Marie formulerar det, ”Det viktiga är väl inte att man är jätteduktig 
och kan rita det där äpplet kanske, det är väl mer att man kan se och förstå bilder, 
tänka om bilder”. Att vara duktig på att teckna framställs som mindre viktigt och 
en lägre kunskapsform, förstå och tänka om bilder som en högre kunskapsform, 
ett metaperspektiv. 

Amir: I sjuan, då behövde man typ hjälp hur man ritar en skugga … nu tycker jag 
att, jag kan allt det där så att, det jag har nytta utav läraren nu, det är ju att hon ger 
oss uppgifter, och, information om hur vi ska göra den. […] så att det är typ en grym 
start och lära sig allting, för allting liksom hänger ihop i Photoshop, på samma sätt 
som om du ritar typ skuggor och allting … det är ett bra steg. 

Amir vid Stadsskolan, som enligt både sin egen, kamraternas och bildlärarens ut-
sago inte tecknar, framställer kunskapen att teckna som någonting grundläggan-
de, ”en grym start”, som man kan behöva hjälp att lära sig på ett lägre stadium, ”i 
sjuan”. ”Jag kan allt det där” hävdar han, och beskriver lärarens uppgift i nian som 
att erbjuda större utmaningar. Genom att hävda att han ”kan allt det där” intar 
han en position som någon som har utvecklats, eller transcenderat det grundläg-
gande tillståndet ”att rita”. 
 Att Bild förstås som ett ämne där man ritar och målar får vissa konsekvenser för 
vilka positioner som görs möjliga för eleverna, och därmed vilka som kan betrak-
tas som bra i Bild av sina kamrater. När lärare och elever talar om själva aktiviteten 
eller förmågan att teckna och måla, är det från en neutral utgångspunkt; lärarna 
beskriver det som att ”kunna titta och rita”, eller att ”man har hjälp av att kunna 
rita en enkel bild”, eleverna i formuleringar som ”jag är inte så bra på att rita hun-
dar”, ”är man dålig på att rita, är det inte lika roligt att rita”, eller för att beskriva 
vad det är att vara bra i Bild, ”man kan rita så att det ser verkligt ut”. 
 När talet istället handlar om personen som tecknar eller ritar, positionerar man 
denne som sittande, vilket också ges en könad innebörd. Personen som sitter och 
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ritar, är nämligen i både elevernas och lärarnas utsagor i de flesta fall en flicka. 
 Bildläraren Karin berättar om sina egna barn, pojkar, som ”inte suttit ner och 
ritat helt enkelt”, och jämför med syskonbarnen, flickor, som ”har suttit på rum-
pan och ritat”. Bildläraren Ann-Marie säger om pojkar, att ”dom är inte vana att 
sitta och rita”, och om flickor att ”dom kanske också håller på med sånt hemma, 
tjejer sitter ju och målar, tecknar”. I båda bildlärares tal görs positionen ”sitta och 
rita” till en feminin position, som Ann-Marie dessutom knyter till hemmet och 
fritiden. 
 Vid min intervju med Sabina, Elvira och Tova vid Stadsskolan, frågar jag dem 
om de tror att alla tänker som dem om Bild och kön, ”att det är lika mycket för 
alla”:

Tova: Kanske, killarna tror att tjejerna – 
Sabina: Kan mer.
Tova:  – kan mer.
Sabina: Jag antar att man ser väl mer tjejer sitta och rita kanske, dom gör väl det på 
fritiden, för det är som såhär lite snäll, man ska va snäll, och inte göra så mycket ljud 
av sig säger dom ju.

Först pekar de tillsammans ut diskursen om Bild som feminint. Därefter skapar 
Sabina positionen ”sitta och rita” för flickor, och framställer det som någonting 
som hör hemma på fritiden. Vidare knyter hon egenskaperna ”snäll”, och tyst 
(”inte göra så mycket ljud av sig”) till positionen, vilket ytterligare betonar hur 
feminin den är.  
 Vid Inlandsskolan frågar jag Arvid, Johan, Mattias och Nils om Bild och kön. 
Arvid svarar först spontant att det är ”lika mycket” för alla, varpå Johan invänder:

Johan: Det är ju fler flickor som är bra på det än vad det är pojkar. Pojkarna är det 
bara nån som duger till.
Stina: Är det så?
Johan: Kvinnorna är det typ nästan varenda en som – 
Nils: Det är därför att vi tar det inte lika allvarligt.
Johan: Nämen dom sitter ju oftast och kladdar lite mer.
Mattias: Det har med intresse att göra, jag har då inte intresse för att sitta hemma 
och –
Nils: Nämen när man var liten, då kunde man ju rita.

När Johan säger ”dom sitter ju oftast och kladdar lite mer” om flickorna, fyller 
det en dubbel funktion: det skapar positionen ”sitta och rita” för flickorna, och 
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genom att använda det förminskande verbet ”kladda” istället för rita eller teckna, 
nedvärderas aktiviteten och framställs som meningslös. Mattias knyter tecknan-
det, eller kladdandet, till att ”sitta hemma”, dvs. till fritiden och den privata sfä-
ren, och tar samtidigt avstånd från den feminina positionen genom att hävda att 
han inte har ”intresse för att sitta hemma och – ”. Han avbryts av Nils, som ock-
så gör ritandet till en barnslig position, genom uttalandet ”när man var liten, då 
kunde man ju rita”. När jag ber honom berätta mer, förtydligar han med att ”när 
man var en fyra-fem år då hade man ju inget vettigt för sig, fick inte vara ute och 
skotta snö, klyva ved…”. 
 Vid ett annat tillfälle är det Robert, Carl, Måns och William jag intervjuar 
vid Inlandsskolan. Också de skapar den feminina positionen ”sitta och rita”. 
Sammanhanget som nedanstående citat är hämtat från är följande: eleverna har 
precis gemensamt förklarat för mig att tjejer är bättre än killar i Bild och att många 
fler tjejer än killar är intresserade av ämnet. De har också gjort en jämförelse mel-
lan sin egen hembygd och Stockholm, och hävdat att det antagligen finns fler kil-
lar i Stockholm som gillar Bild, än det finns där de själva bor. I storstan, hävdar de, 
är killar ”som käringaktiga”, och ”kan inte köra skoter och moped vars fan dom 
vill”. Man pratar och skämtar mycket i mun på varandra och det är svårt för mig 
att både höra, förstå vad de säger och hänga med i svängarna, vilket framgår av 
mina egna förvirrade repliker, där jag ställer två frågor på en gång och därefter inte 
förstår om deras ”dom” refererar till tjejer eller till Stockholmare:

Stina: Varför ska det ha betydelse ifall man är pojke eller flicka, alltså, vad är det som 
gör att det är så många fler flickor då som är intresserade av att rita och måla? Och 
att det ska vara skillnad mellan storstan och det här stället?
Robert: Jamen det är ju för jaa…
Carl: Andra intressen.
Måns: Dom har ju inget bättre liv, dom sitter ju bara och ritar.
Robert: (skrattar och härmar) ”Dom har inget bättre liv”.
Stina: I storstan?
Måns: Sitter ju där ”ja vi törs inte gå ut… vara hemma” (med ljusare röst)
Stina: Vilka är det du pratar om nu?
(De pratar i mun på varandra, det är svårt att höra)
Stina: Stockholmare?
Måns: Jamen tjejerna.
Stina: Dom sitter hemma…?
Måns: Dom törs ju inte utforska världen riktigt, då börjar dom hitta på djävulskapet 
och rita och sånt.
Robert: (till Måns) Pappa din vill att du ska börja rita istället (skrattar), tror han 
skulle bli glad om du hade köpt ritblock och sitter hemma och ritar på kvällarna.
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De två senast nämnda intervjuerna kräver en kommentar om den kulturella 
kontext som genererar den här typen av uttalanden. Jag vill beskriva kulturen elev-
erna vid Inlandsskolan lever i som maskulin och patriarkal. Jakt, skogsbruk och 
jordbruk är områden och aktiviteter som tillmäts högt värde.3 Vissa av eleverna i 
mitt material betonar kulturen väldigt starkt, till dem hör dessa åtta pojkar. De 
iscensätter en maskulinitet som förknippas med fordon, och konstruerar här en 
skillnad mellan sig själva, flickor och vad de framställer som feminiserade former 
av maskulinitet; de ”käringaktiga” storstadsborna, som de menar inte har samma 
möjligheter att göra den form av maskulinitet som är gångbar bland dem själva. 
De talar bred dialekt, inte för att de inte kan tala rikssvenska, utan för att positio-
nera sig både som maskulina och inlandsbor, dvs. de betonar det regionala för att 
skapa ett avstånd till mig som både kvinna, forskarstuderande och stadsbo. Andra 
elever, både flickor och pojkar, som kommer från samma byar, använder inte sin 
dialekt på samma sätt när de talar med mig. 
 Dessa pojkar framställer kanske tydligast av alla i min undersökning Bild som 
feminint och immanent; som passivt stillasittande och bundet vid hemmet (den 
privata sfären). I deras framställning har flickorna blivit vid det som är; de sitter 
hemma och ritar, vilket framställs som både barnsligt och immanent. Pojkarna po-
sitionerar sig själva som mognare och maskulina; de har antingen lämnat hemmet 
för att utforska världen med hjälp av sina fordon, eller fått viktigare saker att göra, 
som att ”skotta snö, klyva ved”.
 När jag intervjuar Emanuel och Rikard vid Inlandsskolan, berättar Emanuel för 
mig att flickor, enligt vad han har observerat, oftare får till ”ordentliga bilder”. Jag 
frågar honom vad han tror att det hänger ihop med och han svarar

Emanuel: …det är väl att dom, alltså att dom kanske ritade mycket som små eller, så 
här lär sig rita av ordentligt, för att  … tjejerna brukar ibland så här ba’, rita av hästar 
om vi säger för att till exempel … sitter dom där och ritar… och så blir man ju bra, 
så blir man ju bra till slut på det, så att…
Stina: Mm.
Rikard: Det är en träningssak.
Emanuel: Exakt, det är en träningssak, men, av det jag har observerat så verkar det 
alltid som att tjejer alltid är bra på att rita bra, liksom bilder, i själva bildämnet.

3  Många av eleverna kommer från familjer som driver jordbruk, och/eller äger skog. Skolans rektor 
berättar för mig att vad man tidigare har satsat mest på ekonomiskt, är att ge eleverna goda kunska-
per om skog och jakt. Detta motiveras av att ett mycket stort antal av skolans elever är rika genom 
familjens orealiserade tillgångar (skogsägande) och att det därför är nyttiga kunskaper för dem. Man 
har bl.a. arrangerat återkommande lägerresor för eleverna, och erbjudit möjligheter att ta jägarex-
amen på Elevens val, till dess att Skolinspektionen riktade kritik mot detta. Man har även erbjudit 
särskilda estetiska inriktningar som Elevens val, men jag menar att hur mycket olika aktiviteter tillåts 
kosta ekonomiskt, avspeglar hur högt olika aktiviteter värderas.
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När goda prestationer anses vara ett resultat av träning och hårt arbete förknippas 
prestationerna med femininitet. Talang, begåvning och prestationer som kommer 
till synes utan ansträngning, förknippas istället med maskulinitet (Walkerdine, 
1989; Jones & Myhill, 2004; Hodgetts, 2008; Jackson & Dempster, 2009).4 När 
Rikard och Emanuel betonar träningen som förklaring till flickornas bättre presta-
tioner, fyller det funktionen att sänka värdet på deras kompetens, som alltså görs 
mindre åtråvärd genom att inte förknippas med talang eller begåvning.  
 Jens och Anders från Stadsskolan får tillhandahålla ytterligare ett exempel på 
denna repertoar, och vilka konsekvenserna blir av att ”sitta och rita” är en feminin 
position:

Stina: Kan ni säga nånting om vilka i klassen, som är bra på Bild?
Anders: Thomas.
Jens: Thomas.
Anders: Thomas. Han är väldigt bra, i Bild […] Han tycker det är väldigt roligt och 
han ritar ju på rasterna och sånt där, så att…
Jens: Han är duktig på det, talang för det.
Stina: Talang, vad är det för nånting?
Jens: Men det känns som att han har lätt att rita och han har lätt att…
Anders: Han har lätt att komma på saker.
Jens: Han är kreativ och han har liksom lätt, han har alltid varit duktig på att måla 
för, han har varit dagbarn samtidigt som jag, hos samma dagbarnsgrupp, och han 
brukade rita redan då … det var bra, liksom, väldigt bra för hur gammal han var, och 
han fick med saker och så där.
Stina: Mm. Finns det fler som är bra i Bild?
Anders: Jag vet inte exakt vilka som är bra … jag har inte så jättebra koll, jag vet i 
alla fall att Thomas är bra men… Elvira tror jag är ganska bra.
Jens: Mm.
Anders: Hon har ritat då fina bilder.
Jens: Är inte Amir ganska bra på så här dator-… datorerna, datoreffekter…
Anders: Joo… på datasaker är Amir bra, han har ju MVG i Bild, fattar inte hur … 
han har inte rört en penna ens.

När jag frågar Anders och Jens vilka i klassen som är bra i Bild, är Thomas den 
första och nästan enda de kommer att tänka på. Thomas tecknar på rasterna och 
tränar därigenom bevisligen mycket, vilket hör till en feminin position. När Jens 

4  Walkerdine (1989) har visat hur flickors prestationer i bl.a. Matematik förklaras med att de arbetar 
hårt och följer regler, vilket anses vara fel sätt, och inte på grund av begåvning och verklig förståelse, 
som är rätt sätt. Begåvning tillskrivs istället pojkar, som antas ha potential även då de inte presterar 
väl.
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och Anders beskriver hans förmåga med orden ”talang”, ”lätt att komma på saker” 
och ”kreativ” fyller det funktionen att istället positionera honom maskulint och 
höja värdet på förmågan. 
 När Jens föreslår att Amir är bra på datoreffekter, bekräftar Anders att Amir är 
bra på detta och att han dessutom har ett MVG i Bild, vilket samtidigt tycks obe-
gripligt eftersom ”han har inte rört en penna ens”. Det är alltså så självklart att 
Bild är synonymt med ”rita och måla”, att det är närmast otänkbart för Anders, att 
en elev som inte tecknar och målar kan anses bra i Bild, varför Amirs kunskaper i 
någon mening ogiltigförklaras. 
 Tolkningsrepertoaren Bild som att rita och måla vilar på föreställningen att Bild 
går att likställa med konst, och att konst bara är konst när den är personlig, och att 
det bara kan bli personligt genom handens uttryck. Föreställningen kan härledas 
tillbaka till romantikens konst- och konstnärsideal som föreskriver att konst ska 
vara ett personligt uttryck och reflektera skaparens personlighet (Battersby, 1989). 
Att Bild på detta sätt går att likställa med konst, skapar ett alternativ till den fe-
minina positionen ”sitta och rita”, nämligen positionen som konstnär, som är en 
framför allt maskulin position. Det förekommer i några av mina intervjuer att 
man åberopar den manliga konstnären, i samband med frågan om Bild och kön, 
för att antingen ifrågasätta eller mildra påståendet att Bild kan anses vara ”mer för 
tjejer”. Efter att bildläraren Karin har förklarat att bildämnet, genom sin koppling 
till ”känslor och personlighet” är ”tjejigt”, tar hon tillbaka lite av sitt uttalande ge-
nom att tillägga ”å andra sidan så är det ju bara manliga konstnärer”. När Martin 
vid Inlandsskolan har hävdat att Bild är mer för tjejer, för att de har ”lättare att 
koncentrera sig”, invänder kamraten Jesper ”men det finns många duktiga konst-
närer som är killar”. Emelie vid Inlandsskolan hävdar ”om man tänker på typ kän-
da konstnärer, då är det ju typ mer killar, vad man hört talas om så”. 
 Thomas vid Stadsskolan berättar för mig, efter att han säger att han ”inte riktigt 
hört att bild är ett tjejämne”, att om han hade varit ”lättpåverkad” hade han ”inte 
vågat prestera så här”. 

Thomas: för jag menar, öh… nu är jag ju… jag, orkar inte med sånt där, så jag är 
ganska befriad från det, det ser man ju, jag sitter å ritar mangatjejer, och det, är en 
tjejgrej, det vet jag direkt.
Stina: Mm.
Thomas: Och det gör jag ändå.

Genom att förklara att han är medveten om att vad han gör är en ”tjejgrej”, och att han 
anser sig ”befriad från det”, vägrar han låta sig positioneras som feminin, samtidigt som 
han vägrar att ge upp sitt intresse, vilket i någon mening innebär en konflikt för honom. 
Strax därpå löser han problemet, genom att skapa och inta positionen som konstnär:
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Thomas: …alltså, när jag tänker på det nu… 
Stina: Ja?
Thomas: Alltså egentligen, bild borde va ett killämne, men det är ett, öm… käns-
lomässigt killämne, för att, alla konstnärer, dom flesta kända konstnärer, dom är ju 
killar.
Stina: Mm.
Thomas: Men… jag säger inget om det, de är ju som, det är en historisk grej, det är 
som med allt annat också.
Stina: Mm. ”Bild borde va ett killämne, men ett känslomässigt”
Thomas: Ja, men… alltså det är ju, dom säger ju att killar är så jäkla okänsliga hela 
tiden, och att tjejer är tvärtom.
Stina: Mm.
Thomas: Och jag menar, det här [gör en gest åt bildsalen till], det handlar om att 
uttrycka sina känslor, alltså, det är inte riktigt sagt så, men det, det styr ditåt ändå, 
så att då har det ju med känslor att göra, och, ja, konstnärer uttrycker ångest, dom 
uttrycker lycka och kärlek och sorg och ilska och allting.

 
Konstnärspositionen för med sig föreställningar om transcendens; begåvning, 
kreativitet, möjligen genistatus, professionalism (till skillnad från amatörism och 
hobbykunskaper, som Bild också förknippas med) och en plats i offentligheten. 
Konstnären är, tack vare den manliga konsthistoriska kanon som undervisas i sko-
lorna, en maskulin position, från vilken pojkar och män har rätt att uttrycka alla 
slags känslor, trots att känslor anses feminint. 
 Amir berättar om ett möte med repertoaren Bild som att rita och måla i bildsalen:

Amir: Till exempel, den här parafrasbilden vi håller på med, då frågade jag bara, 
”vad får jag använda för teknik, får jag använda film?” hon ba’, ”jamen självklart”, 
sen gick min kompis fram, han ba’ ”jamen, visst är det Bild vi har nu?”

Av händelsen Amir relaterar framgår hur hans kompis med hjälp av repertoaren 
Bild är att rita och måla, försöker sätta gränser för hans handlingsfrihet i Bild och 
nekar honom en position som en lyckad elev i Bild. När föreställningen om Bild 
är att det handlar om ett personligt uttryck via handen, anses en elev som i första 
hand väljer digitala tekniker för bildframställning inte riktigt uppfylla kriterierna 
för att vara bra i Bild, eftersom han varken agerar immanent och sitter och teck-
nar, eller intar positionen som konstnär i bildsalen. Jag menar att tolkningsreper-
toaren Bild är att rita och måla, får konsekvensen att elever som väljer andra sätt 
att formulera utsagor i bild, riskerar att diskvalificeras. 
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Bild som frihet 

Stina: Vad är bild i skolan för slags ämne då?
Isabelle: Ett typ, slappt, ämne.
Emelie: Jaa.
Isabelle: Det är inte så ansträngande, man kan liksom-
Emelie: Man kan slappna av.

Med hjälp av en vanligt förekommande tolkningsrepertoar, konstrueras ämnet 
som ”fritt”, eller som ett ämne som erbjuder eleven frihet av olika slag. Centrala 
begrepp och formuleringar i tolkningsrepertoaren är fritt, slappna av, inte så myck-
et tänk, göra vad man vill. Dessa formuleringar uttrycks med viss variation av olika 
elever i mitt material, när de beskriver ämnet. Genom att isolera och sätta ihop 
några av fraserna, är det möjligt att formulera följande utsaga, som sammanfattar 
repertoaren: ”Bild är ett avkopplande ämne, en lugn stund utan tänk. Det är ganska 
fritt, man kan rita lite vad man känner för”. 
 Vid en ytlig anblick tycks elevernas uppfattning vara att Bild är, precis som 
det inledande citatet säger, ”slappt”. Men beroende på vem som använder denna 
tolkningsrepertoar, och i vilket syfte, färgas framställningen av olika positivt eller 
negativt laddade begrepp. Och vid en närmare granskning av vad ungdomarna 
säger, tycks det finnas två olika frihetsbegrepp inkluderade i tolkningsrepertoaren 
Bild som frihet; frihet från skolans disciplinerande krav, och frihet till, dvs. frihet 
att själv välja teknik, motiv, material etc. i sitt arbete. De olika frihetsbegreppen 
producerar en feminin och en maskulin position, då friheten att välja och därmed 
skapa sina egna projekt och utvecklas, är delar av föreställningen om en maskulin 
transcendens. Frihet från krav innebär egentligen ingen rörelse mot någonting, 
utan framställs mer passivt, stillastående, och görs till en immanent, och därmed 
feminin, position. Denna repertoar används av elever både för att positionera sig 
inom ämnet, och markera ett avstånd till ämnet.

Patricia: Samtidigt tycker jag att… om man har ett schema, så har man vissa grejer 
som man gillar, ”a nu är det … fredag för att jag åker hit för att det är Bild”, det finns 
ju alltså typ Textil och Hk [Hem- och konsumentkunskap] och Bild och såna praktiska 
ämnen, som vissa tycker är lite roligare då så att säga då, ibland kan det ju vara det som 
drar mig hit, när man är jävligt trött och, så vill man veta att man har nåt roligt ämne. 
Stina: Du menar, så att Bild är för dig ett sånt roligt ämne då?
Patricia: Ja. Mest för att det inte är så mycket, tänk och så, så det är ju, alltså inte 
teori (skratt), man får, göra lite vad man vill, så… det är inte ett så ett fast ämne ba’ 
”du ska kunna rita fyrkant och veta vad den heter och vilka sidor” och hur arean är 
och sånt. Ja. Så klart jag går hit för att det är kul.
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Patricia vid Inlandsskolan intar en feminin och immanent position inom ämnet, 
genom att hävda att det är bland annat friheten från ”tänk”, som Bild (och andra 
enligt henne liknande ämnen) erbjuder, som kan motivera henne att gå till skolan 
vissa dagar. Hon skapar samtidigt en polarisering mellan ”Textil och Hk och Bild 
och såna praktiska ämnen” och skolans övriga, förmodat teoretiska ämnen. Hon 
beskriver sedan framför allt vad Bild inte är: ”inte så mycket tänk … inte teori 
… man får göra lite vad man vill … det är inte ett så fast ämne” och får därmed 
Bild att framstå som ett ämne som är fritt från de tvingande regler och krav som i 
hennes beskrivning implicit karakteriserar skoldagen i övrigt. Med den avslutande 
frasen ”Så klart jag går hit för att det är kul” motiverar hon sin position. 

Stina: Vad tycker ni att själva poängen med bildämnet är?
Emanuel: Själva poängen med bildämnet, alltså jag känner det som att, ett… vad 
ska man säga nästan som… kan man säga ”tillflyktsort”, eller inte som så men… Att 
det är från dom, från andra ämnen där det ofta så sitter… a nämen dom såhär bara 
dom, att, det, liksom, tänka och… du ska göra dessa och dessa uppgifter, så men i 
bilden kan man göra som lite mer fritt, då kan man göra som vad man… man kan 
rita vad man har lust med, vad man känner, med mera. Kan liksom uttrycka sig or-
dentligt, uttrycka sig i själva… bildämnet, med olika sorters… medel.

Även Emanuel använder tolkningsrepertoaren Bild som frihet för att positionera 
sig mitt i bildämnet. Ordvalet ”tillflyktsort” antyder till en början att det handlar 
om en plats han flyr till från någonting annat, men han har svårt att finna ord för 
att formulera vad han menar. ”Från andra ämnen där det ofta så sitter … tänka 
… du ska göra dessa och dessa uppgifter” ansluter till Patricias framställning av en 
regelstyrd och kravfylld skola, men det är en prövande och försiktig framställning, 
som innehåller upprepade reservationer: ”vad ska man säga … eller inte som så 
men”. Därefter beskriver han vad Bild är för honom: ett ämne där man kan ”göra 
som lite mer fritt … rita vad man har lust med, vad man känner … uttrycka sig 
ordentligt”. Friheten från krav förskjuts till att bli frihet till att bestämma själv och 
därmed frihet att ”uttrycka sig ordentligt”, med Bild. Att ”uttrycka sig ordentligt” 
innebär att kommunicera någonting med omvärlden, dvs. ett transcendent över-
skridande. Att han använder ordet ”medel” visar också att han är medveten om att 
han använder en mediering för att uttrycka sig.  I och med det kan man säga att 
han omförhandlar den immanenta och feminina position som frihet från innebär, 
till en transcendent och maskulin position i relation till ämnet. 
 Gemensamt för nästan alla beskrivningar av Bild med hjälp av denna tolk-
ningsrepertoar, oavsett om det handlar om frihet från eller frihet till, är att ämnet 
framställs som ett ämne som är särskilt från och olikt skolans övriga verksamhet. 
Repertoaren bidrar till att reproducera en vanlig dikotomi mellan skolans s.k. 
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teoretiska och praktiskt-estetiska ämnen (jfr Lindgren, 2006). Konsekvensen blir 
att bildämnet legitimeras framför allt genom sin olikhet, genom att ämnet anses 
erbjuda någonting teoretiska ämnen inte gör, nämligen en stunds vila eller fri ak-
tivitet mellan skoldagens regelstyrda ämnen. En annan konsekvens blir att ämnet 
emellanåt förstås som ”slappt” och enkelt. Repertoaren används främst av elever 
för att förklara varför man gillar Bild, eller med andra ord att positionera sig inom 
eller nära bildämnet.  

Bild som eget intresse

Stina: Kan ni säga nånting om hur viktigt Bild är, som ämne?
Elvira: Nja, inte så viktigt.
Sabina: Det är nog olika också från person till person som sagt, beror på vad man 
ska göra sen, för exempelvis, ska du jobba med Bild, bli bildlärare, då är ju Bild väl-
digt viktigt, (skratt) annars så är det ju som konstigt.

Patricia: … som sagt… vad ska du ha Bild till, vad ska du kunna göra skuggor till, 
vad, du ska kunna göra skugga, du ska kunna göra en hand som… pekar finger, eller, 
pekar, och ba’, ”jaha, vad ska jag med det till”? Senare i livet.

I nästa tolkningsrepertoar konstrueras Bild som eget intresse. Genom att isolera de 
centrala begrepp som ingår i repertoaren, kan följande utsaga konstrueras: ”Det är 
olika från person till person hur viktigt det är, det beror på vad man ska göra i framti-
den. Om man ska bli bildlärare, konstnär, arkitekt eller designer är det viktigt, annars 
är det mer en rolig sak man kan göra på fritiden. Det är viktigare med matte och allt 
det där man verkligen behöver”. Repertoaren producerar en feminin position som 
amatör, och en position som professionell, som förknippas mer med maskulinitet.
 Hur viktigt ämnet är beskrivs som en ”personfråga”, eller någonting ”individuellt”, 
som hänger samman med intresse eller framtidsplaner. Ämnet beskrivs som viktigt 
för dem som tänker satsa på ett yrke där man har uppenbar nytta av bildkunskaper, 
eller viktigt för dem som har ett personligt intresse av Bild och som tycker om att 
teckna och måla på fritiden. Därmed görs ämnet mindre viktigt än andra ämnen.
Flera av eleverna kommer via denna repertoar in på frågan om betyg i ämnet, 
varpå de framställer bildbetyget som mindre viktigt än övriga betyg, framför allt 
betygen i Matematik, Svenska och Engelska. Eleverna är väl medvetna om att de 
behöver minst betyget godkänt i dessa ämnen för att vara behöriga till gymnasiet, 
vilket skänker ämnena en självklar status som viktigare än alla andra. Det ämne 
som oftare än alla andra i samtalen får utgöra exempel på ett annorlunda och vik-
tigare ämne jämfört med Bild, är Matematik, som på många sätt framställs som 
bildämnets motsats. 
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De flesta utsagor i denna tolkningsrepertoar har tillkommit som svar på en fråga 
jag ställt, om hur viktigt de anser att bildämnet är. Ibland har de spontant jämfört 
med andra ämnen, ibland har jag uppmanat dem att jämföra. Det är alltså på sin 
plats med en reflektion över min egen delaktighet i konstruktionen som görs. Jag 
inser att jag själv, genom att aningen oreflekterat be dem jämföra ämnen, i stor 
utsträckning medverkar till att det över huvud taget skapas en hierarki mellan äm-
nen. Å andra sidan är det teoretiskt möjligt att några skulle ha kunnat framställa 
en omvänd hierarki, dvs. beskriva Bild som viktigare än andra ämnen, vilket alltså 
ingen har gjort. Några av elevernas resonemang om ämnets eventuella vikt och be-
tydelse har dessutom tillkommit spontant, dvs. i samband med helt andra frågor. 
Därför har jag också valt ett par citat från just dessa intervjuer för att representera 
denna tolkningsrepertoar. 

Nicole: Men jag tänkte bara, att alla kanske inte är kreativa, och tycker om att ha det 
[Bild] så jag, jag tycker att det är ganska onödigt och, det borde vara typ som Elevens 
val, att man borde få välja. Det ger ju som inget, om man får typ dåligt betyg i det, 
då kan man typ, det är ju säkert då för att man inte är engagerad, och (ohörbart)
 ---
Nicole: Jag tycker att det är ganska onödigt ämne ändå. Aa. Fast det är inte tråkigt, 
att ha det, men jag tänkte mer på hur, om man ska ha den bästa utbildningen eller 
nåt, så är det ju inte Bild man räknar in, ”Aa jag hade MVG i Bild” och så typ får 
man… då typ, aa, är det samma som om man hade MVG i typ, Matte?
Stina: Mm.
Nicole: Det tycker inte jag, att det är samma sak.
Stina: Vad är det för skillnad då?
Nicole: För att… öh… Matte är viktigt, det är inte Bild, det är liksom inget som 
man kan kräva att man ska kunna. 

När Nicole säger att ”alla kanske inte är kreativa och tycker om att ha det, så jag 
tycker att … man borde få välja” framställer hon Bild som ett särintresse för ”krea-
tiva” personer. I förlängningen får denna konstruktion konsekvensen att Bild inte 
är viktigt eller lika intressant för andra personer än dem som definieras som eller 
definierar sig själva som kreativa. Kreativitet hör till transcendensen, och kopplas 
i bildsammanhang till den maskulina konstnärspositionen. Därigenom blir ”kre-
ativ” en position som inte vem som helst har möjlighet att inta genom sina hand-
lingar (åtminstone inte utan svårigheter), utan bara de personer som egenskapen 
kreativ häftas vid.
 Vidare skapar hon en hierarki mellan bildbetyget och betyget i Matematik, för 
att motivera att Bild är ett ämne som inte behöver prioriteras. ”Om man ska ha 
den bästa utbildningen” säger hon, ”så är det ju inte Bild man räknar in”, vilket 
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innebär implicit att även utbildningar och yrken inom bildkonst värderas lägre 
än andra yrken. Hon avslutar sitt resonemang med att slå fast att ”Matte är vik-
tigt, det är inte Bild, det är liksom inget som man kan kräva att man ska kunna”. 
I och med detta görs frågan om ämnets (o)vikt inte ens till en individfråga, utan 
till ett objektivt faktum. Jag förstår hennes resonemang om betyg också i ljuset av 
att Svenska, Engelska och Matematik är de ämnen som eleverna måste ha minst 
betyget G i för att ha behörighet till gymnasiet. Detta, menar hon, borde också 
innebära att ett MVG i Bild inte har samma värde som ett MVG i ett av ”kärnäm-
nena”. Nicole använder tolkningsrepertoaren Bild som eget intresse för att skapa en 
position där ett avståndstagande från ämnet är berättigat, eftersom ämnet inte är 
allmängiltigt, utan endast viktigt för ett fåtal intresserade. 
 Några som använder sig av repertoaren kompletterar med att beskriva Bild som 
en rolig fritidssysselsättning, en hobby, vilket producerar den feminint könade 
positionen som amatör. 

Sabina: Nä, men alltså, det är väl en sysselsättning man kan ha som hobby, men det 
är inte så viktigt, annars, om det inte är nånting man ska syssla med, utan då är det 
mer som en rolig sak man kan göra när man har tråkigt typ sitta och rita. Bara för 
det ska jag göra det när jag kommer hem (skratt).

Sabina använder uttrycket ”hobby” om Bild, vilket får effekten att ämnet, förut-
om att det görs oviktigt, också förminskas. Att på detta sätt underkänna och trivi-
alisera Bild kan vara ett sätt för henne att positionera sig i förhållande till Elvira, 
som också deltar i samtalet och vid ett annat tillfälle beskrivs som mer konstnärlig 
och skicklig i Bild än hennes kamrater. Sabina positionerar på samma gång sig 
själv och Elvira som amatörer. Samtidigt som Elviras förmåga trivialiseras, slipper 
Sabina vara underlägsen om förmågan saknar värde. Att framställa sig själv som 
positiv till själva sysselsättningen att ”sitta och rita” och hävda att hon ska göra det 
när hon kommer hem, kan också vara ett sätt att framställa sig själv i bättre dager 
inför mig som intervjuare. 
 Saga och Agnes vid Inlandsskolan har ett annat perspektiv på Bild, men använ-
der samma tolkningsrepertoar: 

Saga: Men alltså Bild är ju också… viktigt.
Stina: På vilket sätt?
Saga: För att man… alltså man, man ska ju som lära sig saker (skratt).
Stina: Mm.
Saga: (skratt) Egentligen, så om man tänker på att Matte räknar man och… och Bild 
så, så är ju ändå, alla ämnen kanske är viktiga. Eller alla ämnen är ju viktiga men…
Stina: Vad sa du, alla ämnen…
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Saga: …är viktiga, men alltså det beror ju på också vad man själv… tänker göra. I 
framtiden. Så, alla tycker ju att, kanske, att vissa saker är mer oviktiga och vissa saker 
är mycket mer viktigare och…
Stina: Mm.
Agnes: Jag tycker, Bild, det är som, det känns inte som man lär sig, av Bild, jag vet 
inte, men, att man, det är som inget man glömmer heller, men om man bara skulle 
sluta med Matte då skulle man glömma bort, hur man skulle göra.

De har stunden innan förklarat för mig att Matematik är viktigare än Bild, efter-
som de kommer att behöva Matematik i framtiden. Saga är dock inte helt bekväm 
med att skapa hierarki mellan ämnen. Jag förstår hennes resonemang om att man 
ska ”lära sig saker” så, att ämnen och kunskapsformer inte enkelt låter sig rangord-
nas. Hon fortsätter dock med en reservation, ”men alltså det beror ju på…”, vilket 
leder tillbaka till samma konstruktion: att det trots allt är en fråga om individuella 
intressen, hur viktigt Bild egentligen är. 
 Agnes å sin sida erkänner inte fullt ut Sagas resonemang, genom att hon för 
tillbaka samtalet till jämförelsen mellan Bild och Matematik. ”Bild”, menar hon, 
”känns inte som man lär sig av”, till skillnad från Matematik, som man skul-
le ”glömma bort … hur man skulle göra” om man skulle ”sluta med Matte”. 
Bild(kunskaper) görs här till en inneboende egenskap, som strängt taget inte är 
möjligt att lära sig, till skillnad från Matematik som alltså är ett kunskapsområde 
man måste lära sig. 
 Att konstruera Bild som någonting som hör fritiden till, och som ett område 
man inte kan lära sig, får konsekvensen att såväl skolämnet Bild som bildlärarens 
funktion kan ifrågasättas, om ämnet bara har ett värde som en rolig fritidssyssel-
sättning, som man inte behöver undervisning och handledning från en ämnes-
expert (bildläraren) för att utvecklas inom. En annan effekt av tolkningsreper-
toaren Bild som eget intresse är att det skapas en hierarki mellan olika ämnen. I 
denna hierarki blir vissa ämnen självklart viktiga för alla, medan Bild endast är 
viktigt för de individer som har ett uttalat intresse för eller en framtid inom Bild. 
Tolkningsrepertoaren används av ungdomar främst för att positionera sig utanför 
bildämnet, eller erkänna andras positioner utanför ämnet som berättigade, samt 
ibland för att motivera en egen position inom ämnet (”det är viktigt för mig”). 

Bild som personligt 

Stina: Vad skulle ni säga att det är att vara bra i Bild?
Emelie: Ööh… man kan ju inte direkt vara dålig i det…
Isabelle: Nä… det är som att, men det som man själv kanske anser är skitfint, kanske 
inte nån annan tycker, men, det bryr väl inte jag mig om, jag tycker det är fint, jag 
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har gjort det och jag gillar det.
Emelie: Mm precis, alltså, man kan inte direkt vara typ, dålig i Bild.
Isabelle: Nä…
Emelie: Jo, om man typ inte bryr sig och inte gör nånting, då är man väl dålig i det 
men alltså, försöker man och så då är det ju inte – 
Isabelle: Nä då gör man ju ändå sitt bästa.

Flera av eleverna i mitt material använder tolkningsrepertoaren Bild som personligt, 
även om det bara är en elev som använder själva ordet personligt för att tala om 
Bild. Denna repertoar ligger väldigt nära och är delvis överlappande föregående, 
Bild som eget intresse. Det repertoarerna har gemensamt är en tyngdpunkt på det 
individuella, men där Bild i den ena av dessa tolkningsrepertoarer konstrueras 
som ett individuellt intresse, görs ämnet på ett sätt mer allmängiltigt i följande 
repertoar. Den byggs upp av de centrala begreppen alla är bra, man gör sitt bästa, 
försöker, provar nya saker, uttrycker sig själv. 
 De flesta av utsagorna som tillsammans representerar denna tolkningsreperto-
ar har genererats som svar på frågorna ”Vad är det att vara bra i Bild”; ”Hur blir 
man bra i Bild”, eller ett samtal kring möjligheten att göra fel i Bild. Dessa frågor 
ledde inte fram till, som jag hade föreställt mig, en utredning av några av bild-
kunskapernas beskaffenheter. Istället kom frågorna att leda till någonting som 
snarare tycktes handla om kvaliteter hos eleverna, eller de tänkta bildskaparna, 
dvs. personerna i sig, inte deras förvärvade kunskaper. Följande mönster framträ-
der om några av formuleringarna i repertoaren kombineras: ”Man kan inte direkt 
vara dålig i Bild. Det fel du kan göra, det är bara din egen åsikt. På Matten kan det 
bli fel-fel, på Bilden kan man bara se det från ett annat perspektiv. Ingen kan säga 
att bilden är fel då den uttrycker dig. Det viktigaste är att man försöker, provar nya 
saker, har roligt och gör sitt bästa.”. Repertoaren skapar precis som övriga repertoa-
rer både immanenta och transcendenta positioner, beroende på vad som betonas i 
talet om det personliga uttrycket: det personliga, eller uttrycket. Om det person-
liga, de inneboende egenskaperna hos bildskaparna är en del av immanensen, kan 
man betrakta att uttrycka sig själv som en kommunikativ handling, och ur det 
perspektivet transcendent.  
 En av eleverna jag pratar med i enskild intervju är Thomas. Han använder upp-
repade gånger denna tolkningsrepertoar, och är också den som använder ordet 
personligt för att prata om det man gör i bildsalen. Han formulerar sig enligt föl-
jande när jag frågar honom vilka i klassen han skulle säga är bra på Bild:

Thomas: Jag ska vara opartisk och säga dom som vågar försöka, dom är bra på Bild, 
dom har fattat vad det går ut på, och, jag säger inte att jag gör det, jag är ganska en-
vis ibland, jag stenvägrade ju pastellkritorna ett tag men jag provade ju sen … man 
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ska ju alltid våga, och man ska inte kritisera allt man gör, då kommer man långt i 
Bild [...] man ska ha förståelse för det man gör, men, ja egentligen förståelse behöver 
man inte, bara man har, alltså man litar på magkänslan litegrann … Man ska aldrig 
tänka riktigt på hur nånting ska bli, då blir det bara fel … man ska aldrig försöka 
kopiera det nån annan har gjort utan man ska göra nånting, nånting eget eftersom 
… man kan aldrig, kopiera nånting, då gör man sin egen version … Så återigen det 
blir personligt.

Thomas är erkänt bra i Bild, enligt både klasskamrater, läraren och sig själv. Att 
han inte framhäver sig själv i den här situationen hänger bara delvis ihop med att 
det är tabu att hävda sina egna förtjänster. Vad han beskriver är föreställningen 
om ett idealt sätt att arbeta med Bild, där det räcker med att ”våga försöka” och 
prova sig fram, för att lyckas. Arbetet ska helst ske intuitivt (”man litar på mag-
känslan”) och utan att man tänker för mycket, men framför allt, det ska vara nå-
gonting eget och personligt. Man kan inte kopiera någonting som någon annan 
har gjort, menar Thomas, utan man gör sin egen version, vilket blir nyskapande 
och kreativt. På detta sätt omförhandlar Thomas Bild till en maskulin arena för ett 
transcendent agerande. 
 Några ger uttryck för två olika sätt att se på frågan om att göra fel i Bild, Man 
medger å ena sidan att det går att göra fel, om man misslyckas antingen med sin 
avsikt med bilden, eller med att leva upp till egna eller andras krav. Å andra sidan 
menar man att det inte går att göra fel om bilden ska förstås som ett konstverk 
eller som ett uttryck för bildskaparens person. Det senare perspektivet menar jag 
är en del av repertoaren Bild som personligt. Amir vid Stadsskolan och Patricia vid 
Inlandsskolan formulerar det enligt följande:

Amir: om du typ ska göra en, tvåpunktsperspektiv, klart, där kan man göra fel om 
du gör nånting som inte är tvåpunktsperspektiv, till exempel, men om du ska ut-
trycka dig, då tycker jag att ingenting kan vara fel där, för du har ju ditt eget sätt att 
uttrycka dig och göra egna grejer på.
Patricia: I Matte är det fel, är det fel på Bilden då kan man ju bara se det från ett 
annat perspektiv, eller alltså om du gör fel på en bild, då kan du ju… alltså jämför 
med alla fina, eh, konstverk ser ju ut som bara pinnar och grejer och det ba’ ”här har 
vi ett konstverk” (tillgjord röst) (skrattar till) nämen… man kan ju ba’ göra om, det 
är ju ba’ en bild. […] Det kan ju inte bli… Fel-fel, det kan det inte bli fel, eftersom 
man gör ju som man… alltså det kan ju bli fel, att du har tänkt en grej och så blir 
det inte som du hade tänkt dig, då är det ju fel.

Jag förstår dessa delvis motsägelsefulla utsagor som att de uppstår i mötet mellan 
två större bilddiskurser: en kommunikationsorienterad diskurs, och en individo-



117

föreställningar om bild och kön

rienterad diskurs. Jag kommer att återvända till detta längre fram i kapitlet. 
 Tolkningsrepertoaren Bild som personligt går att härleda både till romantikens 
konstsyn, och till idéerna om det fria skapandet (jfr Battersby, 1989; Åsén, 1992). 
Konsekvensen av repertoaren blir att bedömning av bilder, eller kunskaper i Bild, 
blir i det närmaste omöjlig. Om det viktigaste är att man gör sitt bästa och har ro-
ligt, inte vad man åstadkommer, vad är det egentligen läraren sätter betyg på? Om 
bilden dessutom förstås som ett uttryck för skaparens person, blir prestationerna 
så intimt förknippade med personerna själva, att det kan framstå som att det är 
personerna som bedöms, istället för deras kunskaper i ämnet. 

Bild är att uttrycka känslor

Stina: Kan ni säga, vad handlar bildämnet om egentligen?
Jens: Alltså allmän konst? Eller bara bildämnet i skolan?
Stina: Bildämnet i skolan.
Jens: Alltså jag tänker Bild så tänker jag alltså konstverk och sånt där, då tänker jag 
att nån vill uttrycka nånting eller visa nånting för någon. Ifall man har sett liksom så 
här världens solnedgång, så försöker han kanske återuppliva den liksom på bild, så 
folk, så andra kan få uppleva den också.
Stina: Mm.
Jens: Eller liksom alltså på ett berg, ”jag har världens utsikt”, så tänker han ”wow, 
det här måste fler få se”, och så ritar han ner det, och så försöker han, återfå det på 
bilden, eller visa liksom en känsla att det här, ”Å vad arg jag är” och så ba’ rita ner 
nånting.
Stina: Mm.
Jens: Eller liksom att, när han känner nånting ba’ ... ”det här var en skön känsla det 
här ska jag försöka få andra att känna” liksom och så måla nånting. ... Det är så jag 
tänker Bild, men det, jag tycker det är skitsvårt att få ner liksom, känsla i det. Och 
det är inte alltid man ... man får nån känsla i det heller.

Jens talar om Bild som ett ämne som framför allt handlar om uttryck. Han fram-
ställer Bild som mer eller mindre synonymt med konst, vilket i sin tur blir syno-
nymt med att någon vill uttrycka någonting visuellt; det kan handla om en solned-
gång eller utsikt, eller en känsla. I tolkningsrepertoaren Bild är att uttrycka känslor, 
handlar det ofta om att uttrycka just känslor, men också om att uttrycka sig, mer 
ospecifikt, varför repertoaren ligger väldigt nära Bild som personligt. Genom att 
kombinera några repliker ur denna repertoar kan följande utsaga formuleras: ”Bild 
handlar om att uttrycka sina känslor, du lär dig visa hur du känner i bilden och kan 
ta ut dina känslor i bilden”. 
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Att beskriva syftet med bildämnet som att uttrycka känslor, får effekten att ämnet 
associeras till femininitet, eftersom den inre känslan, som upplevs här och nu, hör 
till immanensen och föreställningen om femininitet. Detta är dock möjligt att 
omförhandla, beroende på vad som betonas i repertoaren. Den inre känslan kan 
transcenderas, när man förmedlar den till andra via bilden och därigenom skapar 
distans till känslan. Repertoaren producerar den immanenta positionen som en 
känslosam människa, och den transcendenta positionen som en person som för-
medlar känslor till andra (konstnärspositionen). När Jens beskriver Bild som sy-
nonymt med konst, och viljan att förmedla sig med andra, är det just positionen 
som transcenderande konstnär som produceras, men för andra än för honom själv. 
Genom att säga att han tycker att det är ”skitsvårt att få ner känsla i det” positio-
nerar han sig själv på behörigt avstånd från ämnet. 

Jens: Jag tycker det känns väldigt flummigt också, just konst, och Bild …  allt det 
här med typ, (lätt förställd röst) ”man ska känna bilden, man ska känna det där att, 
en färg innebär en viss känsla”, sen allt sånt där är olika från person till person också, 
vad man förknippar färgen med alltså … det känns som att det är väldigt individuellt 
hur man känner när man ser en bild liksom. Och då tycker jag det är, på så sätt är 
det fel att en lärare ska bedöma bilderna, eftersom att, alla kan tolka bilder så olika. 

Jens använder här både tolkningsrepertoaren Bild är att uttrycka känslor och Bild 
som personligt för att motivera sitt eget avståndstagande från ämnet och göra mas-
kulinitet. Detta gör han genom att först använda begreppet ”flummigt” för att 
beskriva bildämnet i nedsättande bemärkelse, därefter framställa både känsla, ut-
tryck och bildförståelse som någonting lite löjligt och feminint, genom att för-
ställa rösten. Vidare konstrueras Bild som någonting fullständigt individuellt och 
följaktligen omöjligt för en lärare att bedöma. 

Jens: Det mesta känns ganska meningslöst. Alltså känner man att man har nånting 
att uttrycka … man har nånting man vill visa i en bild så kan det ju vara kul att göra 
det. Men det är inte alltid man liksom kan ba’ plocka fram nånting att ”det här vill 
jag uttrycka i en bild” liksom. … För ibland känner man att det är väl nånting man 
vill uttrycka, på nåt sätt men vet inte hur man ska göra det då ba kan man rita en bild 
eller nånting så uttrycker man sig i bilden eller nånting, skriver en låt, spelar en låt. 
Nånting. Men det är alltså inte alltid man känner så, att man, liksom ”nu känner jag 
för…”, ja, så. Och det är väldigt sällan jag känner så på bildlektionerna

Förutom att Jens använder repertoaren Bild är att uttrycka känslor för att positio-
nera sig utanför ämnet, får han det att framstå som att känslorna och önskan att 
uttrycka sig, är avgörande för möjligheten att prestera på bildlektionerna. 



119

föreställningar om bild och kön

Repertoaren är intimt förknippad med Bild som frihet, utan att nödvändigtvis fö-
rekomma samtidigt. Om sistnämnda används för att legitimera ämnets existens i 
förhållande till andra ämnen, som ett ämne som är annorlunda och erbjuder till-
fälle till vila, är Bild är att uttrycka känslor en repertoar som utgår från en föreställ-
ning om ett mänskligt behov av att uttrycka sig. Repertoaren legitimerar ämnet ur 
ett terapeutiskt perspektiv. Arbete med Bild kan med denna repertoar framställas 
som ett sätt att bearbeta känslor och må bättre; ”När man har ritat på ett ungefär 
samma känsla flera gånger, så kanske det är lättare att släppa taget om just den gre-
jen”, som Isabelle vid Inlandsskolan formulerar det.
 Genom att Bild med hjälp av denna tolkningsrepertoar konstrueras som nå-
gonting individuellt, används den ofta för att (som i exemplet Jens här ovan) mo-
tivera eget eller andras avståndstagande från ämnet, men också för att motivera 
varför ämnet behövs i skolan. Enligt denna repertoar behöver eleven inga särskil-
da förkunskaper eller omständigheter för sitt bildarbete – man tar vad som redan 
finns inom en och förvandlar det till konst. 

Agnes: Men alltså, jag vet inte. Om man till exempel är arg eller så, då kan man, 
rita… (skratt)
Saga: Men, man, tar ut sina, känslor (skratt).

Till en början använder Saga och Agnes vid Inlandsskolan repertoaren Bild som frihet 
för att svara på frågan om varför man har Bild i skolan, ”att inte behöva tänka på skolar-
bete och, ha kul … varva ner”. Därefter börjar Agnes lite försiktigt leta efter ytterligare 
ett motiv. Efter en stund föreslår hon att ”Om man till exempel är arg eller så, då kan 
man rita” varpå Saga fyller i ”man tar ut sina känslor”. Lite längre fram i samtalet åter-
kommer denna repertoar, när jag ber flickorna beskriva en människa som är bra i Bild: 
”Den kan göra bilder som den tänker sig, om du tänker att den målar som den tänker 
att det ska se ut och hur det känns” förklarar Agnes. ”Den har verkligen känslan”, för-
stärker Saga, ”man kan ju verkligen inleva sig själv … i det man gör”. 

Stina: Så om man inte är bra i Bild, då, vad är det man saknar då?
Agnes: Om man bara gör som alla andra kanske?
Saga: Mm. (tystnad) För om man härmar, då försöker man inte själv. Och då – 
Agnes: – har man inte gjort nåt med sin känsla.

Medan vi pratar om vad det är att vara bra i Bild, formulerar sig Emelie vid 
Inlandsskolan på ett liknande sätt: 

Emelie: Man kan ju rita jättefint, men man kanske har liksom, glömt känslan bak-
om det.
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Isabelle: Aa.
Emelie: Jag menar, typ som en tom spegel, nämen typ, en spegel som inte visar nåt.
Stina: Mm.
Emelie: Det är inte så okej.

Både Agnes och Emelie beskriver känslan som mer eller mindre avgörande för 
elevers möjligheter att lyckas i Bild. Att använda sin känsla garanterar autenticitet 
och inlevelse. Motsatsen är att härma någon eller inte försöka själv, eller att inte 
använda sin känsla, vilket likställs med att inte vara bra i Bild. Emelie skapar meta-
foren ”en tom spegel” som bygger på en föreställning om att en bild ska återspegla 
personen som skapade den. Hon får det att framstå som att en bild skapad utan 
känsla, är defekt, eller någonting verkligen meningslöst. I denna tolkningsreper-
toar konstrueras den framgångsrika eleven som någon som på ett övertygande sätt 
lyckas skapa bilder som förefaller vara äkta uttryck för inre känslor.
 I tolkningsrepertoaren Bild är att uttrycka känslor konstrueras ämnet vanligtvis 
inte i motsats till eller kontrast mot annan verksamhet. Bild ges ett egenvärde i att 
man använder det för att bearbeta och uttrycka känslor, och följaktligen må bätt-
re. Konsekvensen av denna repertoar blir att innehållet i ämnet snarare är en fråga 
om vad som redan finns inuti eleverna, dvs. någonting immanent, än kunskap 
som ska förmedlas av läraren eller tillägnas av eleven, vilket precis som repertoaren 
Bild som personligt gör det svårt att bedöma bilderna. 

Bild som förståelse

Den sista tolkningsrepertoaren i mitt material, Bild som förståelse, skiljer sig mar-
kant från de övriga och används främst av de två deltagande bildlärarna. Några 
av eleverna har dock också tillgång till samma repertoar, men använder den inte i 
samma utsträckning. Centrala begrepp i repertoaren är förståelse, reflektion, analy-
sera, tänka kring bilder och kommunikation. 
 Repertoaren används för att legitimera ämnet ur ett samhällsperspektiv och 
höja ämnets status i relation till skolans övriga ämnen. Man anlägger både ett sän-
darperspektiv och ett mottagarperspektiv – ett kommunikationsperspektiv – på 
alla verksamheter i bildundervisningen. Framför allt betonas hur viktig förståelse 
för bilder är, medan uttrycket har en nedtonad roll. Man kan säga att de imma-
nenta inslagen i ämnet – det introverta, personliga, känslorna – tonas ned, medan 
de transcendenta inslagen – den utåtriktade kommunikationen – betonas. I den-
na repertoar rangordnas inte ämnena i skolan, de jämställs snarare. Bildkunskaper 
beskrivs som en demokratifråga. I Bild som förståelse görs bildkunskaper, till skill-
nad från i övriga tolkningsrepertoarer, till någonting som är lika viktigt för alla, 
oavsett intressen, framtidsplaner eller annat. 
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Stina: Hur skulle du beskriva Bild i skolan, som ämne, vad är det för slags ämne, 
tycker du?
Karin (bildlärare): Ja det är ett kommunikativt ämne där man ska lära sig använda 
bilder för att berätta saker och för att förstå, ja man måste kunna läsa bilder också 
och förstå hur dom är gjorda, var dom kommer ifrån.
Stina: Mm. Nåt annat?
Karin: Det är ju också ett ämne som tränar kreativitet, tycker jag också är viktigt, att 
lära sig metoder för att hitta på nya grejer.
/---/
Karin: Dom får lära sig, dels får de lära sig tekniker, sen får dom lära sig begrepp, 
för att kunna analysera och, bilder och för att kunna förstå, hur bilder är uppbyggda 
och så hur dom kan komma på egna idéer till bilder, att lära sig hitta metoder för att 
komma på egna bildidéer … och sen så ska dom reflektera över det dom själva gör, 
och sen ska dom kunna, förstå sig på, ja dom får analysera, bilder också. Och så får 
dom försöka förstå sig på varandras bilder, i mån av tid då, att det passar in. Har jag 
tänkt i alla fall. När det fungerar som bäst så gör dom också det. (skrattar)

I bildläraren Karins framställning av den ideala bildundervisningen förekommer 
lika delar av bildframställning och förståelse av bilder, inklusive reflektion över 
eget bildskapande, dock med ett par reservationer. ”I mån av tid” antyder göran-
dets, bildframställningens, primat över analysen och förståelsen av andras bilder, 
som blir ett inslag när tiden räcker till. ”Har jag tänkt i alla fall” låter ana att reto-
rik och praktik kanske inte går hand i hand hela tiden. 

Stina: Kan du berätta litegrann om hur du tänker kring varför man har Bild i skolan, 
varför det är ett obligatoriskt ämne.
Ann-Marie (bildlärare): Jamen dels är det ju att vi har jättemycket bilder omkring 
oss, så det är väl klart viktigt, att ha en förståelse för bilder, för, ja, hur man tänker 
kring bilder och… att man reflekterar över bilder. Så därför tycker jag ju att, det är 
ju ett viktigt ämne, och balans, mellan vad man gör praktiskt och teoretiskt är det 
ju också, hjärnan för… det skulle bli väldigt tråkigt om det bara var teoretiserat i 
skolan, då, tycker jag, va?
Stina: Mm.

Bildläraren Ann-Marie använder inledningsvis repertoaren Bild som förståelse för 
att motivera Bild i skolan.  Därefter övergår hon till att tala om ”balans” mellan 
praktiskt och teoretiskt, som ytterligare ett sätt att motivera ämnet – som får re-
presentera det praktiska på balansvågen – och avslutar med att slå fast att ”Det 
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skulle bli väldigt tråkigt om det bara var teoretiserat i skolan, då, tycker jag, va”.5 
Det sista sägs i en frågande ton och är en uppmaning till mig att instämma och 
bekräfta, vilket jag gör. Efter detta fortsätter Ann-Marie:

Ann-Marie: Ja. Så egentligen har man ju för lite tid, tror jag. I och med att det bara 
är en gång i veckan, så hinner man lite och det blir sällan, så det blir ganska, ja, svårt 
att ha kontinuitet, att dom kommer ihåg vad dom höll på med och, känna att, ja. … 
det är ju egentligen mycket jag inte hinner med, för att det är så liten tid.
Stina: Vad skulle du vilja göra, som du inte hinner med?
Ann-Marie: Jag skulle vilja hinna, jag skulle kanske ägna mig mer åt att prata om 
bilder, det tror jag att jag gör lite för lite, alltså mer med analys, och reflektion, och 
samtal, för det handlar ju mycket om att dom ska göra, dom ska hinna, ja, greja med 
nånting och göra nånting, få gjort nåt och, ja.
Stina: Hur kommer det sig att det blir så … om man säger att man har dom här två 
bitarna, man har prata om bilder och man har att göra bilder, hur kommer det sig 
att det alltid är göra-biten som… 
Ann-Marie: Går före? Det är väl för att, att det är enklast, för eleverna på nåt sätt … 
i den här gruppen är det ganska bra egentligen, här kan man säkert samtala ganska 
mycket om bilder, men många grupper är väldigt, har svårt att sitta still och lyssna, 
och då att föra en, jamen att samtala då, det funkar dåligt i många grupper och då 
väljer man ju att göra istället. Så så blir det ju. Om dom inte klarar av att lyssna, i fem 
minuter, då går det ju inte (skrattar) att föra liksom en, det är jättesvårt.
Stina: Ja.
Ann-Marie: Och då klart, ja då ska man ju styra det att det blir ännu mer teoretiskt 
… alltså dom har i uppgiften, ”nu ska jag läsa det här, nu ska jag skriva där”, men då 
känns det som att … då fördärvar man ju ämnet på ett sätt. Då tar man ju bort det 
där att man ska göra ju (skratt) över huvud taget, det blir ju jättetråkigt, för många 
ser ju fram emot att få göra nånting.

När Ann-Marie fortsätter att resonera kring bildämnet växlar hon tolkningsreper-
toarer och använder Bild som frihet och Bild är att rita och måla, för att motivera 
att ”prata om bilder … analys och reflektion” i praktiken får stå tillbaka till för-
mån för bildframställningen. Mellan raderna beskriver hon ett motstånd som hon 
möter från eleverna, mot de teoretiska inslagen i ämnet, som får henne att gå dem 
till mötes med arbetsuppgifter som svarar mot deras förväntningar på vad de ska 
få göra på bildlektionerna. 
 Det kommunikativa inslaget i bildämnet beskrivs i båda lärarnas utsagor som 
teoretiskt och som någonting som tar onödigt mycket tid från det nödvändiga 

5  Jfr Lindgren, 2006, vars informanter legitimerar estetisk verksamhet i skolan genom ett tal om 
barns behov av balans i skoldagen.
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praktiska arbetet, bildframställningen, görandet. I förlängningen innebär det ock-
så att det kommunikativa framställs som ett mer eller mindre frivilligt inslag. Med 
hjälp av repertoaren Bild som förståelse, byggs dikotomin mellan teori och praktik 
in i ämnet, och betraktas som separata delar av ämnet, för att legitimera det stora 
utrymme bildframställningen har i undervisningen – om bildframställningen ges 
för litet utrymme ”fördärvar” man ämnet.
 Bild som förståelse är bland eleverna en svag tolkningsrepertoar, men några av 
dem nämner, när jag frågar dem om vad kunskaper i Bild är, att det har med för-
ståelse att göra.

Stina: Kan du säga nånting om vad kunskaper i Bild är, om du skulle berätta om 
kunskaper i Bild.
Thomas: Kunskaper i Bild, ja alltså, när man ska, rita nånting, då finns det två sätt 
… antingen … jag hade tänkt rita en person, och så gör man det, det är ganska en-
kelt  … men sen, när vi har gått igenom en massa … jamen, surrealism och realism 
och symbolism och … då börjar man tänka lite, ”hur kommer folk att ta det här?” 
… man tänkte ju som bara, ”nu ska det här se snyggt ut” först, men sen börjar man, 
jamen man lägger – jag brukar i alla fall göra det, jag lägger in så här, lite tankenötter 
om man orkar leta efter dom, så att, när man utvecklas i Bild, då börjar man, både 
kunna sätta in dom där och förstå dom, man ska kunna se riktigt hur den här perso-
nen som målade, man skulle kunna, kanske inte riktigt gissa sig till vem det var men, 
ändå, få en liten förståelse för vilken sorts person det är.

Thomas förklarar för mig att man kan teckna någonting på ”två sätt”. Antingen 
mer eller mindre oreflekterat, eller också använder man sina kunskaper om konst 
för att förmedla ett budskap, som inte behöver vara alldeles uppenbart, med bild-
en. Att utvecklas i Bild innebär enligt hans framställning både en utvecklad för-
måga att förstå bilder, och en utvecklad förmåga att som bildskapare föreställa sig 
mottagarens reaktioner på bilden. Både sändare och mottagare finns med i hans 
resonemang. Samtidigt utmynnar det hela i att det att förstå en bild är mer eller 
mindre synonymt med att förstå personen som skapade bilden: ”…man ska kun-
na se riktigt hur den här personen som målade … kanske inte riktigt gissa sig till 
vem det var men ändå, få en liten förståelse för vilkens sorts person det är”. 
 När jag frågar Emelie och Isabelle om vad kunskaper i Bild är, säger de att det är 
att ”man kan uttrycka ett budskap”, och vidare ”se det vackra i alla bilder” och ”för-
stå meningen med, kanske inte alla bilder, men ganska många, olika sorters bilder”. 

Stina: Kan man säga något om vilken som är den viktigare, kunskapen? Går det att 
rangordna?
Emelie: Jag tror, den viktigaste är att kunna… förstå.
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Isabelle: Att liksom förstå bild, att inte bara säga ”vilken skitbild” det är alltså, man 
vet ju ändå inte varför den gjordes. 
Emelie: Precis.
Isabelle: Man måste kunna, förstå, jamen, till exempel hur konstnären eller han som 
gjorde den, hur han tänkte och hur han kände liksom, man kan ju inte bara säga 
”åh vilken ful bild”.

När eleverna använder denna tolkningsrepertoar, handlar det framför allt om att 
”man ska kunna förstå tanken bakom bilden”. Fokus förskjuts från själva uttrycket 
till bildförståelsen – men det är fortfarande fråga om att förstå bildskaparens in-
tention med bilden, eller ”hur han tänkte”, inte förståelsen för bilden i sig. Detta 
perspektiv innebär att det finns en tolkning av bilden, som handlar om vad bild-
skaparen har tänkt och känt när han gjorde bilden, som är den rätta tolkningen. 
Det ligger också underförstått i vad åtminstone flickorna säger, att de pratar om 
bilder som en (manlig) konstnär har gjort, och inte om att kommunicera med 
egna bilder eller förstå varandras bilder.  

Två diskurser om Bild

I elevernas och lärarnas beskrivningar av vad Bild är, framträder två övergripande 
diskurser om bildämnet. Den ena omfattas främst av elevernas utsagor. Här finns 
tolkningsrepertoarerna Bild är att rita och måla, Bild som frihet, Bild som eget in-
tresse, Bild som personligt och Bild är att uttrycka känslor. Med hjälp av dessa reper-
toarer beskrivs Bild som ett ämne som handlar om individerna själva; deras behov, 
känslor, intressen eller brist på intressen. Bild framställs som ett ämne där en elev 
uttrycker sig själv, sin personlighet, sina tankar, känslor och åsikter. Detta är vad 
jag kallar den individorienterade diskursen om Bild. Repertoarerna i denna diskurs 
tillhandahålls framför allt av idéerna om det fria skapandet, som slog igenom i 
styrdokumenten under 1950- och 60-talen (se Strandman, 1952; Skolöverstyrelsen, 
1962). Vad eleverna säger om bildämnet känns igen som vad Åsén (1992) beskriver 
som några av konsekvenserna av det fria skapandet: att det inte går att göra fel i 
bild, då bilden är ett uttryck för personen som skapar den, att Bild handlar om 
att uttrycka känslor, och att bilderna ska vara personliga. I den individorientera-
de diskursen framställs Bild som mindre viktigt och annorlunda än andra ämnen, 
eller som ett andningshål i skoldagen (Marner, 2006; jfr Lindgren, 2006). Det är 
en huvudsakligen immanent och feminin diskurs, som kan omförhandlas och bli 
mer transcendent och maskulin, genom att man betonar hur det inre överskrids, 
tar form som konst och förmedlas till andra.  
 Den andra diskursen – som är betydligt mindre och svagare i mitt material – 
framträder framför allt i lärarnas utsagor, även om det finns spår av den i några 
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av intervjuerna med eleverna. Här framställs Bild som någonting angeläget, ett 
ämne som är viktigt för alla och som huvudsakligen handlar om kommunikation. 
Viktigare än att kunna uttrycka sig själv förutsättningslöst, är att kunna formulera 
och tolka ett visuellt budskap. Detta är vad jag kallar den kommunikationsoriente-
rade diskursen om Bild. Den hämtar närmast material ur den kursplan för Bild som 
var aktuell när undersökningen gjordes (Kursplan 2000). Idéerna om bildkommu-
nikation som ett sätt att motivera ämnet formulerades dock långt innan de fick 
genomslag i någon kursplan, i exempelvis debattartiklar av Gert Z Nordström 
och Christer Romilson i tidskriften Teckning på 1960-talet. Dessa idéer kommer 
gradvis in i styrdokumenten från och med Lgr-69 (se Nordström, 1966; Romilson, 
1967; Skolöverstyrelsen, 1969). Att det är lärarna som använder sig av den kom-
munikationsorienterade diskursen kan förstås ur perspektivet att det är den pro-
fessionella hållningen – läraren förstår sitt pedagogiska uppdrag genom styrdoku-
menten och har i uppgift att verkställa dem i praktiken. Det är en transcendent 
diskurs, men den är svag i jämförelse med den individorienterade diskursen, var-
för ämnet som helhet ändå framstår feminint för eleverna.
 Dessa två diskurser, som alltså är två olika övergripande perspektiv på och sätt 
att förstå ämnet, överlappar varandra, vilket framgår av hur både elever och bildlä-
rare växlar tolkningsrepertoarer. Så kan exempelvis elever samtidigt förstå det som 
både möjligt och omöjligt att göra fel i Bild, beroende på vilken övergripande dis-
kurs den aktuella tolkningsrepertoaren hör hemma inom. Genom dessa olika sätt 
att förstå ämnet erbjuds olika subjektspositioner, mer eller mindre immanenta och 
transcendenta, som är möjliga för eleverna och lärarna att antingen inta eller av-
visa, för att istället förhandla sig till en annan position. Hur eleverna positionerar 
sig, eller vad som är möjligt för dem att göra, har att göra med dels hur de själva 
vill bli betraktade, dels hur de kategoriseras av andra – som pojke eller flicka, eller 
som ”fotbollskille, bonde eller nörd” enligt en kategorisering som två av flickorna 
i mitt material gör av sina manliga klasskamrater. 
 Det är fullt möjligt för en flicka att positioneras av andra som konstnär, eller 
själv inta denna position, trots att den anses maskulin, liksom det är fullt möjligt 
för en pojke att acceptera att positioneras feminint genom att sitta och teckna. 
Det senare är vad som händer dagligen i praktiken i bildsalen, där såväl flickor 
som pojkar av självklara skäl ofta sitter och tecknar. Men genom att föreställningar 
om kön häftas vid de olika positionerna, och beroende på hur eleverna kategori-
seras av varandra, begränsas elevernas möjligheter att positionera sig (Walkerdine, 
1990). Det kan vara svårare för en flicka, att så att säga transcendera föreställning-
en om sitt kön, göra anspråk på konstnärspositionen och få offentligt erkännande 
för sin kompetens, än det är för henne att nöja sig med att ”sitta och rita”, eller 
kanske t.o.m. ”kladda”, och behålla sina prestationer för sig själv. På samma sätt 
kan det vara svårt för en pojke, att finna sig i att positionen ”sitta och rita” kan 
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vara en nödvändig förutsättning för att få tillträde till en position som ”konstnär”. 
Och kanske kräver det särskilda resurser, både egna intellektuella, sociala och rent 
materiella, för att som Amir helt enkelt ”hoppa över” ett stadium som betraktas 
som grundläggande, och gå direkt på ett transcendent kommunicerande med om-
världen, med hjälp av digitala verktyg istället för papper, penna och färg. 
 I och med den könsordning som finns i samhället på strukturell nivå, där så-
dant som anses feminint värderas lägre än det som anses maskulint, är det svårt att 
undvika att framställa samma hierarki genom att knyta begreppen immanens och 
transcendens till de olika positioner som erbjuds eleverna i bildämnet. Det är nu 
inte min avsikt att göra den feminina positionen ”sitta och rita” till en sämre posi-
tion, eller underordnad, säg, ”stå och måla” – om det är konstnärspositionen. Att 
sitta och teckna innebär lika stora möjligheter till utveckling, eller transcendens, 
som att stå och måla, precis som själva förmågan att kunna teckna och måla inte 
är mindre värd för en amatör, än för en professionell konstnär. På samma sätt finns 
egentligen ingen motsättning mellan ett negativt och ett positivt frihetsbegrepp; 
frihet från tvingande krav och frihet till självständiga val går ofta hand i hand. 
 Det är på ett sätt paradoxalt att begrepp som skulle kunna användas för att be-
skriva ett ideal att sträva efter i Bild – kreativitet, problemlösning, m.m. – kan för-
knippas med transcendens och därmed maskulinitet, samtidigt som de flesta elev-
er som har högsta betyg i ämnet, är flickor. Detta samtidigt som flickor beskrivs 
som tysta, stillasittande och petnoga. Men då hela området anses feminint, menar 
jag att det inte är helt enkelt för pojkar att hitta positioner inom fältet som de kän-
ner sig bekväma med. Det är nästan som att den enda position en pojke kan inta i 
bildämnet enligt mina intervjuer, utan att hans maskulinitet ifrågasätts, är positio-
nen som konstnär. Men även om konstnären är en maskulin position, förknippas 
företeelsen konst med femininitet i samhället (se t ex Werner, 2011; Collins, 1995; 
Garrard, 1976; Wayne, 1974).6 Det kan alltså krävas en del styrka av skolpojkar, att 
inta konstnärspositionen, även om det är en maskulin position. Möjligen är det 
så, att fler flickor än pojkar lyckas prestera i Bild, eftersom de inte tar avstånd från 
de immanenta positioner som kan vara en förutsättning för att vara kreativa och 
kommunikativa i Bild, dvs. transcendera. 
 Eleverna återkommer ofta i intervjuerna till ämnet Matematik av skolans övriga 
ämnen, för att skapa en kontrast till Bild. Detta framgår inte tydligt av analysen 
med tolkningsrepertoarerna, men är värt att lyfta fram då det ytterligare kan bely-
sa hur bildämnet könas. Jämförelsen mellan Bild och Matematik förekommer på 
två olika sätt. Dels är det ett sätt att förklara att betyget i Bild inte är lika viktigt 

6  Garrard liknar konstens plats vid kvinnors plats i samhället. Hon menar att konsten saknar egen 
legitimitet i samhället och ställs i skuggan av områden som betraktas som nödvändiga och maskuli-
na, som ekonomi, statsvetenskap, krigsmakt och affärsliv. Konsten anses inte betala sig och produce-
rar inget ekonomiskt värde (Garrard, 1976).
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som betygen i Matematik, Svenska och Engelska, dvs. de tre ämnen som eleverna 
behöver ha godkänt betyg i för att få behörighet till gymnasiet. Men det är också 
ett sätt att exemplifiera med ett ämne som anses olikt Bild på fundamentala sätt. 
 Bild beskrivs emellanåt som någonting man kan lära sig själv på fritiden, medan 
det anses väsentligt att läraren i Matematik förklarar hur svåra tal ska lösas och att 
Matematik kräver ”jättestora kunskaper”. När Bild beskrivs som ”en lugn stund” 
får Matematik utgöra exempel på ett ämne där man arbetar. När Bild beskrivs 
som ett ämne som ingen kan ”kräva att man ska kunna”, eller som är ”roligt och 
konstigt”, får Matematik utgöra exempel på det motsatta. När Bild beskrivs som 
ett ämne där det inte går att göra fel; man ser det bara ur ett annat perspektiv, får 
Matematik utgöra exempel på ett ämne där det blir ”fel-fel”. Jag tolkar dessa reso-
nemang som utslag av ett dikotomt tänkande. 
 För att förstå och beskriva vår omvärld använder vi ofta dikotomier. En dikoto-
mi är ett motsatspar, i vilket delarna betraktas som ömsesidigt uteslutande. Därtill 
är de ordnade i en asymmetrisk maktrelation, dvs. den ena sidan av motsatsparet 
tillmäts ett högre värde än den andra. Typiska sådana dikotomier är aktiv/pas-
siv, intellekt/kropp, kultur/natur, hård/mjuk, manligt/kvinnligt (Benckert, 1997; 
Lenz Taguchi, 2004). Sedan lång tid tillbaka har den ena sidan av dessa mot-
satspar förknippats med manlighet, och den andra med kvinnlighet. Ända sedan 
Aristoteles har mannen t.ex. ansetts aktiv och kvinnan passiv (Ekenvall, 1966), 
men det var först under upplysningstiden som män och kvinnor började betraktas 
som varandras motsatser. Upplysningens förnuftiga och rationella subjekt var ute-
slutande maskulint (Walkerdine, 1989; Hekman, 1990; Lenz Taguchi, 2004) och 
eftersom förnuft och rationalitet förknippas både med män och Matematik, kom-
mer Matematik att tillskrivas maskulinitet. Mot denna bakgrund blir det möjligt 
att förstå att eleverna lyfter fram Matematik som ett exempel på ett ämne som är 
fundamentalt olikt Bild. Det blir också begripligt att Bild, som en slags motsats 
till Matematik i en föreställd dikotomi, görs feminint och generellt mindre viktigt. 
 Jag menar att i botten för alla beskrivningar av ämnet, liksom talet om kön, 
finns ett dikotomt tänkande. Att tänka i dikotomier är förenklande och kan tyck-
as nödvändigt. Det kan vara enklare att beskriva någonting som antingen eller, än 
att lokalisera dess plats på en skala eller ett kontinuum mellan två poler. I den in-
dividorienterade diskursen om Bild, framstår själva ämnet och allt som associeras 
med ämnet som den ena sidan av en uppsättning dikotomier: förnuft/känsla, ob-
jektivt/subjektivt, expertkunskap/hobbykunskap, arbete/fritid, offentligt/privat, 
teori/praktik. Den kommunikationsorienterade diskursen om Bild tycks inte på 
samma sätt utgå från ett dikotomt tänkande, ändå är det svårt att frigöra sig ifrån 
det. Dikotomin teori/praktik följer med in i själva ämnet, och fungerar som en 
förklaring till varför bildframställning är det dominerande inslaget i ämnet. Det 
är svårt att formulera verbalt att det finns en teori i själva bildskapandet även om 
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den inte alltid artikuleras. T.o.m. när jag skriver är det svårt för mig att formulera 
mig om detta utan att använda begreppen. Jag vill ändå föreslå, att den kommuni-
kationsorienterade diskursen pekar ut riktningen mot ett ämne som inte lutar sig 
mot ett dikotomt tänkande, i och med att Bild ur detta perspektiv inte på samma 
sätt legitimerar ämnet utifrån dess olikhet eller annorlundaskap i jämförelse med 
andra ämnen. 

Teckning 5: Thomas målar. ”Jag glömde nästan bort att jag stod där och så slutade jag med det jag höll på 

med och så sen så tog jag några steg bakåt, och upptäckte jag hade ju gjort nånting.” 

       Teckning 4: Thomas intar konstnärspositionen.
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Kapitel 7 

själporträttet - bildundervisningen vid inlandsskolan

Detta kapitel avser liksom följande (Kapitel 8) att besvara mina forskningsfrågor 
om hur bildämnet könsmärks i praktiken, vilka förutsättningar bildundervisning-
en erbjuder för elevernas könsgöranden samt hur eleverna gör kön i sina bilder. 
Kapitlet bygger på mina observationer av bildlektionerna vid Inlandsskolan, samt 
analyserna av de bilder som eleverna har arbetat med under dessa lektioner.  
 Jag har avgränsat mig till sammanlagt tio lektionstillfällen i årskurs 8. Under 
dessa lektioner har eleverna arbetat med en uppgift som kallas själporträttet (därav 
kapitlets rubrik). Arbetet med uppgiften har genererat 42 bilder. Av dessa bilder 
redovisar och analyserar jag ett urval, som dels är produktivt för mina frågeställ-
ningar, dels tydligt visar de tendenser jag har funnit i materialet. I många fall re-
dogör jag inte för hela bildanalysen, utan lyfter det som är typiskt eller intressant 
med den enskilda bilden.  
 För att bilderna och omständigheterna kring bildernas tillblivelse ska bli be-
gripliga för läsaren varvas analyserna med mina observationer från lektionerna, 
dvs. själva kontexten där eleverna skapar bilderna. Av observationerna framgår 
hur eleverna emellanåt förhandlar med varandra eller med läraren, eller på olika 
sätt gör motstånd, vilket får konsekvenser för de färdiga bilderna.  På detta sätt 
utgör somligt i observationsanteckningarna också en grund för min egen tolkning 
av bilderna, varför denna kontext är viktig också för att min tolkning ska vara så 
transparent som möjligt. 
 Jag inleder med en kort beskrivning av förutsättningarna för bildundervisning-
en vid Inlandsskolan. Därefter berättar jag om premisserna för uppgiften och hur 
den introduceras, samt vad jag förstår som själva intentionen med uppgiften och 
några inbyggda svårigheter med densamma. Jag redogör för hur jag har kategori-
serat elevernas bilder och därefter följer mina analyser av bilderna, som är gjorda 
med semiotiska begrepp (dessa presenteras närmare i kapitel 4, Teoretiska perspek-
tiv). Avslutningsvis gör jag några sammanfattande reflektioner.

Förutsättningar för bildundervisningen

Klassen jag följt i Inlandsskolan består av 42 elever. Eleverna har Bild en gång i 
veckan och ett lektionspass är 80 minuter långt i årskurs 8. Då klassen har Bild är 
den uppdelad i tre grupper om mellan 12 och 16 elever. Gruppindelningen avgörs 
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av slöjdvalet, vilket i det här specifika fallet innebär att en av grupperna är de elev-
er som har valt träslöjd, övriga två grupper har textil som slöjdart. För bildunder-
visningen får det konsekvensen att Onsdagsgruppen, som är träslöjdsgruppen, be-
står av uteslutande pojkar. Övriga grupper, Tisdagsgruppen och Torsdagsgruppen, 
är blandade, med både flickor och pojkar, men med en majoritet flickor i båda 
grupper.1

 För att komma till bildsalen i Inlandsskolan måste man gå ut ur huvudbyggna-
den och korsa skolgården, till en avlång paviljong. Där finns en vanlig lektionssal, 
salar för Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd, Trä- och metallslöjd, samt 
Bild. Paviljongen byggdes i slutet av 50-talet som en tillfällig lösning, som seder-
mera blev permanent. 
 Mitt i paviljongen ligger bildsalen:

Det är en rymlig sal med bänkplatser för omkring 20 elever. Salen möbleras på 
olika sätt beroende på vad bildläraren har planerat. Oftast är den möblerad enligt 
skissen ovan, med grupper om fyra bänkar. 

1  En kommentar till detta möjligen överraskande val, då det vanligtvis är åtta av tio pojkar som 
väljer Trä- och metallslöjd, respektive åtta av tio flickor som väljer textil (Skolverket, 2005). I den här 
klassen väljer ca hälften av pojkarna Trä- och metall, medan resten av eleverna väljer Textil. Detta kan 
ha sin förklaring i att Trä- och metallslöjden vid skolan i flera år har saknat behörig lärare och funge-
rat dåligt. Detta läsår har skolan rekryterat en behörig lärare, men en majoritet av eleverna har ännu 
inte återfått förtroendet, utan man väljer hellre Textilslöjd. 

 Teckning 6: Bildsalens möblering i Inlandsskolan 2

fönster anslagstavla

anslagstavla

dator och
skrivare

skåp

materialförråd keramikrum

ingångingång

skåp och bokhyllor

diskbänk
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Lektionerna vid Inlandsskolan börjar vanligtvis med att bildläraren, som heter 
Ann-Marie2, håller en genomgång. Beroende på vad hon vill gå igenom med grup-
pen tar inledningen allt från ett fåtal minuter, upp till en halvtimme. Därefter 
ägnas återstående del av lektionen till praktiskt arbete under avslappnade former. 
Ann-Marie går runt i klassrummet och ger synpunkter på elevernas arbete och 
hjälper eleverna att komma vidare. En del av eleverna sitter stilla på sina platser 
genom hela lektionen, andra är rörliga och byter platser eller går runt och umgås 
med varandra. En del elever arbetar koncentrerat hela tiden, andra sitter av tiden 
under förevändning att de väntar på inspiration eller att färgen ska torka, eller rör 
sig nästan oavbrutet mellan olika bänkar och ägnar endast korta stunder till ar-
bete. Elever som är färdiga med sin uppgift får själva förfoga över tiden med fri 
bild (”valfritt” är vad eleverna kallar det) till dess att Ann-Marie går igenom nästa 
uppgift eller arbetsområde med dem. Lektionen avslutas som regel med att någon 
upptäcker att tiden snart är ute, eller att Ann-Marie säger till att det är dags att 
städa, varefter eleverna i rask takt städar undan sina bilder och sitt material och 
lämnar bildsalen. Det finns en tendens i alla grupper, trots att de är sinsemellan 
väldigt olika, till att långa genomgångar i början av lektionen väcker otålighet och 
missnöje hos eleverna, medan tiden eleverna ägnar åt praktiskt arbete är mer har-
monisk och innehåller färre konflikter (även om det varierar mellan både grupper 
och enskilda lektioner). Det är som om genomgången betraktas som ett inslag 
som tar onödig tid från arbetet med bilder. Vad de gör under genomgången, även 
om de diskuterar bilder och teoretiska inslag i ämnet, tycks för många av eleverna 
inte räknas som Bild. 

Uppgiften introduceras

Själporträttet är en uppgift som eleverna i årskurs 8 vid Inlandsskolan får av sin 
bildlärare i mars-april. Perioden innan har eleverna arbetat med att tillverka mo-
deller av föremål som de själva designat (även om många i själva verket tillver-
kade modeller av redan befintliga föremål och fordon). Ann-Marie introducerar 
Själporträttet redan i mars i grupperna som består av både flickor och pojkar, där 
de allra flesta elever är färdiga med sina modeller. I Onsdagsgruppen, som består 
uteslutande av pojkar, är dock situationen annorlunda. Jag återkommer till det 
längre fram. 
 Till en början går Ann-Marie igenom uppgiften på samma sätt i alla tre grup-
per: genom att berätta muntligt om vad eleverna ska göra; hon skriver några nyck-
elord på tavlan och visar ett exempel på hur en tidigare elev har löst samma upp-
gift. Instruktionerna eleverna får, är att de ska utgå från tre egenskaper som de 

2  Namnet är liksom alla elevers namn fingerat. I verkligheten heter Ann-Marie någonting helt 
annat. 
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själva menar att de har, och gestalta dessa i en bild. Egenskaperna ska uttryckas 
med hjälp av färger och föreställande element, dvs. bilden ska inte vara abstrakt. 
Bilden ska färgläggas, inte med tuschpennor utan med vattenfärg. Man reder ut 
begreppen, vad som är abstrakt och inte, och man diskuterar att olika färger kan 
förmedla olika känslor. Ann-Marie uppmanar också eleverna i åtminstone en av 
grupperna att tänka på för- och bakgrund när de bygger upp sin bild.  
 Man diskuterar i alla tre grupper vad egenskaper egentligen är. Att ha kunska-
per i något, geografi t.ex., kan det kallas en egenskap? Att ha ett stort intresse för 
någonting, är det en egenskap? Vid ett tillfälle säger hon att egenskaper ”beskriver 
hur man är som person”, men för övrigt är begreppet relativt öppet för förhand-
ling. Man försöker också komma fram till vilka egenskaper personen som har 
gjort exempelbilden har avsett att gestalta. Efter en stund avslöjar Ann-Marie, ge-
nom att läsa i hörnet på bilden, att egenskaperna är ”omtänksam, eller kärleksfull, 
glad och blyg”. 
 I slutet av genomgången visar Ann-Marie ett overhead-blad där några av 
Skolverkets strävansmål för bildämnet citeras.3 Hon läser högt: ”att bli medveten 
om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kul-
turer, samt utveckla förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bil-
der; utveckla förmåga att analysera och samtala om bilder; förståelse för att bild-
en har betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande”. 
Därefter kontrollerar hon att eleverna förstår orden och man pratar om vad det är 
att kommunicera med bild. 
 Jag förstår bildlärarens intentioner med uppgiften så, att den i enlighet med hur 
bildämnet beskrivs i kursplanen, går ut på att eleverna ska öva sig i att berätta om 
någonting med bilder och därefter öva sig i att tolka bilder. Hon säger visserligen 
uttryckligen att de ska utgå ifrån egenskaper som de själva har, men jag – och in-
ledningsvis också ett par av eleverna – tolkar instruktionerna så att det även finns 
en öppning för att skapa ett mer fiktivt själporträtt, och utgå ifrån påhittade egen-
skaper, eller fantisera om en annan person. ”Man behöver inte rita någon om man 
inte vill, utan det handlar ju mer om det inre. Så du behöver egentligen inte rita 
en person, det kan du välja själv, du får jättegärna rita en person om du vill, men 
det bestämmer du”, säger Ann-Marie i en av grupperna, som svar på en fråga från 
en elev, om man ”ska rita sig själv eller någon annan”. Innehållet som ska gestaltas 
är alltså deras egna egenskaper. Egenskaperna de har utgått ifrån ska antecknas på 
baksidan av bilden, och när bilderna är färdiga ska man tolka varandras bilder och 
försöka utläsa vilka egenskaper bilderna kommunicerar. 

3  Den aktuella kursplanen vid tiden för studien är Kursplan 2000 (Skolverket, 2000). 
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Exempelbilden

I exempelbildens förgrund finns en 
hand, samt två små människofigurer 
som sträcker armarna mot varandra. 
Den ena av figurerna tycks stå på en av 
fingertopparna, medan den andra står 
på ett mörkblått färgfält som finns i bak-
grunden. I bildens bakgrund finns någ-
ra olikfärgade fält med mjukt böljande 
konturer, omgärdade av blått. Färgfälten 
saknar egentligen piktoral betydelse, men dess former och färger kan påminna om 
en karta, där den blå färgen representerar hav och andra kulörta färgfält representerar 
kontinenter, länder och öar. Det framgår också av elevernas bilder att några har tolkat 
innehållet i bilden som en karta, då kartan återkommer i deras egna bilder som en 
intertextuell referens till exempelbilden. 
 Bilden får också betydelser från det plastiska skiktet, i vilket färgfälten får sitt 
innehåll av de mjuka konturerna och de kulörta färgerna. Visuellt är exempelbil-
den feminint märkt, både av färger och former och det piktorala innehållet som 
beskriver en mellanmänsklig relation. Även om man inte diskuterar detta i grup-
perna framgår det av elevernas bilder, genom de olika sätt man går i dialog med 
exempelbilden, att de har förstått att en flicka har gjort bilden. 
 Inbyggt i uppgiften finns också en tvetydighet, som skapar problem för en del 
av eleverna att genomföra uppgiften enligt instruktionerna. Ann-Marie uppma-
nar eleverna uttryckligen att gestalta sina egenskaper i en föreställande bild, ”inte 
abstrakt”, samtidigt som den exempelbild hon visar i alla grupper rymmer såväl 
föreställande som icke-föreställande delar. 

Bildanalyser

Jag har utifrån en innehållsinventering som visade på likheter och olikheter mel-
lan bilderna delat in dem i tre övergripande kategorier: schematiska och symbol-
iska bilder, intressebilder samt egenartade bilder. Som schematiska och symboliska 
bilder sorteras bilder där eleverna har gestaltat sina egenskaper i huvudsak med 
hjälp av symboler. Intressebilderna är bilder där innehållet förskjuts till att hand-
la mindre om elevernas egenskaper och mer om deras intressen. De egenartade 
bilderna till sist, är bilder som jag bedömer som alltför annorlunda för att ingå i 
någon av de andra kategorierna. De blir en egen kategori genom de sätt de skiljer 
sig från de symboliska bilderna och intressebilderna, snarare än genom gemen-
samma nämnare.

 Elevbild 1: Exempelbild 1
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Bland de schematiska och symboliska bilderna samt intressebilderna har jag iden-
tifierat två motivgrupper i varje kategori, enligt tabellen nedan. Kategorierna och 
motivgrupperna beskrivs närmare i anslutning till bildanalyserna. 

Kategori Motivgrupper

Schematiska och symboliska bilder Hjärtan och leenden
Ironiska bilder

Intressebilder Fotboll
Fordon

Egenartade bilder

Schematiska och symboliska bilder
De schematiska och symboliska bilderna har det gemensamt, att de på många sätt 
liknar exempelbilden; de är framställda med samma material (blyertspenna och 
vattenfärg) och miljön känns sällan igen från livsvärlden. 4 Bland dessa bilder finns 
två motivgrupper: hjärtan och leenden, och ironiska bilder. 

Motivgruppen Hjärtan och leenden: gemensamma drag i bilderna 
Många elever tar till enkla och välkända symboler för att gestalta de egenskaper 
de valt ut. Den vanligast förekommande ikoniska symbolen är hjärtat, som före-
kommer en eller flera gånger i elva av bilderna. I de flesta fallen ska hjärtat gestalta 
något av de omsorgsinriktade adjektiven kärleksfull, godhjärtad, omtänksam, hjälp-
sam, snäll, eller liknande ord. 
 En annan vanlig ikonisk symbol är smileyn, en leende emoticon som uppstod 
på 1960-talet (Sturken & Cartwright, 2009) och som eleverna använder för att ge-
stalta glad. En smiley eller ett leende i någon form förekommer i sju av bilderna. 
Ytterligare ett vanligt ikoniskt tecken, som eleverna använder symboliskt, är en 
strålande sol. I ett par av dessa bilder sammanfaller smileyn med solen, till en le-
ende sol, ett gestaltande grepp som gör att naturen i bilden förmänskligas. 
 Genom att dessa element, hjärtat och leendet, eller hjärtat och solen, ofta fö-
rekommer tillsammans i bilderna, har jag låtit bilderna som liknar varandra på 
detta sätt utgöra en egen motivgrupp i mitt material. Det kriterium en bild måste 

4  Livsvärlden är ett fenomenologiskt filosofiskt begrepp som avser världen som vi upplever den, 
eller ”världen tagen för givet” (Marner, 1999, s. 22). Enligt Marner är livsvärlden utgångspunkten för 
den bildsemiotiska analysen. 
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uppfylla för att höra hemma i denna motivgrupp är att antingen hjärtat eller leendet 
som symbol intar en central och framträdande plats i bilden, eller att hjärtan och 
leenden förekommer tillsammans. Jag räknar med att sju av bilderna i materialet 
hör hemma i denna motivgrupp, men det finns alltså fler bilder med leenden och 
hjärtan, som inte uppfyller kriteriet fullständigt. 
 Alla bilder i motivgruppen är framställda på samma sätt som exempelbilden; de 
är tecknade med blyerts och färglagda med vattenfärger (temperablock). På detta 
sätt och genom den plastiska gestaltningen och de milda kulörerna går bilderna 
i dialog med exempelbilden intertextuellt, så att en likhet eller släktskap uppstår. 
 I flera av dessa bilder finns i det plastiska skiktet ett myller av milda kulörta 
färger som grön, röd, gul, blå, orange och lila, som tillsammans tycks skapa ett 
barnsligt och ofarligt intryck. Vidare har några av bilderna en symmetrisk kom-
position, uppbyggda av antingen tre element i en bred triangelkomposition, eller 
runt ett element placerat i mitten av bilden, som bidrar till att skapa balans och 
gör att bilderna i någon mening upplevs som stilla eller statiska.
 Ytterligare en sak alla dessa bilder har gemensamt, är att de är skapade av flickor. 
Endast en av pojkarna använder sig av ett hjärta (och då som en symbol för hans 
dyrkan av en fotbollsspelare och inte som en inneboende egenskap).  

Kajsas och Lisas bilder: tillmötesgående arbete eller maskerat motstånd?
Kajsa och Lisa sätter genast igång att arbeta med sina själporträtt efter Ann-Maries 
genomgång. De sitter bredvid varandra, som de gör nästan varje bildlektion, och 
arbetar under relativ tystnad. Kajsa har valt att utgå från egenskaperna omtänksam, 
rolig, kärleksfull, Lisa har valt snäll, hjälpsam, rolig. De tecknar med blyerts varsin 
komposition som innehåller hjärtan och leende munnar. När Ann-Marie kommer 
förbi för att se hur det går för dem, påpekar hon att deras teckningar består av små 
bilder som är separata från varandra, och uppmanar dem att binda ihop kompo-
sitionen till en helhet. 

Lisas själporträtt
Den piktorala betydelsen av Lisas själporträtt (elevbild 2) är ett landskap, men det 
är ett abstrakt och otydligt landskap. Det markeras endast av en böljande hori-
sontlinje mitt på bilden och framträder först när man betraktar bilden närmare. 
Under horisonten finns gröna och blå ytor som skulle kunna representera gräs och 
vatten. Ovanför horisonten har Lisa målat mindre färgfält i olika gröna, rödaktiga, 
blå och grå toner. I det referentiella rummet fortsätter färgfälten åt alla håll, som 
ett utomvärldsligt eller inre landskap, eller som i en dröm. 
 Inbäddade i fluffiga färgfält finns två schematiska och konturlösa ansikten. Det 
ena har öppna ögon och en stängd leende mun. Ovanför svävar en liggande oval, 
som föreställer en gloria och kan konnotera tecknade serier. Både ansikte och glo-
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ria är omgivna av ett mjukt, grönt färgfält. Den plastiska betydelsen av det gröna 
fältet ger innehållet lugn, medan glorian är en symbol för helighet eller fromhet. 
 Det andra ansiktet har ett öppet flin och två hopknipna ögon. I gapet sticker 
två rosa tänder fram ur överkäken, som en komisk detalj. Det flinande ansiktet 
är omgivet av ett färgfält med fläckar i såväl gröna som starkt rödrosa färgtoner. 
Den plastiska betydelsen av de rödaktiga färgerna är både värme och kvinnlighet. 
Längst upp till höger i bilden har Lisa målat ett hjärta genomborrat av en pil, en 
klassisk symbol för förälskelse. Pilen kommer från Amors eller Eros – kärlekens 
gud i romersk och grekisk mytologi – båge, en metafor för den bitterljuva smär-
tan som förknippas med den första förälskelsen. Hjärtat tycks bäras fram av fyra 
luddiga moln i olika ljusa kulörta färger, men bakom molnen finns ett gråsvart 
område, vars plastiska betydelse kan vara sorg och dysterhet eller nedstämdhet. 
Det framstår nästan som om en storm hotar det i övrigt välvilliga landskapet. Att 
mörkret finns med visar hur avgörande kärleken är, och hur den kan hotas av ne-
gativa krafter. 
 Ser man till egenskaperna Lisa har antecknat på baksidan, motsvaras inte detta 
mörker och genomborrade hjärta av någon egenskap. Snäll, hjälpsam, rolig har 
hon skrivit. Med detta facit på hand läser jag bilden så att snäll gestaltas med an-
siktet som är krönt av en gloria, och rolig med det flinande ansiktet och de två 
tänderna. Den symbol som finns kvar att gestalta hjälpsam, är alltså det genom-

Elevbild 2: Lisas själporträtt
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borrade hjärtat. I Lisas bild får hjärtat genom associationer till inte bara kärlek, 
utan varje tänkbar varm, mellanmänsklig och osjälvisk känsla, representera hjälp-
sam. Den gynnade tolkningen av bilden blir därför det innehåll hon har avsett att 
gestalta, dvs att hon är snäll, rolig och hjälpsam. 
 Jag vill dock göra även en möjlig icke gynnad tolkning av bilden. I och med att 
ansiktena i Lisas bild saknar både kropp och huvud framstår de som masker, ett 
intryck som förstärks av att de är inbäddade i färgade ”moln”. Maskens funktion 
är att dölja någons ansikte. Det är som om bilden säger att leendet och skrattet 
bara är en mask, och att själporträttet på detta sätt döljer mer än det avslöjar om 
bildskaparens person. Och ifall glorian är en symbol för helighet, blir betydelsen i 
den icke gynnade tolkningen snarare skenhelighet. 
 Eftersom temat för bilduppgiften är själporträtt, innebär det att en möjlig tolk-
ning av bildens tema, är att det handlar om Lisas själ. Själen framställs som ett inre 
landskap, medan färgerna och symbolerna (leendena och hjärtat) ger oss som ett 
möjligt rema, att det är ett ofarligt och vänligt inställt landskap, som också rym-
mer ett hotfullt mörker.

Kajsas själporträtt
Även i Kajsas själporträtt (elevbild 3) är den piktorala betydelsen ett landskap, men 
till skillnad från Lisas är det uppenbart redan vid första betraktelsen, då vi ser en 
himmel, en bergskedja, en väg och ett grönt fält i bilden. Varje del av landskapet 
är tydligt avgränsat från de intilliggande med en skarp kant. Landskapet besjälas 
genom att ett schematiskt ansikte har tecknats på det största berget; ett par ögon 
och en leende mun där en stor, röd tunga hänger ut i ena sidan. Till höger på him-
len i bilden strålar en sol.
 Strax till höger om mitten av avbildningsrummet har Kajsa tecknat och målat 
ett rött hjärta, med armar som sträcks rakt ut från sidorna. Intertextuellt refererar 
den till kudden ”famnig hjärta” från IKEA.5 Genom att hjärtat inte är integrerat 
i bakgrunden, verkar det nästan vara på väg ut ur det avbildade rummet och in i 
avbildbarhetsrummet, som för att ge betraktaren en kram. 
 Jag tolkar Kajsas bild så, med hjälp av orden hon skrivit på baksidan av bild-
en, att det leende berget ska gestalta rolig, medan hjärtat som breder ut armar-
na får gestalta både omtänksam och kärleksfull. Den relation mellan tema och 
rema som finns i Kajsas bild är nästan densamma som i Lisas bild – den handlar 
om ett inre landskap, som är ofarligt och vänligt, men också välkomnande och 
tillmötesgående. 

Lisas och Kajsas bilder rymmer flera intertextuella referenser både till varandra 

5  http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/27470460/ (2014-07-29)
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och till några av gruppkamraternas bilder. Det framgår dock tydligt av både kom-
positionen och innehållet i bilderna att Lisa och Kajsa har suttit tillsammans och 
arbetat. Jag tolkar båda deras strategier i bildsalen som tillmötesgående arbete, 
som samtidigt maskerar ett tyst motstånd mot exploateringen av deras inre, vil-
ket tar sig uttryck som opersonliga bilder, komponerade kring schablonmässiga 
symboler. 

Nicoles och Isabelles själporträtt: att göra motstånd genom att arbeta väldigt fort
En motståndsstrategi som eleverna har tillgång till, och som jag menar att de fles-
ta elever tar till åtminstone någon gång, är att arbeta väldigt fort. Genom att ta 
itu med en uppgift på snabbast och enklast sätt och därigenom bli färdig med sin 
uppgift långt före dem som istället förhalar arbetet eller arbetar väldigt långsamt, 
frigörs tid till ”valfritt” innan nästa uppgift introduceras. Isabelle och Nicole är två 
elever, vars bilder hör hemma i motivgruppen hjärtan och leenden, som ofta använ-
der sig av denna strategi i bildsalen. Då jag anser att deras strategier är intressan-
ta, samtidigt som deras motstånd framgår visuellt i deras själporträtt, vill jag lyfta 
fram både deras agerande och bilder i texten. 

Nicole och hennes vänner 

Elevbild 3: Kajsas själporträtt
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Nicole sitter varje bildlektion tillsam-
mans med sina vänner Matilda och 
Patricia. Av de tre flickorna är Matilda 
den mest bildintresserade, allmänt an-
sedd som en av de bästa i klassen på att 
teckna och måla. Varken Patricia eller 
Nicole är särskilt intresserade av Bild, 
men båda trivs i bildsalen och tycks 
ha trevligt där. I synnerhet Nicole och 
Matilda har ett stort gemensamt intres-
se för indiepop, och de sitter ofta bredvid 
varandra och tecknar och skriver artis-
tamn med tuschpennor på papper när de 
har tid över efter avslutade bilduppgifter. 
Resultatet blir en sorts ganska attraktiva 
tillfälliga klotterplank (foto 1). 
 Jag uppfattar det som en gemensam 
strategi hos flickorna, att arbeta fort för 
att mellan uppgifterna få tid till eget ar-
bete, dvs. fri bild, eller ”valfritt”. Nicole, 
Matilda och Patricia har också ett gemen-
samt projekt som då och då under termi-
nen kommer fram: en ”flicka i naturlig 
storlek” (foto 2) som Patricia säger när jag stöter på det för första gången. Det är 
Matilda som tecknar, men alla är delaktiga i designen och att klippa ut och monte-
ra ihop delarna. Det är en ”pandatjej”, en stil som var vanlig hos fansen till Broder 
Daniel, ett av banden som Matilda och Nicole gillar. Flickorna ägnar alltså tiden 
som frigörs mellan uppgifterna till ett identitetsbyggande arbete, som till synes 
ryms inom bildämnet. På detta sätt blir deras handlingar sällan identifierade som 
motstånd mot bildundervisningen. 

Nicoles själporträtt
När Nicole lämnar in sitt själporträtt första gången, har hon lämnat bakgrunden 
vit. Hon har tecknat och målat bilden på kort tid, och inte särskilt omsorgsfullt, 
under samma lektion som uppgiften först introduceras. Lektionen därpå har man 
vikarie, varför Ann-Maries muntliga respons på bilden kommer först två lektioner 
efter att hon lämnat in den. 
 Ann-Marie kommer fram till Nicole med bilden, och frågar om hon var klar 
med den. Nicole skrattar först och säger att hon ju lämnade in den, nästan frågan-
de, som om Ann-Marie kan ha missförstått. Ann-Marie menar att ”det saknas en 

Foto 1: Ett av Nicole och Matildas klotterplank. 

     Foto 2: ”Flicka i naturlig storlek”, pandastil.
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bakgrund … det var ju meningen att ni ska jobba med helheten”. Nicole försöker 
protestera och hänvisar till Matildas bild, som för att ifrågasätta att den verkligen 
har en bakgrund (Matildas bild består liksom Nicoles bild av flera små teckningar 
utan inbördes sammanhang, men till skillnad från Nicoles bild är hela ytan täckt 
med olika färger). Ann-Marie framhärdar:

Ann-Marie: Men jag tycker ni ska jobba med hela bilden, även färg alltså, du får 
tänka ut, försök tänka ut vad du kan ha för bakgrund.
Nicole: Säg nånting till mig.
Ann-Marie: Ja det är ju att du bestämmer, var är det här nånstans?
Nicole: Hmm…
Ann-Marie: Är det inomhus eller utomhus?
Nicole: Det är ju himlen.
Ann-Marie: Är det himlen?
Nicole: Det är ju en sol.
Ann-Marie: Ja hur ser det ut däruppe då?
Nicole: Blått, det är blått.

Nicole tar emot bilden för att arbeta med bakgrunden. Hon har en blå tuschpenna 
till hands, med den tecknar hon hastigt några schematiska moln och skriver med 
versaler MOLN på tre av dem, samtidigt som hon pratar med sina kamrater om 
utväxter på hår och nya mobiltelefoner. Matilda, som är färdig med sitt själpor-
trätt, tecknar pandatjejer med tuschpenna, och Patricia, som inte är lika skicklig 
på att teckna som Matilda, tecknar en grotesk karikatyr av en pandatjej i gult och 
grönt. När Nicole har tecknat sina moln lägger hon fram bilden på Ann-Maries 
bänk igen.
 Ann-Marie kommer tillbaka med bilden ytterligare en gång, för att uppmana 
henne att fortsätta jobba med bilden, som enligt Ann-Marie inte är riktigt klar. 

Ann-Marie: Du… vart du redan klar?
Nicole: Ja, jag ritade moln.
Ann-Marie: Jag tycker du har så bråttom.
Nicole: Vaddå det tar ju lång tid!
Ann-Marie: Jamen, kan du inte jobba med den här ytan mer, så att den inte är 
vit, den kan ju vara vit till viss del, men det ser väldigt oklart ut när den är liksom, 
omålad.

Nicole hämtar nu vatten, pensel och ett blått temperablock, och målar bakgrun-
den blå, ganska snabbt och slarvigt.
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Nicoles bild (elevbild 4) berättar om 
fritidsintressen som musik och läs-
ning, om kamratskap och om gläd-
je. De egenskaper hon har angivit på 
baksidan av bilden, är glad, musikin-
tresserad och öppen. Jag tolkar bilden 
så att solen står för glad, noter och 
hörlurar står för musikintresserad. 
Intrycket av den färdiga bilden, med 
de schematiska molnen och den slar-
viga bakgrunden, är dock splittrat 
och spretigt. Bakgrunden, tillsam-
mans med den flinande solen, fram-
står närmast aggressivt. Visuellt går 
det inte ihop med de små, tecknade 
bilderna som snarare signalerar be-
rättarglädje.  Jag menar att konflik-
ten mellan Ann-Maries och Nicoles 
olika målsättningar och intentioner 
med arbetet under bildlektioner-
na, på detta sätt tar visuell gestalt i 
Nicoles själporträtt. 

Isabelles själporträtt
Isabelle föregriper tiden mellan uppgifterna, genom att själv ta egna initiativ och 
använda lektionstiden till egna aktiviteter, innan hon tar sig an och genomför 
uppgiften. Hon använder den första lektionen efter att själporträttet introduce-
rats, till att göra ett föremål i keramik, helt och hållet på eget initiativ och inte som 
en uppgift. Lektionen därpå använder hon till att tillverka påskkort. Först den 
tredje lektionen tar hon itu med uppgiften, genom att snabbt och effektivt måla 
ett helt och hållet abstrakt motiv (elevbild 5), trots Ann-Maries uttryckliga instruk-
tioner att bilden ska vara föreställande. På baksidan har hon angivit egenskaper-
na kärleksfull, rolig, omtänksam. Bildens innehåll finns uteslutande i det plastiska 
skiktet. Den innehåller inga ikoniska tecken och konnoterar ett abstrakt expressi-
onistiskt konstverk.   
 En stund efter att hon har lämnat in bilden, kommer Ann-Marie tillbaka till 
hennes bänk med den. ”Som konstverk är den jättehärlig”, säger hon, ”vad man 
saknar är lite framför – bakom”. Kompisen Emelie, som sitter bredvid Isabelle, 
försöker rädda henne, ”Jag fattar precis vad den betyder.” Hon pekar på olika 
delar av bilden och tolkar, ”Här är Isabelle när hon hade det som svårast, här är 

Elevbild 5: Isabelles första själporträtt

Elevbild 4: Nicoles själporträtt
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solen som lyser på henne och så blev det så 
här. Eller hur? Visst var det så du menade?” 
Isabelle gör dock själv inget försök att 
förklara sin bild, utan hämtar ett papper 
och målar ett helt nytt själporträtt.
 Isabelles andra själporträtt (elevbild 6) 
är den mest schematiska av alla bilder i 
hela samlingen. Bakgrunden är lämnad 
helt vit, vilket ingen annan elev har kom-
mit undan med, trots att många har för-
sökt. Isabelle är bland de sista i gruppen som målar sitt själporträtt och hennes 
bild blir därmed den avslutande repliken i ett samtal mellan alla hjärtbilder i sam-
lingen. Bilden innehåller ingen direkt intertextualitet till exempelbilden, istället 
refererar den intertextuellt till andra bilder i motivgruppen Hjärtan och leenden, 
framför allt till Lisas och Kajsas bilder, då de var i samma grupp och var färdiga 
med sina själporträtt långt före Isabelle. 
 Isabelles förhållningssätt till bildundervisningen i allmänhet, är ytterligare ett 
annat exempel på vad jag menar är en tyst motståndsstrategi förklädd till tillmö-
tesgående. Hennes motstånd har ingenting att göra med att hon inte gillar Bild, 
det handlar snarare om att hon tar sig frihet att skapa egna premisser för sitt del-
tagande i undervisningen. Hon tar själv makten över sin tid, oftast utan att först 
be om lov. Genom att ständigt hålla sig sysselsatt med vad helst som roar henne 
(keramik, påskkort etc.), undviker hon kritik och tillrättavisningar trots att hon 
avviker från uppgiften. Burroughs m.fl. (1989) kallar det ”off task behaviour” och 
menar att det är ett tecken på elevmotstånd som har destruktiva effekter. 
 När Isabelle till sist tar sig an uppgiften arbetar hon snabbt och effektivt och 
till synes utan eftertanke. Då hon får kritik för sin abstrakta bild, utför hon has-
tigt en schematisk bild där bara två av symbolerna hon använder motsvaras av de 
egenskaper hon uppger sig gestalta, och själva gestaltningen ter sig därför mindre 
genomtänkt.6 Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det uttrycker motstånd 
mot uppgiften, att hon först ägnar två lektionstillfällen till ”off task-behaviour”, 
och därefter minimalt med tid och eftertanke åt uppgiften som ska göras. Liksom 
i fallet med Kajsas och Lisas bilder tolkar jag det framför allt som att hon vägrar 
att exploatera sig själv enligt bildlärarens förväntningar. 

6  Isabelle är inte ensam om att ägna mindre eftertanke åt gestaltningen. I själva verket är det flera av 
eleverna, vars bilder jag har valt att inte lyfta till analys, som istället för att först tänka ut vilka egen-
skaper som ska gestaltas och därefter genomföra gestaltningen, tecknar och målar någonting de har 
lust att göra, för att därefter hitta på några egenskaper som passar och efterkonstruera en koppling till 
bilden. 

         
Elevbild 6: Isabelles andra själporträtt
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Sammanfattande reflektion över motivgruppen hjärtan och leenden
Alla bilder i motivgruppen hjärtan och leenden är framställda med samma ma-
terial som exempelbilden, dvs. en blyertsteckning som är färglagd med vattenfär-
ger (med undantag för Isabelles bild, som inte innehåller någon blyerts). Även 
färgskalan hos de flesta bilder i motivgruppen påminner om exempelbilden, dvs. 
ljusa, kulörta färger. Genom de milda kulörerna, den plastiska gestaltningen och 
materialet, går bilderna i dialog med exempelbilden på ett sätt som skapar likhet 
eller släktskap. Utan att det är uttalat, har man förstått att en flicka har gjort ex-
empelbilden, som man förhåller sig till som till ett slags facit.
 Jag förstår hjärtat som en symbol som står inte bara för kärlek, utan för varma 
känslor i allmänhet. Hjärtat anses vara kroppsligt centrum för känslor, och i språ-
ket är att ”inte ha hjärta” en metafor för avsaknad av varma känslor eller hänsyn. 
När eleverna tar till hjärtat som en ikonisk symbol, är det för att gestalta något av 
de omsorgsinriktade adjektiven kärleksfull, godhjärtad, omtänksam, hjälpsam, snäll 
och liknande. Att symbolen är starkt feminint laddad framgår av att den i tio fall 
av elva används av flickor i mitt material. I något av fallen finns ingen uppenbar 
koppling mellan förekomsten av ett hjärta i bilden och egenskaperna som eleven, 
enligt orden på baksidan av bilden, har haft för avsikt att gestalta. Detta medför 
att hjärtat blir mer som en symbol för femininitet än för någonting annat. 
 Med hjälp av hjärtan, leenden och solar, en statisk komposition7 och mjuka ku-
lörta färger framträder i bilderna föreställningen om en passiv, omhändertagande 
och ofarlig, inneboende – immanent – femininitet (Young, 1990). 
 Bilderna är samtidigt opersonliga, då de dels liknar varandra så mycket, dels 
innehåller så allmängiltiga och stereotypa symboler. Genom att använda symbo-
ler som förknippas med femininitet visar de att de behärskar de visuella koderna 
för att åstadkomma en framgångsrik iscensättning av kön. Snarare än att de i sina 
själporträtt berättar om vilka de själva är, positionerar de sig i bilderna som flickor, 
på ett sätt som alla känner igen. 
 Medan flickorna varken höjer sina röster i protest mot uppgiften, eller förhalar 
arbetet genom att dra ut på tiden, tillmötesgår de sin bildlärare i hennes krav på 
uppgiften. Från exempelbilden får eleverna ramar för hur gestaltandet av egen-
skaper kan se ut, samt hur de kan framställa sig själv på ett sätt som accepteras av 
bildläraren. Att flickorna håller sig inom dessa ramar, är ytterligare ett sätt att till-
mötesgå läraren. Samtidigt, menar jag, går delar av deras strategier att förstå som 
tyst motstånd. Genom att de framställer sig själva i bild på ett så opersonligt sätt 
som möjligt, som avslöjar så lite som möjligt, bryter de i någon mening mot upp-
giftens ambition; att bilderna ska gestalta deras egna själar. 

7  Aronson (1991) har studerat några kollektioner av barnbilder i vilka flickornas bilder oftare än poj-
karnas har en komposition som är symmetrisk, statisk och uttrycker stillhet och ro. Detta mönster 
känns igen i bilderna från Inlandsskolan. 
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De ironiska bilderna: gemensamma drag
En liten motivgrupp som liksom hjärtan och leenden hör till de symboliska och 
schematiska bilderna, är tre bilder som jag kallar de ironiska bilderna. De är gjorda 
av tre vänner, Jesper, Martin och Gustav, som går i Torsdagsgruppen. Deras bilder 
utgör en egen grupp framför allt på grund av närheten mellan dem och hur deras 
bilder skiljer sig från de andras. Bilderna är framställda på samma sätt som exem-
pelbilden och motivgruppen hjärtan och leenden, dvs. blyertsteckningar som har 
färglagts med vattenfärger. Kompositionsmässigt liknar de också hjärtan och leen-
den såtillvida att de är additiva, vilket innebär att de är uppbyggda av självständi-
ga delar som går att särskilja från varandra utan att helheten tar skada. Bilderna 
är visuella gåtor, tänkta att avkodas del för del, nästan som en rebus, och ibland 
innehåller de droodles: tecken som är nästan omöjliga att förstå när man saknar 
den verbala utsagan om vad de föreställer (Marner, 1999; Lenninger, 2012). 

Arbetet med de ironiska bilderna: motstånd genom humor och öppna protester
Att jag bedömer dessa bilder som tillräckligt intressanta för att lyfta fram i texten, 
beror på interaktionen mellan kamraterna som gör bilderna, och mellan dem och 
bildläraren, men också hur stämningen är i gruppen som helhet. Det finns nämli-
gen stora spänningar mellan de olika kompisgrupperna av pojkar i torsdagsgrup-
pen, vilket har betydelse för makthierarkin och hur man positionerar sig masku-
lint, och därmed för hur pojkarna väljer att utforma sina bilder. 
 Under ett sidospår av min intervju med Isabelle och Emelie, förklarar de för mig 
att det finns ”sportkillar, bönder och den lilla skaran nördar” bland klassens killar. 
”Bönderna” håller sig till varandra, menar tjejerna, ”för dom kan ju prata om sina trak-
torer och typ kossorna” medan ”sportkillarna” pratar om ”fotbollsmatchen eller träning-
ar eller typ TV-spelen … så kommer nördarna ba’, ’har du sett senaste Harry Potter’”. 
 Jesper, Martin och Gustav är tre av dem som Isabelle och Emelie positionerar 
som ”sportkillar”. Under lektionerna då gruppen jobbar med sina själporträtt, lik-
som under alla andra bildlektioner jag observerar i gruppen, sitter de tillsammans. 
Innan de kommer igång med sina själporträtt diskuterar de livligt vilka egenskaper 
de ska gestalta och hur det ska göras. Det är ett ironiskt munhuggande. Man kall-
ar varandra ”mongo”, ”dum”, ”ful” och ”snygg”. Jesper, som är något av klassens 
clown, sjunger mellan samtalsämnena eller gör kacklande ljud som en höna, sam-
tidigt som han avslutar den förra uppgiften, som är en modell av en bil. 
 Bildläraren passerar deras bänkar emellanåt och försöker hjälpa dem att komma 
igång med uppgiften genom att uppmana dem att beskriva varandra. Vid ett till-
fälle vänder hon sig direkt till Martin och ber honom att beskriva Gustav, men han 
svarar kort och undvikande på hennes uppfordrande frågor, ”Han är som han är”, 
”som han föddes”, ”det får du ta reda på”. Det är tydligt att han inte vill avslöja nå-
gonting, men bildläraren ger inte upp. Hon vänder sig direkt till Gustav.   
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Ann-Marie: Jamen är han en lugn typ, jag ser inte dig som en lugn typ.
Gustav: Är jag lugn, näe.
Ann-Marie: Nä, inte lugn, nä, utan du är motsatsen till lugn, hur är du?
Gustav: Förbannad.
Ann-Marie: Alltså då är du ju argsint.
Jesper: Han är orolig!
Gustav: Aktiv!
Ann-Marie: Aktiv kan man säga, det är ett bra ord, det menar jag är ett bra ord, som 
beskriver någon. Aktiv person.

”Aktiv” blir den egenskap som Ann-Marie och Gustav enas om beskriver honom 
på ett bra sätt. Hon föreslår att ”aktiv” kan passa för att beskriva Jesper också, 
medan hon tror att Martin är ”rätt så lugn”. Plötsligt kommer Gustav på att han 
också har ”ett helvete här nånstans som jag kan plocka fram ibland”. Bildläraren 
hör inte, eller låtsas inte höra, men Gustav framhärdar, ”Du! Du! Sen har jag ett 
helvete som jag kan plocka fram nån gång då och då också … vad blir det då?” och 
föreslår själv att det kan vara ”förbannad” som egenskap. Bildläraren förhandlar 
det till ”temperament” innan hon lämnar gruppen. 
 ”Man ska väl inte skriva om sig själv?” undrar plötsligt Jesper, och det framgår 
att han inte har förstått att själporträttet de ska göra, ska handla om dem själva. 
”Öj! Ann-Marie!” ropar han, ”det är mycket intressantare om man får jobba med 
andra!”. Bildläraren kommer tillbaka till gruppen, och Martin frågar henne om 
man inte får ”rita vilken man vill”.  
 

Ann-Marie: Nej du ska göra, du ska beskriva dig, din själ.
Martin: Nää…
Ann-Marie: Din insida,
Martin: Nää…
Ann-Marie: …själ, din själ. 
Martin: Det står själporträtt [syftar på vad Ann-Marie har skrivit på tavlan], men det 
kan vara hans själ, eller hennes själ, eller din själ.
Ann-Marie: Nä, det är du, det ska vara din, jag har bestämt att det är er egen själ 
ni ska teckna.

Martin fortsätter att opponera sig och föreslår att han kan rita ”Göran Persson8 
eller nån” istället. Ann-Marie skrattar lite och säger att ”egentligen kan det ju vara 
precis vad som helst som du tycker är… du kan ju göra bilder som du är intresse-
rad av och de kan ändå beskriva dig. Om man gör en bil som beskriver dig, vad 

8  Sveriges statsminister mellan 1996 och 2006
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skulle det vara för bil? Så kan du tänka, du kan tänka ett fordon som har dina 
egenskaper, det kan ju vara ett starkt fordon, för du kanske är stark, eller…”. ”Jag 
vet inte, jag har ingen aning” svarar han. 
 Pojkarna fortsätter att diskutera möjliga egenskaper sinsemellan, och övervä-
ger olika sätt att gestalta dem. ”Får jag måla bilden om djävulen?” frågar Jesper. 
”Jamen måla vad fan du vill, du har också djävul i dig. Inte. Du har typ kaniner i 
dig” svarar Gustav. ”Ja! Jag ska måla en äng med kaniner som hoppar runt och äter 
och…” När han beskriver sin idé för Ann-Marie föreslår hon att det låter ”livligt”, 
vilket får bli en av Jespers egenskaper. 
 Denna första lektion är det ingen av pojkarna som kommer längre än till att 
diskutera egenskaper. Men innan lektionen är slut har pojkarna räknat ut att man 
ska använda sig av en dålig egenskap, en bra och en mer neutral. Gustav beskriver 
sig själv som ”aktiv, pratsam, hett temperament”. 
 Episoden visar hur detta med egenskaperna är en svår balansgång för dessa tre 
pojkar. De kämpar med att positionera sig maskulint i förhållande till varandra 
och övriga elever i bildsalen, med humor som strategi. Genom att vara öppet iro-
niska och skämtsamma undviker de risken att bli till åtlöje, som ett allvarligt och 
uppriktigt förhållningssätt till arbetet skulle innebära (jfr Kehily & Nayak, 1997; 
Ivinson & Murphy, 2007; Huuki, Manninen & Sunnari, 2010). För att gestalta 
tänkbara egenskaper föreslås både djävlar och vita kaniner, vilka kanske kan be-
traktas som ytterligheter på en skala mellan hotfullt och ofarligt. Samtidigt försö-
ker de hålla sig inom ramarna för vad som anstår en god elev, vilket de får hjälp 
med av sin bildlärare. Hon tar varje förslag som ligger utanför normen, och för-
handlar det varsamt till en acceptabel egenskap, som när Gustav föreslår att han 
”har ett helvete här nånstans som jag kan plocka fram då och då”. För att hjälpa 
dem att komma fram till tänkbara egenskaper eller sätt att gestalta, föreslår hon 
fordon som ett tänkbart motiv och positionerar dem därmed som pojkar, som 
iscensätter en maskulinitet som förknippas med fordon och styrka. Det finns ock-
så en grupp pojkar i klassen, som bara tycks intresserade av att teckna fordon, så 
förslaget är inte långsökt – men dessa tre pojkar hör inte till den gruppen, varför 
det inte vinner gehör hos dem.  
 Lektionen därpå har man vikarie, en lärare som känner klassen, då hon är ordi-
narie lärare i andra ämnen. Pojkarna fortsätter att diskutera egenskaper. Jesper hål-
ler fast vid sin idé, med en äng med vita kaniner och bollar med adjektiven ”snäll, 
gosig och gullig”, så ihärdigt att Gustav till slut frågar honom om han är ”seriös”.  
 Vikarien har dock inte samma strategi som Ann-Marie. Istället för att ignorera 
pojkarnas munhuggande, eller ta det bokstavligt och försöka översätta deras iro-
niska förslag till mer rumsrena synonymer, blir hon irriterad på deras skämtande 
och att de inte kommer igång med arbetet, och försöker få dem att förhålla sig se-
riöst till uppgiften. Kanske är det därför pojkarna blir allt mer ironiska och skämt-
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samma. De töjer maximalt på gränserna för vilka egenskaper man kan utgå ifrån 
och ändå bli accepterade. Martin kommer på att han ska skriva några ord som 
”inte ens går att förstå”. ”Fisig” föreslår Jesper, och Gustav säger att han ska skriva 
”hermeisk” och ”kataklysmisk”, eller ”grönhydraulisk”. 
 Vändpunkten för Jesper kommer då han efter en tillsägelse tappar tålamodet:

Jesper: Jag hatar det här, nu ska jag skriva nå annat … Helvetisk! Hatisk! Dum. 
Dum… vad är hatisk?
Gustav: Man typ hatar alla.
Jesper: Hatisk… (Jesper skriver) Säg nåt mer som man är, dum.
[…]
Jesper: Elak blir bra. Och så tar jag Gurres idé med slavar. Nej, det var min idé, med 
helvetet. Allt ska bli rätt. Hur målar man gubbarna då? Så jävla drygt. Otäck. Dum, 
hatisk, elak. Otäck är lite fjantigt.
Gustav: Elak och dum är samma sak.
Jesper: Visste jag väl.
Gustav: Vattentät, så djävulskt bra jag är.
Jesper: Elak, dum, dum, hatisk, elak, otäck. Varför skulle jag inte bli godkänd på det 
här? Nu ska det stå en djävul och skratta här och det är jag. Med skägg.

Medan Martin går för att hämta färger till sitt själporträtt, fyller Jesper på fler 
egenskaper på baksidan av papperet, bland annat ”ej kärleksfull, ej omtänksam, ej 
rolig, sämst”, som en antites till flickornas uppräknande av de rakt motsatta egen-
skaperna. Han börjar teckna huvudet av en djävul. Jag säger att jag ser fram emot 
kaninerna, men han berättar att de har blivit strukna. 

Martins själporträtt
Martins bild (elevbild 7) framstår till en början som obegriplig för mig. I det plas-
tiska skiktet domineras bilden av en kraftigt lila yta. I det nedre vänstra hörnet 
finns ett starkt gult område, inramat av en mörkblå, böjd kant. På den gula ytan 
finns en grön form, ett mellanting mellan en rektangel och oval, med några blå 
fläckar på. Upp från den gröna formen går ett gult, böjt streck. Kontrasterna mel-
lan de starka färgerna gör bilden djärv och effektfull.
 Från början associerar jag det gula området, genom kanten och formen, till 
en hockeyrink, men den gröna formen är obegriplig för mig. Det kan ses som en 
droodle, dvs. ett tecken som kräver mer information för att vara begriplig, efter-
som den är allt för olik det betecknade (Lenninger, 2012, s. 88). Först när jag har 
insikten om att teckenrelationen finns, kan jag se likheten, vilket innebär att se-
kundär ikonicitet uppstår (Marner, 1999). Inte förrän jag lyssnar till Martins sam-
tal med sina kompisar, om egenskaper och hur de ska gestaltas, förstår jag vad den 
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betecknar. Det är när han säger att ”radiobilar är ganska hermeiska”, som det går 
upp för mig att den gröna formens piktorala betydelse är en radiobil, och att vad 
jag associerade till en hockeyrink är en rink för radiobilar. 
 Strax ovanför mitten av bildytan finns en mörkblå, organisk form, som är mjukt 
böljande upptill och har en rak baslinje. Formen går att förstå som ett moln, eller 
möjligen en jordhög. Något som talar för det senare är en röd, rektangulär skylt, 
som utgår från formen. På skylten, som bärs upp av smala metallkonstruktioner 
tecknade i blyerts och knappt synliga, står det ”HA HA” med kraftiga versaler. 
Under bokstäverna finns några små, relativt svårtydda krumelurer som vid när-
mare granskning är bokstäver, som stavar ordet ”tivoli”. Ovanför skylten sitter tre 
gula cirklar, fästade vid skyltens övre kant med smala linjer. Jag förstår dem som 
lampor, som kan belysa skylten.
 I det övre, högra hörnet finns en cirkelform med ett nav och några ekrar, som 
jag tolkar som ett pariserhjul. Mellan pariserhjulet, HAHA-tivoliskylten och rin-
ken med radiobilen växer ett samband fram, och bildens olika beståndsdelar ska-
par tillsammans ett av bildens teman, som jag förstår som ”tivoli” eller ”nöjes-
park”. Egenskaperna Martin har angivit på baksidan av bilden, rolig, kataklysmisk, 
hermeisk framstår som mycket löst kopplade till innehållet i bilden. Jag förstår att 
skylten med ”HAHA” ska symbolisera rolig. Samtidigt skulle hela bilden, vars 
tema är ”nöjespark” kunna symbolisera den enskilda egenskapen. Hermeisk och 
kataklysmisk framstår mer som ord som är valda för sina lätt gåtfulla kvaliteter. 

Elevbild 7: Martins själporträtt
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Gustavs själporträtt 
Gustavs (elevbild 8) och Martins 
bilder går på många sätt i dialog 
med varandra, och med exempel-
bilden. Precis som Martin använ-
der sig Gustav av starka färger i 
sin bild, men där Martins bild är 
övervägande lila är Gustavs knal-
ligt gul i bakgrunden. 
 I den övre, högra delen av bild-
en har Gustav tecknat en skylt 
med texten ”HAHA 17”, utformad som en vägskylt med vit text, blå bakgrund och 
en vit kant. Den intertextuella relationen mellan Gustavs och Martins ”HAHA-
skyltar” går att förstå genom att båda har angett rolig som en egenskap och suttit 
intill varandra och jobbat med bilderna. 
 Precis som Martins bild, är Gustavs bild uppbyggd av tre separata element i en 
additiv komposition. Förutom vägskylten, finns till vänster i bild en röd cirkel 
från vilken en blå, slingrande linje utgår. Visuellt liknar det en bomb, men färger-
na på cirkeln och linjen, samt den vinkel ur vilken linjen utgår från cirkeln, ger 
innehållet slangvinda, eller brandslang. Längst ned till höger är en schematiskt 
tecknad eld, monokromt målad i en gulröd färgton, i samma stil som ”flames” i 
exempelvis lacken på en bil. 
 De olika tecknen i bilden har ingen direkt inbördes relation, men såväl vägskyl-
ten som eldsflammorna, kan tolkas som intertextualiteter till en fordonskultur, 
som är mycket utbredd i klassen i övrigt. Idén med elden uppstod under ett samtal 
mellan Gustav och Jesper innan någon av dem egentligen börjat med sina bilder. 
När Jesper kommer på sin bildidé om helvetet och djävlarna, säger han att han ska 
”sätta flammer på det eller nånting, typ lava som sprutar förbi”. Kommentaren ger 
Gustav en ny idé till sin bild, och lösningen på ett problem han upplever, med hur 
självisk, som är en egenskap han för tillfället har valt, ska gestaltas: ”Jag vet, jag 
ska inte ha självisk, jag ska ha het istället, då ritar jag bara en massa flames”. På det 
sättet går det att läsa eldsflammorna som en intertextuell referens till Jespers bild, 
som utspelar sig i helvetet. 
 Till en början har Gustav lämnat bakgrunden vit, vilket Ann-Marie inte god-
känner, då hon vill att de ska eftersträva en helhet i bilden. 

Ann-Marie: Men du, Gustav, kom, du måste ju jobba med hela bilden, du har ju 
gjort tre föremål här.
Gustav: Ja sen ska jag inte göra nå mer.
Ann-Marie: Jo, du måste ju binda ihop det.

       Elevbild 8: Gustavs själporträtt
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Gustav: Näää.
Ann-Marie: Vad är det som, vad finns det bakom?
Gustav: Ja, snö.
Ann-Marie: Ja då måste du beskriva, snö är inte så där vitt, den är skitig och så finns 
det olika…
Gustav: Näe.
Ann-Marie: Och är det eld där, då måste ju snön smälta här.        
Gustav: Nä, jag har inte tänkt göra det.
Ann-Marie: Nämen, jag vill ju ha en bakgrund.
Gustav: Det får du inte!
Ann-Marie: Jo, 
Gustav: Nä.
Ann-Marie: Du får tänka lite bakgrund.
Gustav: Aldrig!
Ann-Marie: Det här är som mer förgrundsgrejer, som du skulle göra och jobba med 
bakgrunden.
Gustav: Jävla bakgrund jag vill inte göra nån jävla bakgrund, här har du bakgrund!
Ann-Marie: Den behöver inte vara jävlig.
Gustav: JO, satan så jobbigt det är att göra en jävla bakgrund. Jag gör det nästa 
lektion.

Dialogen fortsätter i samma stil en stund, och tar slut utan att man har uppnått 
någon konsensus. Det är en maktkamp mellan två starka viljor, Gustavs tonfall är 
till en början som tonfallet hos ett stort och tjurigt barn, medan Ann-Maries ton-
fall är en samtidigt försiktig och krävande förälder. När hon inte ger sig tar Gustav 
i med brösttoner och svordomar. 
 Genom att jag själv är kvinna och har erfarenheter av att vara bildlärare, identi-
fierar jag mig i denna situation med Ann-Marie och upplever obehag. Som lärare 
kan det vara svårt att motivera en elev att lägga ner mer energi och sträva mot ett 
bättre resultat, samtidigt som eleven signalerar att ämnet eller arbetet som ska ut-
föras är oviktigt. När eleven är en stor, halvvuxen man blir det ännu svårare.
 Eftersom Gustav är lång och fysiskt mogen (en av de största pojkarna i klas-
sen), följer en potential för en fysisk maskulin makt, med vilken han kan utmana 
bildläraren. Trots sin överordnade position som lärare, kan hon renderas makt-
lös, i sin position som kvinna. När Gustav har bestämt sig för att han inte vill ta 
hennes råd, har hon lite att sätta emot. Det sker en tillfällig förskjutning i deras 
professionella maktrelation, och maktordningen lärare–elev får tillfälligtvis lämna 
över till maktordningen kvinna–man, som träder i kraft. Ann-Marie är visserli-
gen fortfarande lärare, men i detta ögonblick är det av underordnad betydelse (jfr 
Walkerdine, 1998, s. 63).
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Jag vet inte varför Gustav så småningom faller till föga, eller varför han väljer fär-
gen gul. Även om Gustav gör starkt motstånd, kan han inte ta ifrån henne den 
makt hon har genom sitt ämbete. Ann-Marie har i sin position som lärare makt 
att acceptera hans bild och jag tolkar det så att han gör vad som krävs, även om 
det är det minsta möjliga, för att hans bild ska accepteras. 
 Den kraftiga färgen skapar kontrast både till de föreställande inslagen i bild-
en och till Martins bild, genom att Gustavs gula färg är en komplementfärg till 
Martins lila, vilket förstärker det intertextuella sambandet mellan bilderna. 
Egenskaperna Gustav har angivit på baksidan av sin bild är rolig, vattentät och het 
och det är relativt enkelt att förstå hur egenskaperna gestaltas.  

Jespers själporträtt
Jesper är den tredje pojken i kompisgruppen som alltid sitter tillsammans. Hans 
bild (elevbild 9) liknar de andra två genom att materialet och tekniken är den-
samma, dvs. en blyertsteckning färglagd med täckande vattenfärg. En del av teck-
ningen är förstärkt med en svart tuschpenna. Bilden är också kulörstark, i två 
olika intensiva röda färger. Den skiljer sig från de andra genom att den upplevs 
förhållandevis monokrom – inga andra delar av bilden är målade i kontrasterande 
färger, förutom en yta som är målad med torr färgpenna, och några små detaljer 
som helt saknar färg. Den starkt röda färgen ger betydelsen värme, eller hetta, el-
ler möjligen blod. 
 Lektionen efter att Jesper har fått sin bildidé, som går ut på att gestalta egen-
skaperna dum, hatisk och elak, tecknar han en djävul som har spetsat en människa 
på en treudd. Då han saknar referensbild för människokroppen, har han problem 
med att teckna bröstmuskulaturen på ett sätt som ska ge kroppen det rätta masku-
lina utseendet. Istället för bröstmuskler blir det ”hängpattar”, till i synnerhet hans 
bänkkamraters stora nöje. När Ann-Marie förstår att han har problem, uppmanar 
hon honom försynt att ta hjälp av någon referensbild, men av Jespers svar framgår 
att han tycker att det är ”fusk”. 
 En stund senare gapskrattar kompisen Gustav åt bilden och påpekar ”Det ser 
ut som han har hängbröst!”. Martin påpekar att ”en som har treudd, det är ju 
Poseidon … Poseidon har treudd, inte Hades”. 

Jesper: Det här är ingen jävla Hades, det är JAG!
Martin: Jamen du, du är ju…
Jesper: (förställd röst) Du är ju… otäck.
Gustav: Det ser jätteotäckt ut med dom där hängbrösten. (skrattar)
Jesper: Asså jag ska fan, sätta flammer på det eller nånting, typ lava som sprutar förbi. 
(Gustav fortsätter att skratta)
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Det är Jesper själv som första gången påpekar att bröstmuskulaturen ser ut som 
kvinnobröst, något som hans kamrater, framför allt Gustav, är snabba att haka på. 
Att det väcker så stort nöje, beror på att det är bilden av honom själv som femi-
niseras när djävulen får ”hängpattar”. Med andra ord riskerar han att misslyckas 
med att positionera sig som maskulin i bilden på ett framgångsrikt sätt. Jesper 
svarar med att han ska ”sätta flammer på det”, vilket går att förstå som ett sätt att 
maskulinisera bilden och rädda sin egen trovärdighet som pojke. Jag tolkar episo-
den som ett exempel på vad Thorne (1993) beskriver som gränsarbete (”border 
work”, s. 64 ff), dvs. när gränserna mellan flickor och pojkar, eller feminint och 
maskulint, aktiveras. Thorne använder exempel som när pojkarna och flickorna 
tävlar mot varandra, eller ger varandra ”tjej- och killbaciller” (”cooties”, s. 73). 
 Jesper kämpar med att sudda och förändra bröstmuskulaturen ett par gånger, så 
att det inte längre ser ut som hängbröst utan bara små bröst. ”Du skulle nog vara 
ganska bra på att rita tjejbröst” kommenterar Gustav. Då ger Jesper upp försöken 
att rita brösten utan förlaga, och ”går in på datorn och kollar” och letar rätt på en 
referensbild. 
 I det piktorala skiktet föreställer den förstärkta teckningen, strax till höger och 
ovanför mitten av bilden, en flinande djävul, naken sånär som på shorts eller kal-
songer. Kroppen är naivt men utförligt tecknad, med antydda muskler på både 
lår, mage och bröst. På huvudet har han vita horn, och i det leende gapet lyser vita 
tänder fram. I sin högra hand håller han en treudd, på vilken en mansfigur är spet-

Elevbild 9: Jespers själporträtt
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sad. Mansfiguren är naken och målad med en torr färgpenna i en blek hudfärg. 
Den spetsade mansfiguren träder nästan ut ur bilden, genom att den framstår i så 
skarp kontrast mot sin knallröda omgivning.
 Strax nedanför och till vänster om djävulen, från betraktarens blick, finns några 
streckgubbar tecknade i blyerts. Dessa är övermålade med täckfärg och sedan inte 
förstärkta med tusch, varför de framstår i väldigt svag kontrast mot bakgrunden, 
men fortfarande urskiljbara. Fyra streckgubbar på rad håller i en kedja och tycks 
också vara sammankedjade vid fötterna. Jag tolkar dem som fångar, eller slavar. 
De går i riktning mot vänster, pådrivna av en annan streckgubbe längst bak i le-
det. Han har horn på huvudet och håller en piska i sin ena hand, lyftad, beredd 
till slag. Innanför de hopkedjade streckgubbarna i det avbildade rummet står yt-
terligare en streckgubbe med horn på huvudet. Han håller händerna i sidorna och 
tittar på de andra med sträng blick. Bilden är tecknad med värdeperspektiv, dvs. 
det som är viktigast i bilden, i det här fallet djävulen, framhävs genom att placeras 
centralt eller framställas större än allt annat (Aronsson, 1997).  Värdeperspektiv är 
vanligt i såväl barnteckningar som folkkonst och klassisk egyptisk konst, bilder 
där vad bilden har att berätta om är viktigare än realism i bildframställningen. 
Man kan också tolka bilden så, att antingen djävulen som piskar på slavarna, eller 
djävulen som övervakar ledet, i själva verket är samma figur som den stora djävu-
len till höger. Bilden skulle i sådana fall vara ett exempel på simultan succession, 
dvs. ett sätt att i en bild tillföra en tidsdimension och skildra ett händelseförlopp 
(Magnusson, 2005, Nikolajeva, 2000).9

 Längst ned i vänstra hörnet breder vad jag tolkar som en blodfärgad sjö ut sig. 
Utifrån samtalet mellan Jesper och de andra pojkarna, när han formulerar sin bild-
idé i ord, vet jag att sjön ska förstås som en lavasjö, och den röda bäck som leder 
från mitten av högra kanten ned till lavasjön, ska förstås som en ström av lava. 
 Den röda färgen, lavaströmmen och djävlarna, skapar temat ”helvetet” åt hela bil-
den. Att helvetet framställs som en rödhet plats med strömmar av lava och djävulen 
som självklar huvudperson är vanligt inom populärkulturen. Det finns mängder av 
förlagor inom både film, tecknade serier och dator- och TV-spel, vilket närmast har 
att göra med hur helvetet framställs i Bibeln, t.ex. i Matteus 25:41: ”den eviga eld som 
väntar djävulen och hans änglar”, i Uppenbarelseboken 20:14-15 ”den brinnande sjön” 
(Bibel 2000). Jespers bild rymmer därmed intertextuella referenser till en mångfald olika 
utsagor om helvetet. Den större djävulen med treudden framstår genom både värdeper-
spektivet och den större omsorg som ägnats åt att teckna honom som bildens huvud-
gestalt, den gestalt med vilken Jesper i bilden positionerar sig som mörkrets härskare. 

9  Simultan succession förekommer i medeltida konst, renässanskonst och futuristisk konst, men 
också i barnbilderböcker (Magnusson, 2005). Nikolajeva (2000) nämner som exempel böckerna 
om Vilda Bebin av Barbro Lindgren och Eva Eriksson, och Sven Nordqvists böcker om Pettsson och 
Findus.
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Sammanfattande reflektion över de ironiska bilderna
Jesper, Martin och Gustav tecknar och målar sina bilder i dialog med varandra, 
både verbalt och visuellt. De är nästan konstant upptagna med att positionera sig 
som maskulina, både i relation till varandra, till flickorna i bildsalen, till bildlära-
ren och till Emanuel och Rikard – dem som Emelie och Isabelle refererar till som 
”nördarna”, eller de som i bildsalen iscensätter vad som kan betraktas som en mar-
ginaliserad maskulinitet (Connell, 2003b). Liksom resten av eleverna tycks de ha 
uppfattat att exempelbilden är gjord av en flicka. När de förhåller sig till exempel-
bilden markerar de ett avstånd till den, genom att använda kulörstarka färger och 
humoristiskt eller ironiskt menade motiv och egenskaper. 
 Det var tydligt under hela deras samtal, att pojkarna fann det besvärande att 
prata om sina egenskaper. Det handlade dels om svårigheter att komma på några 
egenskaper över huvud taget, dels om svårigheter att komma överens om någon-
ting som både elever och lärare kunde acceptera som godtagbara egenskaper. Att 
skapa distans till uppgiften genom att välja egenskaper som är ironiskt menade, är 
ett sätt för pojkarna att hantera detta och positionera sig maskulint. 
 Det är också ett sätt att göra motstånd mot uppgiften, att istället för att ge-
stalta sina egenskaper på ett allvarligt menat sätt, gestalta någonting helt annat. 
Bildläraren utövar makt genom att bestämma att de måste gestalta sin egen själ, 
vilket de gör motstånd mot genom att förvränga den – på ett maskulint sätt. Att 
framställa sig enligt facit, dvs. exempelbilden, som är feminint märkt, vore att göra 
det på ett sätt som är fel enligt könsnormerna och skulle således inte vara en lyckad 
iscensättning av kön (Davies, 2003). Samtidigt följer de instruktionerna, vilket gör 
att bildläraren inte kan kritisera deras sätt att lösa uppgiften, och tar därigenom 
själva kontrollen över sin situation. 

Intressebilder

Intressebilderna är kategori bilder som handlar mer om elevernas intressen, än 
om deras egenskaper. De har det gemensamt att alla skiljer sig från exempelbilden 
genom att de är framställda på ett annat sätt, med ett annat material (torra färg-
pennor, enstaka bilder har också inslag av tuschpenna). Resultatet blir ofta ganska 
bleka och kontrollerade bilder. Därtill placeras huvudmotivet ofta i en miljö som 
känns igen från elevens egen livsvärld. Bland intressebilderna har jag identifierat 
två motivgrupper: fotbollsbilder och fordonsbilder.

Fotbollsbilderna: gemensamma drag
Fotbollsbilderna är tre teckningar som utgör en egen grupp enbart p.g.a. inslaget 
av fotboll i motivet. Liksom de ironiska bilderna, är fotbollsbilderna gjorda av tre 
kamrater som sitter bredvid varandra under bildlektionerna; Joel, Sebastian och 
Chai. Alla hör till det gäng pojkar som Isabelle och Emelie kallar ”sportkillar”. 
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Liksom Kajsa och Lisa som jag berättat om tidigare, arbetar dessa pojkar under 
relativ tystnad. Ingen av dem gör något öppet motstånd mot uppgiften, utan jag 
uppfattar både deras attityd till arbetet och strategier i bildsalen – under åtmins-
tone dessa lektioner – som tillmötesgående. Av dessa tre bilder har jag valt att i 
texten lyfta fram Chais och Sebastians.  

Chais själporträtt
I det plastiska skiktet i Chais bild (elevbild 10) finns en tydlig och omsorgsfullt 
färglagd blyertsteckning mitt på avbildningsrummet. Resten av ytan är indelad i 
fyra kvadranter, färglagda i olika kulörtoner mellan blått och rött. På varje kva-
drant finns en ”maluma”-figur i en avvikande nyans.10 Genom att mer omsorg har 
ägnats åt den detaljerade blyertsteckningen i mitten, träder den fram i skarp kon-
trast mot omgivningen, vilket gör att både uppmärksamheten och intresset riktas 
till den delen av bilden. Maluma-figurerna tycks hastigt framställda och ter sig i 
kontrast mot det centrala motivet som ett sätt att fylla den återstående ytan av 
papperet, när antingen tiden eller tålamodet börjar ta slut. 
 Den detaljerade blyertsteckningen är en komposition som liknar en stiliserad 
karta, eller ett flygfoto av en stadsdel, där de oviktiga delarna har utelämnats. 

10  Maluma (ursprungligen baluba) och takete är två begrepp som gestaltpsykologen Wolfgang 
Köhler skapade 1929. Köhler visade genom experiment att vissa ljud associerades med visuella former 
på ett sätt som inte var slumpmässigt (se Köhler, 1930).

Elevbild 10: Chais själporträtt
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Perspektivet är rakt uppifrån, men några detaljer är tecknade från sidan, som på 
en turistkarta där sevärdheter är markerade med bilder. Centralt i kartan, liksom 
i bilden, är en stor orange oval, som ramar in en grön rektangel och några röda 
ytor. Dess piktorala betydelse är en fotbollsstadion sedd uppifrån, med läktare 
och tak. Utanför fotbollsstadion finns i det piktorala skiktet en parkeringsplats, 
där några bilar står parkerade. Från parkeringsplatsen leder ett par slingrande väg-
ar förbi några höga hyreshus och till ett pariserhjul vars ekrar är tecknade i olika 
kulörta färger. Husen och pariserhjulet är tecken som representerar en stad och 
ett nöjesfält. Att på detta sätt använda tecken som pekar mot ett annat inne-
håll, av vilket det primära tecknet (husen och pariserhjulet) är en del av (sta-
den och nöjesparken), är ett retoriskt grepp som kallas för synekdoke (Sonesson, 
1992).  Fotbollsarenan ser tom ut, men bilarna som står parkerade är index för att 
det finns människor på arenan, antingen bara spelare, eller spelare och publik. 
Förekomsten av en fotbollsarena, ett nöjesfält och en turistkarta ger betydelsen att 
det rör sig om en större stad. 
 Från den övre kanten på fotbollsarenan reser sig en figur, en torso av en man 
eller pojke, iklädd gul t-shirt. Han har mörkt hår och tittar rakt på betraktaren, 
med ett svagt leende. Strax till höger om figurens huvud har Chai målat en gul yta 
och skrivit ”MESSI”. En pil, enligt Sonesson (1992) ett performativt index, pekar 
på figuren för att vi ska förbinda namnet med figuren. På bröstet eller framför 
bröstet sitter ett rött hjärta. Mannen håller sina händer framför kroppen och de 
tycks dolda under hjärtat. 
 Jag vet inte hur hjärtat ska tolkas – som ett tryck på tröjan, eller som en symbol 
framför kroppen. Oavsett hur, förstår jag figuren, genom dess koppling till en fot-
bollsarena, som en fotbollsspelare, och hjärtat får representera kärleken till spor-
ten, eller till fotbollsspelaren. Vore det inte för bokstäverna ”Messi” som pekar på 
mannen, skulle jag tolka honom som ett självporträtt. 
 Figuren i Chais teckning är Lionel Messi, en argentinsk fotbollsspelare som vid ti-
den för min undersökning spelade för FC Barcelona. Jag förstår namnet och pilen så, 
att Chai erbjuder oss hjälp att göra en gynnad tolkning av bilden. Namnet hindrar att 
vi tolkar figuren som ett självporträtt. Jag förstår ändå figuren som ett identifikations-
objekt i bilden. Jag tolkar bilden så – eftersom Chai på lärarens uppmaning har teck-
nat sitt ”själporträtt” – att Lionel Messi är en viktig gestalt för honom, som en idol, ett 
ideal att sträva efter att likna. Genom att placera Messi i själporträttet, överförs värden 
från fotbollsspelaren på Chai. Då jag jämför med de egenskaper som Chai har anteck-
nat på baksidan av bilden blir min tolkning att maluma-formerna i bakgrunden avser 
att gestalta glad, medan fotbollsspelaren Messi antagligen är både bra och snabb på 
fotbollsplanen. Bilden säger att Chai (tema) spelar fotboll som Lionel Messi (rema).  
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Sebastians själporträtt
Sebastian har valt att gestalta egenskaperna glad, matglad och humörsvängningar, 
genom att teckna en glad sol, en hamburgare och tre blixtar (elevbild 11). För att 
göra bilden mer humoristisk har han klätt solen i glasögon och keps, vilket också 
maskuliniserar solen och skapar en skillnad mot de solar som återfinns i flickornas 
bilder. Förutom de element i bilden som gestaltar hans valda egenskaper, har han 
också tecknat en grön ö sedd uppifrån, med ett schematiskt landskap, några hus 
och en fotbollsplan. Teckningen liknar ett flygfoto, eller precis som på Chais teck-
ning en turistkarta. I luften mellan hamburgaren och ön svävar en del av ett ben 
och en fot, iklädd fotbollssko och strumpa, åtföljt av en fotboll med logotypen för 
varumärket Nike på. Såväl fotboll och fotbollssko som grön ö saknar egenskaper 
att gestalta. Ändå är den gröna ön central i bilden och mest omsorgsfullt tecknad 
och målad av alla bildens delar.
 Liksom Chai använder Sebastian det retoriska greppet synekdoke (Sonesson, 
1992). Benet med fotbollsskon pekar indexikaliskt mot och representerar en fot-
bollsspelare, som antagligen befinner sig på fotbollsplanen vi ser från ovan. Jag tol-
kar bilden så att den förutom att gestalta de egenskaper Sebastian har valt, också 
berättar om att bildskaparen identifierar sig som fotbollsspelare. 
 Intertextuellt refererar fotbollsplanen till bänkkamraternas bilder. Att han lik-
som Chai har tecknat även en väg och hyreshus i en kartliknande bild, skapar en 

Elevbild 11: Sebastians själporträtt
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särskilt stark intertextuell relation mellan de två bilderna. Den refererar samtidigt 
till exempelbilden, då den liknar den till kompositionen: en ö eller kontinent och 
enstaka detaljer mot en blå bakgrund. 

Sammanfattande reflektion över fotbollsbilderna
Michael Kimmel (2008) skriver om hur pojkars och mäns intresse för sport kan 
tjäna till att bekräfta maskulinitet och markera gränsen mellan manligt och kvinn-
ligt, samt vara en garanti för att man inte ska misstas för homosexuell. För flickor 
och kvinnor, menar Kimmel, är sport inte lika starkt förknippat med identitet, 
utan betraktas som någonting man gör, inte är. Det finns också flickor i klassen 
som spelar fotboll på sin fritid, ändå är det endast pojkar som använder sig av det 
för att gestalta sin identitet. Inslagen av fotboll i bilderna blir alltså en tydlig mas-
kulin identitetsmarkör, och ett säkert sätt att positionera sig som ”sportkille” eller 
”fotbollskille” – dvs. tveklöst maskulin. Fotbollsplanen dominerar också fullstän-
digt bilden, som pojken jag uppfattar som högst upp i den maskulina hierarkin 
inom gruppen (kanske också i klassen), en av de populäraste killarna, Joel, har 
tecknat (elevbild 12).

Att Joel varken opponerar sig 
mot uppgiften eller gör synligt 
motstånd, medför att uppgiften 
legitimeras även i de andra poj-
karnas ögon. Ingen av pojkar-
na i den här gruppen gör öppet 
motstånd mot uppgiften och det 
förekommer inga direkta spän-
ningar eller maktspel mellan 
eleverna, eller mellan eleverna 
och läraren, i gruppen. Pojkarna 
behöver bara positionera sig i re-
lation till flickorna, och inte i re-

lation till andra (marginaliserade) pojkar, vilket jag menar gör uppgiften enklare 
för dem att hantera. Deras strategier i bildsalen kan vara helt och hållet tillmötes-
gående utan att väcka misstänksamhet. Genom att dessa tre elever sitter tillsam-
mans och använder sig av fotbollstemat går deras bilder tydligt i dialog med var-
andra. När de alla väljer att referera till fotbollen bekräftar de samtidigt varandra; 
att var och en positionerar sig som maskulin och gör kön på ett trovärdigt sätt.

Fordonsbilderna: uppgiften omförhandlas
Alla fordonsbilder utom en tillkom i Onsdagsgruppen, som består uteslutande 
av pojkar. I denna grupp förändras förutsättningarna för eleverna att genomföra 

      Elevbild 12: Joels själporträtt



159

själporträttet - bildundervisningen vid inlandsskolan

själporträttet under de två inledande lek-
tionerna, så mycket att det nästan blir en 
helt annan uppgift. Till en början är de 
flesta av eleverna i gruppen inte färdi-
ga med föregående uppgift. Ann-Marie 
tycker att onödigt mycket tid går åt till 
att vänta på att t.ex. färgen ska torka, 
varför hon introducerar den nya uppgif-
ten för att eleverna ska kunna utnyttja 
tiden maximalt. 
 Ann-Marie inleder på samma sätt som 
i de andra grupperna och använder samma exempelbild för att visa på ett sätt som 
en tidigare elev löst uppgiften (elevbild 1). Liksom i övriga grupper diskuterar man 
vad en egenskap är:

Ann-Marie: Då ska man utgå från tre egenskaper, som man själv har. Vad är en 
egenskap?
Robert: Ööööö nåt man är bra på.
Ann-Marie: Nåt man är bra på, kan det inte vara nåt man är… Är det att man är 
grinig kanske, är det en egenskap?
Arvid: Ja det är en egenskap.
Ann-Marie: Nån annan egenskap då? Ja, det kan ju också vara nåt som man är duk-
tig på, om man nu är väldigt duktig på…
Arvid: Ja om man är duktig på att runka, som Robert.
Ann-Marie: Då är det en egenskap… Simon, försök att lyssna lite. Uppfattar du, tre 
egenskaper ska ni, om det nu är svårt att tänka ut de där egenskaperna, då kan man 
kanske ta hjälp av sina kompisar, att de försöker beskriva hur man är. 

Sedan övergår man till att reda ut vilka egenskaper exempelbilden gestaltar. Den 
diskussionen avbryts dock av en av eleverna, Robert, som har invändningar mot 
bilden:

Robert: Kunde du inte ha tagit den där bilden istället? (pekar på en bild uppe på 
väggen, med en tjej med klyfta och stora bröst)
Ann-Marie: Jamen vi kan ta… den här (visar på exempelbilden som hon håller i) har 
en tjej gjort, vi kan ta… den här har en kille gjort.

Ann-Marie plockar ner en annan bild från väggen längst fram i klassrummet (elev-
bild 13). Det är en målning utförd i vattenfärg och tuschpennor, som föreställer 
en kille som står på motorhuven till en racing-bil och spelar gitarr och sjunger. 

      Elevbild 1: exempelbild 1
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Robert: Ja då vart det bättre. Tjejer är 
så svår… tolkade.
Ann-Marie: Vad tror ni den här killen 
har tänkt?
Någon: Han är på fyllan och spelar. 
Ann-Marie: Försök tänk egenskaper 
istället.

Under hela den första lektionen är det 
nästan ingen av pojkarna i gruppen som 
börjar arbeta med den nya uppgiften. 
De flesta har lite arbete kvar att göra 
på den förra uppgiften, som de arbetar 
mycket långsamt med. Bara William 
sitter stilla på den plats han har valt och 
textar omsorgsfullt på ena sidan av ett 
papper, ”lugn, trög, gilla maskiner”. På 
andra sidan växer bilden av en traktor, 
tecknad med blyertspenna, fram. 
 Några av eleverna tar sina pågående 

arbeten med sig in till keramikrummet. När Ann-Marie kikar in hos dem försö-
ker hon motivera dem, i synnerhet Carl, som inte har någonting för händerna, att 
påbörja själporträttet:

Ann-Marie: Medans ni sitter kan ni ju fundera på egenskaper.
Carl: Du stör ju oss!
Ann-Marie: Medan man jobbar kan man fundera över egenskaper, vad har Petter 
för egenskaper?

Någon föreslår att Petter är skrikig, men Ann-Marie invänder att hon uppfattar 
honom som ganska lugn. Hon vänder sig till Carl:

Ann-Marie: Vad har du för egenskaper då?
Carl: Det ska väl skolan skita i … det är väl privat! Det ska inte ni bry er om, det är 
privat! Mina egenskaper är privat. Det är privat.
Petter: (till Carl) Du är skrikig.
Ann-Marie: Du behöver inte säga det högt, du kan skriva det på baksidan.

Elevbild 13: exempelbild 2
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Nästa lektion repeterar Ann-Marie därför instruktionerna. Därefter säger hon till 
gruppen:

Ann-Marie: Men det var som att det var, var det svårt det här med egenskaper?
Mattias: Nää, vi har ju inte ens börjat.
Carl: Jo det var jävligt svårt.
Ann-Marie: Du tyckte det var svårt. … Men ni kan väl tänka lite… det här med 
egenskaper, ni kan väl tänka lite utifrån era intressen med, så kanske det blir lättare? 
Vad är man intresserad av, vad är man för typ av människa? Och det skulle vara en 
föreställande bild (skriver på tavlan), och det skulle vara färg på bilden (skriver på 
tavlan).

Vidare säger hon till dem att man ”får som vanligt ta hjälp av bilder … man måste 
ju inte hitta på allt själv”.
 Jag tolkar bildlärarens omformulering av uppgiften som en reaktion på det 
motstånd hon möter från några av eleverna under själva genomgången och res-
ten av första lektionen. En handfull av eleverna gör öppet motstånd, på olika sätt: 
Arvid som bland annat skämtar om att Robert är ”bra på att runka” som ett sätt 
att kanske framför allt göra läraren, som är kvinna, generad; Robert som uttrycker 
missnöjde med exempelbilden; alla som under hela genomgången pratar med var-
andra, tillräckligt högt för att störa, men också tillräckligt tyst för att Ann-Marie 
inte ska kunna uppfatta vad de säger. Framför allt Carl går i öppen konflikt med 
henne då han tycks uppleva uppgiften som integritetskränkande. Alla utom en 
elev gör också tyst motstånd under denna första lektion, genom att inte börja med 
uppgiften hon just har gått igenom. 
 Elevernas strategier är inte heller nya för Ann-Marie. Hon har haft dem i Bild 
sedan årskurs 6 och vet att hon når fram till dem, och som en följd därav får en 
egen dräglig arbetsmiljö, när hon låter dem utgå från sina egna intressen, dvs. for-
don. I mina observationsanteckningar har jag skrivit, efter att Ann-Marie har för-
ändrat instruktionerna, att ”eleverna kan knappt vänta till dess hon är färdig med 
sin genomgång. De reser sig, bullrar iväg och hämtar sina saker så fort de har möj-
lighet”. Några arbetar fortfarande med den förra uppgiften, men de flesta kommer 
igång med själporträttet under lektionen. 
 Under resten av lektionen använder eleverna datorn för att leta rätt på bil-
der, som man sedan skriver ut och använder som förlaga för sina teckningar. 
Utskrifterna kalkeras med hjälp av overhead-apparater, som används som ljusbord.  

Fordonsbilderna: gemensamma drag
Det finns 13 bilder som har fordon som huvudsakligt motiv, av vilka samtliga 
utom en kommer från Onsdagsgruppen (elevbilder 14-19). Gemensamt för alla 
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fordonsbilder är att de är tecknade och målade 
av pojkar. Alla är framställda med samma mate-
rial: fordonen är tecknade med blyerts (i samtli-
ga fall utom ett kalkerade från fotografisk förla-
ga) och färglagda med torra färgpennor. I några 
av bilderna är själva fordonen och andra detaljer 
färglagda med tuschpennor, medan bakgrun-
den är målad med torra färgpennor. 
 Genom att fordonen är kalkerade från bilder 
eleverna har sökt fram på internet och sedan 
skrivit ut, finns en intertextuell relation till varje 
fotografisk förlaga man har använt. Förlagorna 
är vanligtvis bilder från annonser på Blocket.se 
eller dylikt, vilket gör att bilderna i någon me-
ning konnoterar annonser, eller intressesidor på 
internet. Fordonen går också att förstå som in-
dexikaliska tecken som genom närhet hänvisar 
till sina fotografiska förlagor, då teckningarna 
faktiskt har legat ovanpå dem vid kalkeringen. 
Att bilderna på detta sätt är tätt bundna till sina 
förlagor går att betrakta som en form av imma-
nens; eleverna har kopierat utan att lägga till 
eget innehåll till det kopierade och både främ-
mandegöring och nyskapande är minimalt. 
 Fem olika typer av fordon finns represen-
terade: bilar, lastbilar, traktorer, skotrar och 
crossmotorcyklar, och på några av bilderna fö-
rekommer två fordon. Alla bilar som förekom-
mer på bilderna är Volvobilar av olika slag. I 
en av bilderna finns både en Volvobil och en 
Volvotraktor, och bildskaparen har dessutom 
skrivit ”VOLVO” två gånger (en gång enligt lo-
gotypens utformning), som för att försäkra sig 
om att ingen ska missa det. Övriga traktorer 
är av varumärkena Massey Ferguson och John 
Deere. Snöskotrarna är av varumärkena Lynx 
och Ski-doo.

Elevbild 14-19, uppifrån och ned:  Johans, Williams, Mattias, 
Simons, Arvids och Carls själporträtt
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I tre av bilderna förekommer dessutom logotyper, utöver Volvo-logotypen i ex-
emplet ovan, för varumärket Husqvarna. Husqvarna tillverkar och har tillverkat 
ett brett sortiment av maskiner, från hushållsmaskiner som tvättmaskiner och 
symaskiner, till vapen och motorcyklar. Jag har inte frågat dessa elever exakt vad 
Husqvarna-märket ska representera i deras själporträtt, men utifrån vad jag sett av 
elevernas tidigare arbeten i bildsalen, gör jag antagandet att det står för motorså-
gar eller motorcyklar. 
 I de flesta av bilderna är fordonen placerade i någon typ av landskap. Landskapet 
är som regel schematiskt tecknat: gröna, blå, grå och bruna ytor, som represente-
rar gräs, vatten, himmel och vägar, tecknade med snabba rörelser och lätt hand. 
Fordonen är mer noggrant utförda, omsorgsfullt tecknade och målade och med 
mer tryck, vilket gör att fordonen framträder både kulörstarkare och skarpare 
mot bakgrunden. Bakgrunden har i många fall tillkommit på direkt uppmaning 
av Ann-Marie, vars mål utöver själva gestaltningen, är att eleverna ska eftersträva 
en helhet i bilden. 
 De flesta fordonen är förarlösa, som en följd av att de är kalkerade från fotogra-
fiska förlagor. Man tycks i första hand ha valt bilder av uppställda fordon, vilket 
framgår av t.ex. traktorbilderna, där detaljer som säte och ratt från förarhytten är 
synliga genom rutan. Bara en av bilarna har en förare, och två av crossmotorcyklar-
na. Övriga gestalter som finns i bilderna, är små och tecknade mer eller mindre som 
streckgubbar (de har kött på benen, men saknar händer och fötter och individuella 
ansiktsdrag). Streckgubbarna håller i redskap för jakt, fiske och skogsbruk, en av 
dem ligger på rygg under en traktor och mekar. Såväl skogsbruk som jakt kan sägas 
vara delar av en lokal hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005), 
och att använda dessa maskulina identitetsmarkörer i sin bild är att positionera sig 
maskulint på ett sätt som är trovärdigt och gångbart i den lokala kontexten. 
 Att fordonen är tecknade med så mycket större omsorg än omgivningen och 
gestalterna gör det tydligt att det är fordonen som är de viktigaste inslagen i bil-
derna. Om jakt och skogsbruk är nyttobetonade och åtminstone delvis förknip-
pas med maskulint arbete, står crossmotorcykeln för adrenalin, fart och frihet och 
en möjlighet att ta sig till platser på sin fritid. 
 Eftersom uppgiften för pojkarna i Onsdagsgruppen förändrades, och kom att 
efterfråga elevernas ”intressen” istället för ”egenskaper”, har pojkarna på baksidan 
av sina bilder skrivit fler verb än adjektiv, även om ett par av dem har beskrivit 
sig som lugn, en har till och med valt det feminint kodade snäll (som används i 
samma syfte av fyra flickor, men ingen annan pojke). Det är verb som meka, fiska, 
skruva, köra cross, eller gillar i kombination med andra verb eller substantiv; gillar 
skog och natur, gillar att åka lastbil och gillar att jaga. Intressena är i de flesta fall 
direkt igenkännbara i innehållet i bilderna. Gestaltningen sker nästan uteslutande 
i det piktorala skiktet. 
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Olles själporträtt
I det piktorala skiktet av Olles själporträtt (elevbild 20) ser vi en man som sitter i en röd 
bil på en landsväg. Rutan vid förarplatsen är öppen. Mannen sitter bakåtlutad och 
håller höger hand på ratten, medan han vilar vänstra armen på bildörren och lyss-
nar till musik. Längs med den bortre sidan av vägen breder en tät granskog ut sig. 
På hitre sidan om vägen är ett vattendrag antytt i bildens nedre högra hörn, med 
strandkanten parallell med vägkanten. Skogen, vägen och vattendraget breder ut 
sig i det referentiella rummet, som en lång raksträcka genom skogen, längs med en 
älv eller en avlång sjö. För mig framstår landskapet som det norrländska inlandet, 
genom att jag vet att det är där Olle har sitt hem. I bakgrunden håller solen på att 
sjunka ner bakom granskogen. 
 Tittar man närmare på mannen, ser man att armarna är naivt och schematiskt 
tecknade, medan ansiktet, även om det är skissartat tecknat, har korrekta propor-
tioner. Han bär drag av Elvis Presley, som har varit och är en populär artist inom 
raggar- och rockabillykretsar. Sättet han kör bilen, med höger hand på ratten och 
vänster hand på bildörren, tyder på att han inte behöver använda högerhanden 
för att växla. Det blir till ett index för att bilen precis som en autentisk raggarbil 
är automatväxlad. 
 Bilen är en dock inte en raggarbil, utan en röd Volvo 142 av en äldre årsmodell 
än 1970, den är bakhjulsdriven och har en växelspak. Bilens originalfälgar är utbytta 
mot slotmags och kofångaren är borttagen. Bilens baktunga utseende – framhjulen 

Elevbild 20: Olles själporträtt



165

själporträttet - bildundervisningen vid inlandsskolan

tycks nästan lätta från marken – och att detaljerna på bakhjulens fälgar inte är ur-
skiljbara, skulle kunna tyda på att bilen på den fotografiska förlagan gör burnout, 
men det kan också bero på själva perspektivet i bilden. Detaljerna i bilden – fälgarna, 
förarens position m.m. – tyder i alla fall på att det är en raggarbil, en Volvoraggarbil. 
”Volvoraggare” är ett begrepp som ofta används nedsättande om raggare eller for-
donsintresserade män som kör en billigare, äldre Volvo, istället för en äkta raggar-
bil (dvs. en amerikansk 50-talsbil). 
 Bilden ger ett delvis motstridigt intryck. Perspektivet stämmer förhållandevis 
bra, men proportionerna är fel: bilen är för stor för vägen, Elvis tycks för stor för 
bilen, huvudet för stort för kroppen. Vidare skapas en konflikt mellan hur pass 
moget ansiktet är framställt, och den naivt tecknade armen på bildörren. Allt detta 
är antagligen konsekvenser av att han har kombinerat och kalkerat två bilder som 
egentligen inte passar ihop, vilket skapar en intressant effekt. Det ligger också i bil-
dens retorik, att Elvis är ett oväntat inslag i en röd veteranraggarvolvo, någonstans 
i Norrlands inland. Det fungerar främmandegörande, och värden från Elvis – the 
King – överförs på såväl Volvoraggarbil, den kärva granskogen, som på honom 
själv, med premisserna för uppgiften i åtanke (att gestalta sina egna egenskaper). 
 Att Olle har valt en Volvoraggarbil att spela huvudrollen i själporträttet, är lo-
giskt ur det perspektivet, att de äldre killar från samhället som kör egna bilar, an-
tagligen kör Volvo och inte amerikanska bilar. Volvo blir alltså den lokala normen 
bland de motorburna ungdomarna, och ett ideal för Olle och de andra pojkarna i 
hans ålder, även om det inte är normen inom raggarkulturen i stort. 
 Även om bilen vid en första anblick tycks vara på väg från höger till vänster 
längs vägen i bilden, ser man efter en stund att varje tecken på rörelse i bilden 
– förutom utseendet på den bakre fälgen – saknas. Bilen tycks snarare stå stilla, 
snett diagonalt över vägen. Kanske hade Olle upptäckt denna stillhet i bilden, när 
han skrev sin baksidestext: Elvis är ledsen. Biln har stannat, men musiken funkar 
fortfarande. Bilden och den korta texten berättar tillsammans en lätt vemodig och 
humoristisk historia. Texten framstår som en närmast poetisk tolkning av bildens 
innehåll, snarare än ett innehåll som bilden är avsedd att gestalta.
 Samtidigt som texten, genom att inte vara egenskaper, är ett uttryck för mot-
stånd, en tyst protest mot Ann-Maries uppgift, lyckas Olle enligt min mening be-
rätta åtskilligt om sitt förhållande till både bilar, landskapet och musiken, i både 
bild och text. 

Sammanfattande reflektion över fordonsbilderna
När man betraktar alla fordonsbilder tillsammans och vet att alla är tecknade 
av pojkar, framstår fordonen som en väldigt stark maskulin norm. I själva ver-
ket innehåller 11 av de 24 bilderna (dvs. nästan hälften) som är gjorda av pojkar 
inga fordon, och av alla fordonsbilder är det bara en som har tillkommit i en 
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annan grupp än Onsdagsgruppen. Det pekar, menar jag, mot att den masku-
lina normen att allt man gör ska handla om fordon, egentligen bara existerar i 
Onsdagsgruppen. Där är dock normen så stark, att det ter sig nästan omöjligt att 
göra annorlunda. 
 Inledningsvis gjorde eleverna i Onsdagsgruppen mycket starkt, öppet motstånd 
mot uppgiften: under genomgången lyssnade de illa, de pratade och skämtade 
mycket och ett par av dem gjorde sitt bästa för att störa lektionen. Men efter att 
bildläraren omformulerat uppgiften något, och efter att eleverna kommit igång, 
kan jag inte tolka deras strategier i själva arbetet som annat än tillmötesgående. 
Man har letat efter förlagor och ägnat relativt stor omsorg åt att kalkera och färg-
lägga sina teckningar. Efter viss påtryckning från sin lärare har alla tecknat land-
skap som fordonen befinner sig i. I uppgiften skulle de utgå från tre av sina egen-
skaper, men några av dem är mycket generösare med sig själva än så, även om det 
har kommit att bli mer verb än adjektiv. Arvid uppger ”köra traktor, köra cross, 
köra husqvarna, katt, hund, ko, gillar djur, arbetssam” som egenskaper, Mattias 
berättar att han är ”snäll, lugn, svensk, rättvis, gillar skog och natur, lastbilstokig” 
och Robert att han är ”social, noggrann, köra cross, köra scoter, drick öle”. Själva 
gestaltandet av egenskaperna i bild, har dock fått en underordnad betydelse. 
 Jag tolkar det så, att det har varit viktigare för eleverna att visa, att de behärskar 
den visuella koden i gruppen, vilken är att både manifestera en maskulin identitet, 
och att den maskulina identiteten ska uttryckas via fordon. De olika typerna av 
fordon representerar också olika viktiga aspekter av vad som ter sig som en lokal 
hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005). Medan traktorerna 
berättar om hemmet och hemmanet, som man kanske kommer att överta i fram-
tiden, och där man redan bidrar med arbetskraft, berättar crossmotorcyklar och 
snöskotrar om ett fritidsintresse, och rörelsefrihet. Också bilen står för rörelsefri-
het, även om ingen av eleverna har åldern inne för att köra lagligt. 

Egenartade bilder
Några av bilderna som genereras av uppgiften själporträttet är så egenartade i 
stilen att de inte går att kategorisera som symboliska och schematiska bilder el-
ler intressebilder på samma sätt som övriga bilder gör. Här finns både gestaltan-
de av egna egenskaper med hjälp av symboler och referenser till egna intressen, 
men visuellt liknar bilderna varken övriga huvudkategorier eller exempelbilden. 
De egenartade bilderna refererar intertextuellt oftare till bilder som finns utanför 
klassrummet, än till exempelbilden som bildläraren visar, eller till kamraternas 
bilder (till skillnad från bilderna i övriga kategorier). Av de egenartade bilderna är 
det några som jag förstår som ett tillmötesgående gestaltande av egenskaper, dvs. 
där varken arbetet med bilderna eller det färdiga resultatet präglas av motstånd i 
någon större utsträckning. Eleverna har tagit till sig bildlärarens instruktioner och 
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genomfört uppgiften med viss eftertanke och utan brådska, man har utnyttjat ti-
den till arbete utan att stressa fram ett resultat. Samtidigt präglas arbetet med en 
del av bilderna av viss hemlighetsfullhet; även om man till synes inte har haft nå-
gonting emot att gestalta sina egenskaper, innebär det inte att eleverna frivilligt 
pratar högt om dem. 
 Tre exempel jag har valt ut i denna kategori, är Emanuels, Rikards och Jonnas 
bilder. Medan Jonna går i tisdagsgruppen, går Emanuel och Rikard i torsdags-
gruppen. Dessa pojkar är också de två som Emelie och Isabelle, under min inter-
vju med dem, beskrev som klassens ”nördar”. 

Tillmötesgående gestaltande av egenskaper och egna initiativ
Emanuel och Rikard sitter vid en bordgrupp längst fram i bildsalen (nära svarta 
tavlan) mitt emot varandra, precis som de gör på alla bildlektioner där båda är 
närvarande, och arbetar med sina själporträtt. De sätter igång genast när den för-
sta lektionens första genomgång är avslutad och börjar inte, som de flesta andra 
elever, med att diskutera öppet om sina egenskaper. Istället börjar de arbeta med 
sina bilder och är inledningsvis hemlighetsfulla, även inför varandra, om egenska-
perna de tänker ut. 
 Jag har placerat en MP3-spelare mitt emellan dem, för att spela in deras samtal, 
som jag senare transkriberar. De samtalar lågmält, om framför allt bilderna de har 
påbörjat. Efter hand börjar de diskutera egenskaper, men tillräckligt diskret för att 
det inte ska höras och jag är övertygad om att det åtminstone delvis hänger ihop 
med att de upplever sig avlyssnade av MP3-spelaren. Rikard ber Emanuel hjälpa 
honom att komma på några egenskaper, och Emanuel föreslår ”smålustig kanske? 
Ja, ibland kan du vara det”. När Rikard frågar Emanuel om hans egenskaper, sva-
rar han ”jag vet de tre som jag har, eller som jag vill visa med den här bilden, men 
ingen kommer att tycka det, som jag tycker att jag är”, men utan att avslöja vilka 
egenskaper det rör sig om. 
 Lite längre fram på lektionen släpper Emanuel, som är både den mer bildintres-
serade och den mer pratsamme av de två, på hemlighetsmakeriet och är förhållan-
devis öppen om sin bild, när Rikard frågar honom: 

Rikard: Det där ska innehålla, vilka känslor?
Emanuel: Va?
Rikard: Vilka… egen-skaper (betonar ordets båda led).
Emanuel: Fantasifull, i alla fall.
Rikard: Hmhm (skrattar till) beror på hur man menar.
Emanuel: Aa en stor flytande ö i himlen är väl inte så jättevanligt, häromkring.
[...]
Rikard: Du, fantasifull var en [egenskap] sa du.
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Emanuel: En, på den här bilden, Ja.
Rikard: Nå, en till då?
Emanuel: Om jag ska ta en till så är det… kreativa, nä kreativ och fantasifull kanske 
jag skulle ha sagt. 
Rikard: Det är ju fantasi.
Emanuel: Mystisk… Inte för att jag kanske har den egenskapen kanske ibland och 
ibland men … jag vet inte. Osäkerhet, kanske.

Att Rikard råkar säga fel, och säger ”känslor” istället för de egenskaper de ska 
utgå ifrån i sitt bildarbete, pekar på att avståndet mellan begreppen är litet. 
Vilken är egentligen skillnaden mellan att t.ex. känna sig glad, och att vara en 
person som definieras genom att alltid verka glad? Detta utreder man aldrig un-
der genomgångarna. Däremot diskuterar man hur färger kan förmedla känslor, 
som ett led i diskussionen om hur gestaltandet ska gå till, vilket kan bidra till 
begreppsförvirringen.
 ”Och här jobbas det flitigt!” kommenterar Ann-Marie då hon kommer förbi 
deras bord. ”Har ni kommit på några ord?” frågar hon, och Rikard svarar att han 
har kommit på men inte skrivit ner dem. ”Ingen kommer att hålla med om det 
jag har valt” säger Emanuel och Ann-Marie riktar uppmärksamheten åt hans bild.

Ann-Marie: Det ser lite… aggressivt ut.
Emanuel: Det här? … Jag tycker inte det ser aggressivt ut.
Ann-Marie: Varför jag läser så, det är att det är lite kantiga former … fast du är ju 
ganska bestämd.
Rikard: Kantig trodde jag att du skulle säga.
Ann-Marie: Nämen att man är lite, man är inte sådär… man är bestämd och har 
egna åsikter.
Rikard: Det är inte aggressivt det utan…
Ann-Marie: Nä, nä utan det kan vara mer bestämd.
Emanuel: Det är inte bestämd heller.
Ann-Marie: Nähä… nej, men du behöver inte säga vad det är, vi kan ta det sen, det 
är ju spännande att … att lista ut det.

Bilden som växer fram på Emanuels teckning föreställer en klippa, eller en ö, som 
svävar i luften. Några mindre klippblock tycks falla från klippan. På klippan växer 
ett stort träd, med en kraftig stam, omgiven av en samling mindre träd. Några av 
de andra eleverna i gruppen börjar intressera sig för bilden, och menar att den ser 
ut som Avatar, James Camerons storfilm som vid tillfället går på biografer landet 
runt. Detta irriterar Emanuel oerhört, då han inte har sett filmen utan hämtar sin 
inspiration någon annanstans ifrån. 
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När jag frågar honom var han tror att han får idéerna ifrån, svarar han ”mig själv”, 
och när jag fortsätter att fråga, ”jag vet exakt var jag hämtar inspirationen. Men 
det har jag inte så mycket lust att berätta”. När jag föreslår att regissören till Avatar 
också har influerats av Hayao Miyazakis11 animerade filmer fångar jag Emanuels 
intresse. Det visar sig att det faktiskt är en av Miyazakis filmer som har inspirerat 
honom till bilden, men han vill inte avslöja vilken. 
 Rikards bild diskuterar de över huvud taget inte, och han vill inte heller svara 
på mina frågor om den. ”Du är så hemlighetsfull”, säger jag. ”Jo, det är faktiskt en 
av mina egenskaper” säger han. 
 Nästa lektion färglägger Emanuel sin teckning med vattenfärg. ”Det blir ganska 
bra faktiskt” säger han medan han jobbar. Han är särskilt nöjd med färgen på en 
viss plats. ”Äntligen får jag min bild som jag vill, min själ är i mitt våld, jag har 
kontroll över den”. Han håller bilden framför sig och kan inte sluta titta på den. 
”Jag är så ofantligt nöjd med den här bilden.” 
 När lektionen är slut dröjer han sig kvar i bildsalen och pratar med läraren, som 
för denna lektion är en vikarie som också är klassens ordinarie lärare i ett annat 
ämne. Hon säger att hon uppfattar honom som ambitiös, så då skriver han dit det. 
Nu står ambitiös, fantasifull och utforskande på baksidan av bilden. 

11  Japansk regissör och animatör som är upphovsman till många välkända animerade filmer, som 
Min granne Totoro (1988), Spirited Away (2001) och Det levande slottet (2004).

Teckning 7: Emanuel är fortfarande ofantligt nöjd med sin bild. 
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Emanuels själporträtt
Emanuels bild (elevbild 21) är ett rymdmotiv, eller nattmotiv. Den föreställer en 
svävande ö, omgiven av gula blixtar och klippblock som antingen svävar, eller fal-
ler från den svävande ön, mot en gråsvart himmel. Ön är placerad strax ovanför 
mitten av bilden, på toppen av den växer mörkgrönt gräs. 
 Mitt på ön finns ett klippblock med en grottöppning. Rötterna från ett jättelikt 
träd tycks nästan som en klo gripa sig fast i klippblocket, och trädets stam strävar 
upp mot bildens övre kant. Stammen fortsätter rakt upp i det referentiella rummet 
och man kan föreställa sig en jättelik trädkrona breda ut sig, i samma färg som 
gräset. Vid sidan av klippblocket växer en skog av mindre träd. De gula, kantiga 
formerna representerar blixtar, som alla rymmer mindre delar av den svävande ön, 
eller varsin mindre svävande ö. Att allt i bilden svävar fungerar främmandegöran-
de, då det är ett brott mot den förväntade ordningen, enligt tyngdlagen. 
 Bilden rymmer flera intertextuella referenser till Hayao Miyazakis tecknade 
film Laputa – slottet i himlen (1986). I filmens handling finns en pojke och en 

Elevbild 21: Emanuels själporträtt
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flicka som finner en väl dold hemlighet bland molnen, nämligen ett svävande slott 
och en övergiven civilisation, som är uppbyggd runt ett jättelikt, svävande träd. 
Laputa är dolt i ett åskmoln, som man måste flyga igenom för att hitta slottet. I 
filmens dramatiska upplösning sprängs delar av Laputa och faller mot marken, 
medan trädets rotsystem kommer fram och trädet svävar mot högre höjder. Den 
svävande ön, trädet, blixtarna och de mindre, fallande klippblocken har alla sin re-
ferens i Laputa. Filmen handlar, liksom många andra av Hayao Miyazakis filmer, 
om att vara rädd om naturen, men också om ett äventyr som involverar flygande. 
Filmen hör genremässigt hemma inom steampunk, en subgenre till science fiction 
med en föråldrad teknologi, vilket framgår t.ex. av att de största flygmaskinerna 
är luftskepp.  
 Hela motivet är originellt och fantasifullt. Bilden innehåller ingen direkt inter-
textualitet till exempelbilden eller någon av de andra elevernas bilder, utan den 
hämtar uteslutande från Laputa. Bilden berättar, liksom filmen, om kraft, energi, 
äventyrlighet, dramatik, och en annan värld, en fantasivärld. Den kan också an-
ses upphäva genusstereotyperna, då pojken och flickan i filmen är lika delaktiga 
i äventyret och strapatserna. Egenskaperna Emanuel har angivit på baksidan av 
bilden är ambitiös, fantasifull och utforskande. Den första lektionen som han arbe-
tade med bilden nämnde han dock några helt andra egenskaper – kreativ, mystisk, 
osäker. Detta, tillsammans med den mångtydiga bilden, förstår jag så att det pri-
mära för Emanuel är själva bilden, inte att tre egenskaper ska vara möjliga att ut-
läsa ur den. Kanske valde han bara tre egenskaper av flera möjliga som han hade 
i åtanke under arbetet med bilden. Hans egna inspirationskällor, som filmerna 
av Hayao Miyazaki, framstår också som tillräckligt viktiga för honom för att han 
möjligen själv ska uppleva det som om bilden faktiskt uttrycker något om vem 
han är, oavsett egenskaper. 
 Det går att betrakta Emanuels själporträtt som ett exempel på ett motstånds-
löst och följsamt gestaltande, då han helhjärtat tar sig an och går in för att utföra 
uppgiften. Inom de givna ramarna lyckas han dock skapa ett eget utrymme, och 
tillför något utöver instruktionerna, då han fyller bilden med ett eget innehåll som 
är relevant för honom själv. Genom att referera till sin favoritregissör går han utö-
ver egenskaperna som själporträttet ska gestalta, och skapar en egen position som 
huvudpersonen i ett fantastiskt äventyr. 

Rikards själporträtt
Rikards bild (elevbild 22) är också annorlunda och egenartad i jämförelse med öv-
riga klasskamraters bilder, både till komposition, innehåll och teknik. Det finns 
ingen tydlig intertextuell relation vare sig till exempelbilden eller någon av de an-
dra elevernas bilder. Det som gör Rikards bild intressant, är hans sätt att gestalta 
de egenskaper han valt, som är lugn, musikalisk och naturnära. 
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På bilden finns ett strömmande vat-
tendrag, ur vilket några mossklädda 
stenar sticker upp ur vattnet. På varje 
sten finns en not eller en g-klav, som 
alla är konventionella tecken för mu-
sik. Bildens beskärning och perspek-
tiv ger betydelsen att den är teck-
nad uppifrån, relativt nära marken, 
då horisonten befinner sig en bra 
bit ovanför bilden i det referentiella 
rummet. Det är själva perspektivet i 
bilden – uppifrån och nära – som ger 
betydelsen naturnära. Allt i bilden talar om naturen, förutom noterna som är kon-
ventionella tecken för musik. Till skillnad från Olles bild, där musiken kommer 
från bilstereon, tycks musiken här finnas i själva naturen, vilket gör naturen be-
själad på ett liknande sätt som de leende solarna och bergen i några av bilderna i 
motivgruppen hjärtan och leenden. Jag tolkar noterna, inristade på stenarna som 
ligger stilla i strömmen, så att musiken skapar ett lugn i en ständig rörelse. 
   
Jonnas själporträtt
Jonna var mycket hemlighetsfull och tyckte inte om att bli observerad eller av-
lyssnad och höll sig på många sätt undan mig i bildsalen. Därför kan jag inte 
säga mycket om tillblivelsen av bilden, till exempel vet jag inte om det förekom 
något slags förhandlande mellan henne och andra om möjliga egenskaper. Hon 
hade dock ingenting emot att jag fotograferade hennes bilder, och genom mina 
fotografier vet jag, att hon både skissade på andra förslag och övervägde flera olika 
egenskaper innan hon gjorde sin slutgiltiga bild.  
 Kompositionsmässigt har bilden en likhet med Rikards bild, genom att ett träd, 
som är beskuret av bildkanten, ligger nära betraktaren i det avbildade rummet 
(elevbild 23). Denna likhet är dock slumpmässig, då de båda inte hade Bild till-
sammans. Över huvud taget finns ingen intertextualitet till exempelbilden eller 
klasskamraters bilder, däremot känner jag igen motivet från Jonnas övriga bilder, 
då hon målade en liknande bild under en annan lektion. 
 Det avbildade rummet är ett landskap, där ett träd och en flicka står i förgrun-
den. Trädet står till vänster i bilden och är beskuret så att större delen av trädet 
sträcker ut sig i det referentiella rummet. Det är ett stort träd, förstår vi, eftersom 
stammen är grov och vi bara ser den nedersta grenen.
 Under grenen står en flicka klädd i blå tröja och blå byxor och med ett 
hängsmycke runt halsen. Hon håller en gråvit kanin, som ser ut att sova, i fam-
nen. Hennes blonda hår hänger ner över ena ögat, så att bara ett öga syns, det är 

      Elevbild 22: Rikards själporträtt
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stort och grönt och verkar titta snett nedåt. Munnen och näsan är bara antydda, 
flickan har fräknar över kinder och näsrygg. Flickan är tecknad i cartoon-stil och 
konnoterar tecknade serier: hon är stiliserad, med överdimensionerat huvud och 
öga och underdimensionerad näsa och mun. Att hennes ena öga är dolt bakom 
håret, och hennes andra öga inte tycks möta betraktaren med blicken, samtidigt 
som munnen är så liten och hopknipen, ger henne ett lätt inbundet uttryck – hon 
ser försiktig och blyg ut. Intrycket förstärks av framställningen av kroppen, som 
en sluten enhet; helt rak, med benen tätt ihop och armarna tätt intill kroppen. 
Samtidigt gestaltas i bilden omsorg eller kärleksfullhet, eller ömhet, genom att 
hon håller en sovande kanin i famnen. 
 Från trädgrenen hänger en svängande gunga, där en liten streckgubbe sitter och 
håller i sig med båda händerna. Streckfiguren är iklädd röd t-tröja och blå shorts, 
och har kort hår mitt uppe på huvudet. Ansiktet är bara antytt, med en stor, öp-
pen, leende mun och ett stort kryss istället för näsa och ögon. I luften ovanför dess 
huvud finns en tankebubbla med en leende smiley. En likadan streckfigur befinner 
sig snett nedanför den förra, den tycks ha släppt taget från gungan och kastat sig 
ut i luften. Intill den hoppande figurens huvud finns två tankebubblor, med en 
glödlampa i vardera. Tankebubblorna konnoterar också tecknade serier, där glöd-
lampan är en symbol som står för plötsliga goda idéer, att ”det går upp ett ljus för 
någon”. Figurerna är ett exempel på simultan succession i bilden, dvs. figurerna är 

Elevbild 23: Jonnas själporträtt
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en och samma, och skildrar hela förloppet i bilden, både ögonblicket då infallet 
uppstår och då hen släpper taget. De kan med sina tankebubblor anses gestalta 
varsin egenskap, som glad och idérik eller uppfinningsrik. 
 Längst ut på trädgrenen står en ensam, ännu mindre streckgubbe med rött hu-
vud. Från grenen går en hel skara av likadana figurer som tycks falla på rad ned 
från grenen. Nedanför dem står en annan streckfigur med blått huvud och två 
blåa öron, som istället för öppen mun har två öppna ögon som tittar upp mot de 
fallande gubbarna. En pratbubbla från figuren säger ”Jag tar emot dejj! =)” (av-
slutas med en smiley). De röda figurerna är ytterligare ett exempel på simultan 
succession i bilden och skildrar hur en figur hjälper en annan att våga hoppa för 
att sedan ta emot. 
 Jonna har på baksidan av sin bild antecknat de egenskaper hon har utgått ifrån: 
omtänksam, hjälpsam och sprallig. Tankebubblorna hon har tecknat berättar dock 
om någonting utöver de egenskaperna.
 I mitt fotografiska material från lektionerna har jag några bilder från hennes 
skisser inför själporträttet. Där ser jag att hon har antecknat orden glad, snäll, ro-
lig, omtänksam, tacksam, hjälpsam, känslosam och kreativ. Av dessa är glad under-
struket, omtänksam och kreativ är inringade ord. Kanske har hon avsett att gestalta 
dessa ord i bilden, men under något skede av processen valt och valt bort några 
egenskaper, då instruktionerna var att välja tre. Möjligen har det gått upp för hen-
ne att glad inte är en egenskap som definierar henne, möjligen har hon velat skilja 
sig från mängden genom att istället ange sprallig som egenskap då en majoritet av 
flickorna i gruppen redan har angett glad som egenskap. Av de egenskaper hon i 
slutändan har valt, motsvaras ingen av symbolen för goda idéer (glödlampan), och 
jag kan inte förstå det annorlunda än att hon avsåg att glödlamporna skulle stå för 
kreativ, som hon senare har övergivit. Min tolkning är att Jonna har censurerat sig 
själv då hon valt bort kreativitet som möjlig egenskap, eftersom kreativitet är en 
del av transcendensen (Beauvoir, 1949; Fabijanic, 2001). Kanske anser hon sig inte 
ha rätt att göra anspråk på begreppet. 
 Flickan i Jonnas bild är mer omsorgsfullt utförd än de övriga figurerna och 
framstår därmed som den figur bilden handlar om. En tolkning är att flickan är 
Jonna själv, och alla små figurer i bakgrunden är delar av de egenskaper hon ge-
staltar, som hon på detta sätt förlägger utanför sig själv. Genom att flickan med 
sin kropp utstrålar stillhet, inbundenhet och försiktighet, blir hon en gestaltning 
av en feminin immanens. Samtidigt förhåller sig Jonna till själva uppgiften på ett 
transcendent sätt. Precis som Emanuel gör hon varken motstånd mot själva upp-
giften, eller låter dess ramar begränsa henne från att lägga till ett eget innehåll. 
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Sammanfattande reflektion över de egenartade bilderna
Jag tolkar de egenartade bilder som jag fördjupar mig i ovan så, att de har skapats 
av elever som i sitt bildskapande är förhållandevis fria i förhållande till de könsnor-
mer som präglar bilderna i övriga kategorier (de symboliska bilderna och intresse-
bilderna). Samtidigt finns det någonting i deras agerande, som fortfarande präg-
las av normerna för hur pojkar och flickor får ta plats i klassrummet. Medan det 
tycks självklart för Emanuel att våga säga hur nöjd han är och öppet visa sig stolt 
över sin bild, är Jonna tillbakadragen, tyst och hemlighetsfull, hämmad möjligen 
av jantelagen eller förväntningarna på hur en flicka ska vara. I bilden däremot, är 
hon inte hämmad, utan lyckas gestalta ambivalensen mellan immanens och trans-
cendens, genom att förlägga tänkbara gränsöverskridande egenskaper som möjlig-
heter, utanför den kropp som i bilden tycks passiv och orörlig.

Avslutande reflektioner

Vid en första anblick av resultatet av själporträttet, ser det väldigt polariserat ut. 
Så många flickor som tecknar hjärtan och leenden, så många pojkar som tecknar 
fordon – så många att de stundom ter sig vara de enda motiven i samlingen. Och 
varför tecknar förresten så många flickor hjärtan? I Eva Änggårds (2005) studie av 
förskolebarns bildskapande, är hjärtat den enskilda detalj som är näst vanligast 
förekommande i barnens bilder, och det tecknas nästan enbart av flickor. Men i 
årskurs 8, borde inte ungdomarna ha kommit längre i sitt bildskapande? 
 Uppgiften själporträtt är en symboluppgift. Eleverna ombeds gestalta egenska-
per, som är ett abstrakt innehåll, med hjälp av föreställande element. Det är en 
direkt uppmuntran att använda symboler, dvs. ikoniska tecken som står för nå-
gonting annat än tecknets piktorala innehåll, som t.ex. egenskaper vi har kommit 
att förknippa med dem (Sonesson, 1992, se också Kapitel 4). Det ligger därför nära 
till hands att eleverna väljer stereotypa symboler och schabloner som de redan är 
väl bekanta med, som exempelvis hjärtat eller smileyn. Bilderna blir som gåtor 
eller rebusar att lösa, med facit på baksidan, om inte symbolerna är tillräckligt 
uppenbara.
 Det finns ingen förberedd intertextualitet i uppgiften. Eleverna ombeds teckna 
porträtt av sina själar och erbjuds förebilder i form av en eller två tidigare elevers 
sätt att lösa uppgiften. Eleverna tycks samtidigt bära på en föreställning om att 
bilderna ska hämtas inifrån, vilket framgår av mina intervjuer (se Kapitel 6), eller 
att kunskapen ska finnas där nästan automatiskt när de behöver den. Det senare 
manifesteras i t.ex. Jespers resonemang om att det är ”fusk” att titta på en annan 
bild för att lösa problemet med hur muskler ska tecknas, trots att han uppmanas 
att göra det av sin bildlärare. När eleverna saknar förebilder, eller andra riktlinjer 
att hålla sig till, återupprepar de stereotyper som de till fullo behärskar, som hjär-



kapitel 7

176

tat och leendet, och bilarna. Karin Aronsson (1997) kallar detta fenomen ”frihe-
tens paradox”; att vi föreställer oss att bilderna borde bli maximalt originella un-
der minimal påverkan, medan det i själva verket förhåller sig precis tvärtom. När 
skapandet är fritt fastnar eleverna lätt i ”ålderstypiska eller tidstypiska schabloner” 
(s. 23). Här kan jag, genom mina studier, tillägga att dessa schabloner också är 
könstypiska. Det ter sig som att när identiteter ska gestaltas – som i själporträtten 
– och tydliga ramar saknas för elevernas bildskapande, blir kön den struktur som 
eleverna har att hålla sig till (jfr Skåreus, 2007). 
 Vid en närmare granskning av bilderna, framträder dock vissa mönster bland scha-
bloner och stereotyper, och variationen i materialet gör sig påmind. I själva verket har 
alla fordonsbilder utom en tillkommit i en och samma grupp. Normen att masku-
linitet ska gestaltas via fordon, är alltså inte så stark som den förefaller vara – den är 
bara stark i den grupp som består av uteslutande pojkar. Ivinson & Murphy (2007) 
har studerat enkönad undervisning i olika skolämnen. De menar att den allmänna 
uppfattningen är, att pojkar måste bevisa sin maskulinitet i högre grad när flickor är 
närvarande, än i grupper med enbart pojkar. Deras egna studier pekar dock i mot-
satt riktning: att flickors närvaro i själva verket minskar pojkars behov att betona och 
bevisa sin maskulinitet. I min egen studie pekar resultaten av själporträtten i samma 
riktning som Ivinson & Murphys studie. Jämfört med pojkgruppens bilder, var bil-
derna i de blandade grupperna mer varierande i motiv och tekniker, och pojkarna 
framställde heller inte fordonsbilder i någon nämnvärd utsträckning. I gruppen som 
tecknar fordon ter det sig nästan omöjligt att göra någonting annat. Även i uppgiften 
som föregick själporträttet, hade alla elever utom en i denna grupp ett fordonsrelate-
rat tema. Jag förstår detta så, att det är den maskulina normen i gruppen, och att det 
enda sättet de verkligen kan vara säkra på att iscensätta maskulinitet på rätt sätt, är via 
fordon. Ytterligare en tolkning är, att pojkarna och flickorna genom att dela bildsal 
också ger varandra tillgång till varandras visuella repertoarer, vilket skapar förutsätt-
ningar för en större variation i bilderna i könsblandade grupper. 
 Jag tolkar också elevernas reaktioner på uppgiften så, att många tycker att den 
är för exploaterande, då de ombeds att göra porträtt av sina själar. Eleverna har oli-
ka strategier för att hantera detta. Flickornas är anpassning under tyst protest, då 
man framställer så schablonmässiga och opersonliga bilder som möjligt. Pojkarnas 
är avståndstagande genom ironisk humor, eller att man förlägger egenskaperna ut-
anför sig själv – som intressen eller aktiviteter. Att hjärtat ligger så nära till hands 
för flickorna att ta till, går alltså lika mycket att tolka som ett utslag av en mot-
ståndsstrategi, som en oförmåga att gestalta på andra sätt. Och det är så jag läser 
bilderna – som ett tyst motstånd, och att flickornas bilder med sina hjärtan, leen-
den och solar snarare är iscensättningar av femininitet, än porträtt av deras själar. 
Jag har nu vid många tillfällen i texten berört motståndet eleverna utövar, och 
kallat det aktivt, öppet, tyst, synligt och osynligt. Men vad menar jag egentligen 
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med osynligt motstånd? Hur kan jag identifiera ett motstånd, som varken syns 
eller hörs? Matilda, Nicole och Patricia menar jag gör vad som kan beskrivas som 
osynligt motstånd. De hör till de elever, som tar kontrollen över sin egen tid i 
klassrummet, genom att varken höja rösten, opponera sig mot uppgifter eller brå-
ka. Emellanåt kan de ifrågasätta vad som krävs av dem, som Nicole, som ifrågasät-
ter behovet av att hon ägnar tid åt bakgrunden på sitt själporträtt. Som regel utför 
de dock de uppgifter som åläggs dem, på kortast möjliga tid för ett tillfredsställan-
de resultat, så att de får tid över till att göra vad de verkligen vill göra i bildsalen. 
 Teckningen ovan, som är baserad på ett foto av Matilda och Nicole, visar hur 
detta ”osynliga motstånd” ändå kan se ut (teckning 8). På ytan ser det ut som att 
flickorna arbetar med någon bilduppgift. Bara när man tittar närmare efter kan 
man se, att vad de arbetar på är ett av sina tillfälliga klotterplank. Artistnamn som 
Broder Daniel, Kent, Lars Winnerbäck, Lasse Lindh m.fl. textas i olika kulörta 
färger kors och tvärs över papperen, tillsammans med små teckningar av bladran-
kor, fåglar, noter m.m., samtidigt som de lågmält samtalar om musik och priva-
ta angelägenheter. Aktiviteten liknar Bild så mycket, att bildläraren aldrig under 
mina observationer ifrågasätter vad de egentligen håller på med.
 Flickorna har också det pågående projektet ”flicka i naturlig storlek” tillsam-
mans med Patricia. Både det osynliga motståndet (i teckningen ovan) och ”flicka i 

Teckning 8: Matilda och Nicole
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naturlig storlek” betraktar jag som delar i ett feminint identitetsskapande hos elev-
erna. Genom dessa aktiviteter intar de en typisk feminin position i bildsalen; tysta 
och tillmötesgående på ytan, som strategi för att få arbeta ostört med egna projekt. 
Om transcendens är den fria subjektivitet som tar sig rätten att definiera sig själv 
och skapa sina egna projekt (Young, 1990), går flickornas handlingar när de ini-
tierar projektet, ”flicka i naturlig storlek”, att betrakta som transcendens. Istället 
för att sitta passiva tar flickorna ett eget initiativ och skapar gemensamt denna ka-
raktär, som breder ut sig och tar plats i bildsalen, och i vilken de lyfter in influen-
ser från en relativt okänd alternativ stil och subkultur, som annars måste anses ha 
mycket liten plats i det omgivande samhället. 
 Isabelle använder sig av en liknande motståndsstrategi. Genom att hon tillver-
kar saker och materialmässigt håller sig inom ramen för bildundervisningen kan 
det vara svårt för en bildlärare dels att identifiera handlingarna som motstånd, 
dels att kritisera det, och ingen skulle nog kalla det destruktivt. Det kan finnas up-
penbara vinster med den här sortens motstånd, då Isabelle genom att ägna sig åt 
det hon känner motivation för, sannolikt också utvecklar sina förmågor inom just 
dessa områden. Konsekvensen av detta förhållningssätt, när det finns hos många 
elever i gruppen, blir dock att undervisningen förhalas och läraren kanske inte 
hinner med alla planerade arbetsområden, vilket drabbar framför allt elever med 
lägre motivation för Bild. Och om det är så att den här typen av motstånd är en fe-
minin strategi, innebär det att det är flickorna som tar egna initiativ och utvecklas 
– möjligen på pojkarnas bekostnad, förutsatt att det är en mer maskulin strategi 
att förhålla sig passiv till Bild. 
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Kapitel 8: 

parafraser - bildundervisningen vid stadsskolan

Detta kapitel avser liksom föregående att besvara mina forskningsfrågor om bild- 
undervisningens praktik och elevernas bilder. Kapitlet bygger på mina observatio-
ner av bildlektionerna vid Stadsskolan, samt analyserna av de bilder som eleverna 
har arbetat med under dessa lektioner.  
 Lektionerna jag har avgränsat mig till är de sammanlagt sju lektionstillfällen i 
årskurs 9, som har ägnats åt arbete med och redovisningar av parafraser med temat 
”Vem är jag?”. Eftersom många elever lämnar bildsalen under själva arbetet, eller 
arbetar hemma och tar med färdiga bilder till skolan, vet jag jämförelsevis lite om 
bildernas tillblivelse. Likaså vet jag ganska lite om redovisningarna, som framför 
allt genomfördes i mindre grupper (varför jag inte kunde observera dem alla). De 
stunder jag har haft bäst möjligheter att observera och anteckna, är upptakterna 
till varje lektionstillfälle, när bildläraren Karin repeterar instruktionerna för hela 
klassen, som i sin tur har möjlighet att ställa frågor innan själva arbetet kommer 
igång.
 Observationsanteckningarna fyller därför en annan funktion i detta kapitel än 
i föregående. Snarare än att ge kontexten för bildernas tillblivelse, syftar de till att 
beskriva mitt intryck av den här perioden; både ämnets utsatta position och hur 
klassen möter bildundervisningen. Genom att lyfta fram hur några enstaka elev-
er förhåller sig till ämnet och uppgiften vill jag försöka ge en bild av variationen 
i materialet. Mina egna teckningar ska också betraktas som en form av observa-
tionsanteckningar, som har till syfte att kommunicera hela bilden av hur verksam-
heten ser ut under dessa lektioner. 
 Trots att eleverna är 31 till antalet, är antalet färdiga bilder jag har kunnat samla 
in och använda endast 18.1 Vad gäller övriga bilder har några elever arbetat hemma 
och missat att ta med bilderna till skolan, några har inte blivit färdiga, en digital 
bild håller för låg kvalitet för reproduktion och ett par bilder är av för privat och 
känslig karaktär för att behandlas. Av återstående 18 bilder redovisar jag ett antal, 
som jag anser vara produktiva för mina frågeställningar och som visar på de ten-
denser jag funnit i materialet. Precis som i föregående kapitel redogör jag inte för 
hela analyserna för varje bild, utan lyfter det som är relevant i den enskilda bilden. 
Jag inleder med att beskriva bildämnets organisatoriska och materiella förutsätt-

1  Av klassens 33 elever deltar 31 i studien. 
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ningar vid Stadsskolan. Jag redogör sedan för uppgiftens teoretiska utgångspunkt 
(parafras) innan jag ger bakgrunden och instruktionerna till uppgiften. Sedan be-
rättar jag om några observationer som handlar om hur eleverna möter uppgiften 
och bildundervisningen denna period, och hur elevers motstånd och tillmötes-
gående kommer till uttryck i Stadsskolan. Därefter följer mina bildanalyser och 
några avslutande reflektioner. 

Förutsättningar för bildundervisningen

I årskurs 9 i Stadsskolan går 31 elever. Eleverna har Bild en gång i veckan, men av 
schematekniska orsaker har man i nian hela årets bildlektioner på vårterminen. 
Detta innebär att ett lektionspass är 120 minuter långt. Egentligen ska eleverna ha 
halvklass i Bild, men eftersom ena klasshalvan har fått Bild på en mycket ofördel-
aktig schemaposition, har bildläraren Karin ställt upp på att ta emot hela klassen 
på den bättre tiden. Den sämre tiden erbjuds som en resurstid till elever som av 
olika anledningar har halkat efter i sitt arbete, men utnyttjas såvitt jag kan förstå 
i ganska liten utsträckning.2

 Stadsskolan består liksom Inlandsskolan av en huvudbyggnad och några min-
dre byggnader i anslutning därtill. I huvudbyggnaden finns alla lektionssalar för 
årskurs 6 t.o.m. 9. Här ligger också bildsalen, på övre plan i en flygel. Hela skolan 
är byggd på 90-talet, vilket präglar såväl arkitekturen som inredningen. Bildsalen 
har aldrig renoverats, men känns fortfarande fräsch och funktionellt utrustad. 
Bänkarna i bildsalen står på höga ben och är hopställda till två långbord med sitt-
platser för omkring 30 elever. Möbleringen var med några mindre förändringar 
densamma under hela den tid som jag genomförde observationerna (teckning 9). 
 Stadsskolans bildsal är i jämförelse med Inlandsskolans bättre rustad för arbete 
med fotografi och andra digitala bilder, men det bör också sägas att man här har 
helt andra grundläggande förutsättningar. Skolan har under många år haft en me-
diaprofil som eleverna har kunnat välja, och som bildläraren ansvarat för, i bildsa-
len. I datorlabben som ligger i anslutning till bildsalen finns sammanlagt nio statio-
nära datorer. Det finns också ett antal bärbara datorer som eleverna kan låna, vilket 
sker i relativt stor utsträckning. Även en bärbar dator som permanent står placerad 
på katedern används frekvent av eleverna, med bildläraren Karins välsignelse. 

2  Då klassen har Bild på vårterminen i årskurs 8, när jag inleder min studie, är den uppdelad på 
två grupper efter kön. När eleverna har undervisning i halvklass, som de har i Bild, undervisas allt-
så flickor för sig och pojkar för sig. Denna uppdelning är gjord på lärarnas initiativ med syftet att på 
detta sätt komma tillrätta med vissa problem man har upplevt i klassen (bildläraren berättar bl.a. att 
hon upplevde att pojkarna tog för sig och gavs mer utrymme på flickornas bekostnad). De lektioner 
jag beskriver i avhandlingens inledning kommer från mina observationer av bildlektionerna i åk 8. På 
vårterminen i årskurs 9 har man slutat dela in eleverna efter kön, efter elevernas egna önskemål. 
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Parafras

En parafras är ett konstverk3 som tydligt bygger på ett annat konstverk, samti-
digt som den förhåller sig till det på ett självständigt vis, dvs. parafrasen ska upp-
visa både likheter och skillnader i förhållande till sin förebild. Därmed skapar 
den både närhet och distans till den konst som parafraseras (Örtegren, 1992). 
Begreppet härleds från grekiskan och kan översättas till ”bredvid uttrycket”. Att 
elevernas bilder är parafraser innebär att det i varje bild finns en given intertex-
tuell relation till det verk som parafraseras. Med intertextualitet menas att texter4 
samtalar med andra texter, genom att på olika sätt låna från varandra, anspela på 
varandra, eller svara på varandra. 
 Att en bild avbildar en annan bild på ett sätt som vi kan känna igen, hör ock-
så till bildens retorikdimensioner (Marner, 2001). Parafrasen och originalet går 
i dialog med varandra och påverkar varandra ömsesidigt (Örtegren, 1992). Vid 
igenkännandet förändras därför vår förståelse av såväl parafrasen som originalet. 
Innehållet i de verk som det anspelas på, ges både ny form och en ny betydelse i 
parafrasen. Varje verk innehåller på detta sätt flera betydelser, och kan sägas bestå 
av en ”mosaik av citat”5 (Kristeva, 1966/1986; 1974/1986).  

3  Konstverk avser i detta sammanhang inte bara visuella konstverk, utan även musikaliska, litterära, 
filmiska etc. 

4  Text avser här text i semiotisk mening, dvs. alla meningsbärande betydelsesystem (inte bara verbal 
text) 

5  ”a mosaic of quotations” (Kristeva, 1986/1966, s. 37)

anslagstavla fönster

ljusbord

keramikrum
datorlabb/
redigeringsrum

datorlabb
anslagstavla

anslagstavla

förråd
/materialrum

ingångskåp för material och elevmappar

bänk och skåp för material och elevmappar

whiteboard

Teckning 9: Bildsalens möblering i Stadsskolan
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Bakgrund och instruktioner till uppgiften

Parafrasuppgiften eleverna får är en del av ett konst-tema som man arbetar med 
på bildlektionerna denna termin. De första lektionstillfällena är jag inte med, men 
bildläraren Karin berättar för mig att eleverna först har fått lära sig om modernis-
men, och gjort varsin parafras av en målning av Edward Munch (eleverna är alltså 
redan bekanta med konceptet parafras). Därefter har eleverna valt varsin konstnär 
och konstbild som de har tagit reda på fakta om och analyserat. Eleverna får sedan 
i uppdrag att göra varsin parafras, med temat ”Vem är jag?”. Vid genomgången 
visar Karin en PowerPoint-presentation (som jag har fått ta del av) som innehåller 
ett flertal parafraser av olika mer eller mindre kända konstverk i olika tekniker.6 
 I de skriftliga instruktionerna (två dubbelsidiga A4-ark) kan eleverna läsa att de 
ska välja ”en känd konstbild från valfri tid. Utifrån den kommer du sedan att göra 
din parafras ’vem är jag’ ”. På en annan sida i instruktionsbladen framgår det att 
de ska välja ”en konstbild som de flesta känner igen”. Begreppet parafras förklaras 
med de grekiska ordens betydelse, ”para = bredvid, och phrasis = mening/uttryck”. 
Ur instruktionerna:

 ”Förändra bildens mening genom att sätta in händelsen i en annan tid, ändra mil-
jön, lägga till eller ta bort detaljer. Det finns några bra sätt att tänka för att komma 
på idéer:
Främmandegöring: Lägg till något som absolut inte hör dit så att man ser motivet 
på ett nytt sätt.
Närmandegöring: Lägg till något vardagligt, nära och bekant eller positivt. T.ex. i 
krigsbild från Afrika: sätt dit ett svenskt barn eller något nutida i en historisk miljö.
Polarisering: Byt ut mot motsatsen t.ex. man blir kvinna, dag blir natt, förr i tiden 
blir nutid…”

Bifogat med instruktionerna finns också en lista över olika konstepoker och stilar, 
som renässans, barock, rokoko, romantik, realism, impressionism, expressionism, 
kubism, surrealism, och ”nu verksam konstnär”. För varje epok eller stil finns mel-
lan två och fyra namn på konstnärer som eleverna kan välja bland om de vill. Från 
och med modernismen har Karin låtit både män och kvinnor representera varje 
stil som räknas upp (vilket jag uppfattar som en medveten strävan att göra den 
konsthistoriska kanon mer jämställd). 
 Under denna termin arrangerar kommunen en tävling för unga konstnärer, 
med temat ”Vem är jag?”. När parafrasuppgiften ges samma tema, är det för att de 

6  I PowerPoint-presentationen finns parafraser i olika tekniker (målningar, teckningar, fotogra-
fi, collage, digitala montage) av konstverk av Johannes Vermeer, Edward Hopper, Claude Monet, 
Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Jose de Goya, Jan van Eyck, Salvador Dali, Anders Zorn samt över 
50 parafraser i olika tekniker av Leonardo da Vincis Mona Lisa.
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elever som vill också ska kunna delta i konsttävlingen med sin parafras, eller an-
vända parafrasen i Boken om mig, som de skriver i ämnet Svenska.7 Lektionerna 
innan har eleverna valt varsin konstnär för en fördjupningsuppgift. De har sedan 
läst och sammanställt information om konstnären och valt varsitt konstverk som 
de har analyserat. Konstnärsfördjupningarna har sedan redovisats antingen munt-
ligt inför hela klassen, eller skriftligt. Då de börjar med sina parafraser har många, 
om än inte alla, valt ut nya konstverk av samma konstnärer för sina parafraser. 
Eleverna får välja teknik helt fritt, dvs. parafrasen kan lika gärna vara en digital 
bild som en teckning eller målning, men för att kunna delta med parafrasen i täv-
lingen (vilket alltså är helt valfritt) kan det inte vara en skulptur eller rörlig bild. 

Elevernas möte med uppgiften 

Enligt planeringen ska bara tre lektionstillfällen gå åt till arbete med parafraserna, 
och ett till redovisning. Men eftersom bildundervisningen denna termin ständigt 
störs av andra aktiviteter – tid försvinner till nationella prov, andra prov, informa-
tion om biståndsprojekt m.m. – förlängs tiden allt eftersom. Enstaka elever tar 
igen den förlorade tiden på resurstiden på torsdag eftermiddag, men det sker inte 
i någon nämnvärd utsträckning. När eleverna till sist är färdiga med hela konst-te-
mat, har fem lektionstillfällen gått åt till arbete med parafraserna, och två till re-
dovisningar. Allt detta pågår under tiden som terminen styckas upp av sportlov, 
påsklov och temavecka, varför arbetet med parafraserna i själva verket upptar en 
stor del av terminen. 
 I början av varje lektionstillfälle samlas klassen i bildsalen. Karin går igenom 
vad eleverna har att arbeta med och de ges tillfälle att ställa frågor. Det är också 
dessa stunder jag har bäst möjlighet att observera och anteckna. Efter inledning-
en försvinner nämligen många elever ut från bildsalen och arbetar med sina para-
fraser på andra platser i skolan. Av de bilder som blir färdiga till redovisningen är 
det ett överraskande stort antal som jag inte känner igen över huvud taget, vilket 
betyder att även en del av de elever som har suttit kvar i bildsalen och arbetat, i 
praktiken har utfört det mesta av sina bilder på annan tid och plats. 
 Den första lektionen jag deltar i under denna termin, droppar eleverna in någon 
minut efter att lektionen egentligen börjar. Det är rörigt. Samtidigt som Karin repete-
rar instruktionerna för arbetet med parafrasen, pratar många elever lågmält med var-
andra och lyssnar inte ordentligt. Efter ett tag höjer eleven Kalle rösten och förklarar 
med lätt upprörd stämma att ”jag frågade fem gånger och jag har läst papperet och jag 
förstår fortfarande inte vad jag ska göra”. Bildläraren undrar om det är någon som vill 
hjälpa till och förklara, varpå flera elever engagerar sig i dialogen som uppstår: 

7  Även eleverna i Anna-Sofia Lundgrens avhandling Tre år i g (2000), skriver Boken om mig i äm-
net Svenska. En enkel internetsökning (”boken om mig” + svenska) ger vid handen att detta är en 
förhållandevis vanlig uppgift i svenskundervisningen i årskurserna 7-9. 
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Hampus: Man ska göra en slags remix, alltså ta typ en bild och göra om den. 
Kalle: Men på vilket sätt göra om den?
Cornelia: Den ska handla om dig!
Nicolina: Så att den handlar om dig, Kalle!
Max: Det är ju jättekonstigt, vaddå den ska handla om mig?

Max fråga får inget svar denna gång utan man fortsätter istället med att diskutera 
praktiska detaljer, innan eleverna sprider ut sig för att arbeta. 
 Nästa vecka upprepas instruktionerna, men det är fortfarande oklart för en del 
av eleverna vad som ska göras och hur man ska göra det. 

Mikael: Fick man göra såhär photoshoppade bilder?
Karin (bildläraren): Man får göra precis vilken teknik man vill, skulptur, foto, film, 
målning, teckning, tusch, ja, hitta på. Collage, kritor. Så det är bara att… tänk på 
temat, att ni kan vinna tävlingen också, om ni har…
Mikael: Vaddå för tema?
Karin: ”Vem är jag” är temat, så att ni sätter alltså in liksom era egna, er egen själ, 
eller ert eget ansikte eller era egna tankar eller – 
Hampus: Om man inte har en själ då?
Mikael: Vilka tankar?
(många skrattar)
Karin: (höjer rösten) – i den här bilden. Nämen då får man väl beskriva det på nåt 
sätt, med symboler eller metaforer, eller, på nåt sätt. 

Teckning 10: Elever vid genomgången 1
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Veckan därpå är det fortfarande oklart för en del vad parafrasuppgiften går ut på. 

Anders: Asså, den här bilden, ska man bara göra en, en modernare bild av den?
Karin: Parafrasen? Det kan ju vara, alltså att man gör en modernare variant, det kan 
vara att man vänder, att man gör motsatsen, en kvinna blir en man, dag blir natt, 
man främmandegör bilden, man gör den på ett nytt sätt –  
Kalle: Vilken pratar vi nu?
Karin: Parafras. … Vänta nu räcker Mikael upp handen.
Mikael: Du sa nyss att parafrasen skulle va nånting nu att man eller kvinna, eller 
man kunde göra… 
Karin: Ja.
Mikael: Var det inte så att det skulle typ, avspegla en själv?
Karin: Absolut, det känner ni till, att på nåt sätt, så handlar den här bilden, avspeg-
lar er själva, på ett bra sätt … Den behöver inte beskriva allt om vem du är, men att 
nånting av dig själv, finns med i. Så att den skulle kunna vara framsida till ”Boken 
om mig” till exempel eller en del av Boken om mig. … Dessutom, så får ni vara med 
i en tävling, med temat ”vem är jag”, om ni vill, och har chans att vinna [...] Temat 
på årets tävling är just ”vem är jag”, och det var därför jag valde det här temat, så att 
dom som vill kan vara med i tävlingen med sin bild, eftersom ni redan har jobbat 
med det, ”vem är jag”-temat. Och det är ingen som kommer att säga ”Nä, den här 
bilden är inte rätt” … det är ingen som kan säga att, om du hävdar att ”den här bild-
en handlar om mig”, då gör den ju det. Om dig själv, då gör den ju det. Men det är 
ju kul om, om ni ska ha chans att vinna kanske att den väcker tankar kring person-
lighet och, tankar om tonårstiden eller vad det nu kan vara. 

Nästa bildlektion har Karin och två lärarkandidater förberett en dramatiserad ge-
nomgång av hur elevernas redovisningar, som är planerade till nästa lektion, ska 
gå till. Stämningen är spänd och det hela avlöper illa, då ett par av eleverna stör 
dramatiseringen. Bildläraren, som kanske redan är uppretad av elevernas mycket 
sena ankomster, förlorar tålamodet och grälar på eleverna, ett par av dem lämnar 
lektionen och många av dem som stannar kvar verkar besvärade och irriterade, 
och beskyller sin lärare för det inträffade. Någon försöker skämta för att lätta upp 
den tryckta stämningen. 
 Bildläraren delar ut ett papper med instruktioner för redovisningen. Av pap-
peret framgår att eleverna ska fylla i ”Fakta om konstverket”, ”Denotationer: Vad 
ser man?”, ”Konnotationer: a) Vad kommer ni att tänka på?; b) Vilka symboler 
finns i bilden, vad betyder dom?”; c) vad ville konstnären beskriva, tror/vet ni?”. 
Frågorna ska besvaras för såväl konstverket som parafrasen.
 ”Alltså, hur mycket fakta tror du vi kan om varandras bilder?” frågar Kalle. 
”Varför står det hela tiden detonationer?” undrar Max, om instruktionerna. 
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”Varför kan vi inte redovisa för alla?” undrar Anders, som reagerar på att bildlä-
raren berättar att redovisningarna ska utföras i halvklass. ”Vad hände med att vi 
snabbt skulle gå igenom det där?” undrar Mikael. ”Ja, det undrar jag också”, säger 
Karin. 

Motstånd och tillmötesgående vid Stadsskolan

Precis som i bildundervisningen vid Inlandsskolan (se Kapitel 7) är elevers mot-
stånd ett återkommande tema även vid Stadsskolan. Här tar sig dock motstån-
det delvis andra uttryck och är mindre omfattande. Klassen har tidigare haft en 
medieprofil, och deras bildlärare menar att eleverna som söker till mediaprofilen 
gör det för att de har ett intresse för Bild.8 Därför finns det också många i klassen, 
både flickor och pojkar, som jag vill beskriva som högpresterande elever i Bild. 
Varje arbetstillfälle inleds alltså enligt beskrivningen ovan med att hela klassen 

8  Profilklasserna är vid tiden för min studie under avveckling på skolan och eleverna har detta år 
Elevens val på schemat istället för sina profiler. 
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samlas i bildsalen. Efter detta sprider eleverna ut sig för att arbeta på egen hand. 
Jag förstår det så att man utnyttjar helklassundervisningen och den relativa träng-
seln i bildsalen för att få bildlärarens välsignelse att sitta någon annanstans.  Jag 
har tidigare definierat motstånd som (elevers) handlingar eller strategier som syftar 
till att påverka innehållet i undervisningen eller att själva bestämma över sin egen 
tid i skolan. Att lämna bildsalen för att finna en plats där man inte är iakttagen, 
betraktar jag därför som en form av motstånd – som kan vara både destruktivt och 
konstruktivt, beroende på om eleverna har för avsikt att göra skolarbete eller inte. 
Några sätter sig i angränsande keramikrum och datorlabb, några lämnar bildinsti-
tutionens område helt och hållet och dyker inte upp igen förrän i slutet av lektion-
en. I datorlabben finns utrustning som eleverna använder lika mycket till bildar-
bete som till att surfa på YouTube och 4chan. Men till keramikrummet går man i 
den här situationen inte för att arbeta med keramik utan tar med sig de teckningar 
och målningar man annars skulle arbeta med i själva bildsalen. Eftersom keramik-
rummets dörr går i lås när man drar igen den, kan jag inte titta in hos eleverna 
som sitter där, med mindre än att Karin låser upp dörren åt mig. Att eleverna låser 
dörren om sig är en stark avståndstagande signal, som jag inte vet säkert hur den 
ska tolkas, mer än att jag förstår det som att eleverna vill skapa ett eget utrymme 
där de inte övervakas, varken av mig eller av sin bildlärare. Då några elever är från-
varande varje lektion återstår endast en handfull elever som sitter kvar och jobbar 
i bildsalen och det rör sig om ungefär samma elever varje gång. 
 Under de återkommande instruktionerna vid bildlektionernas början, före-
kommer en hel del protester och frågor. Trots att eleverna upprepade gånger får 
höra det, och har fått skriftliga instruktioner, är det som att några elever aldrig 
riktigt förstår, eller vill förstå, vad som förväntas av dem. Av alla elever i bildsalen 
är det bara pojkar som höjer rösten för att ställa frågor eller ifrågasätta temat för 
uppgiften under samlingen, medan flickor istället tar ordet för att besvara deras 
frågor. Eftersom de nyligen har gjort parafraser av andra bilder och eleverna där-
för redan har prövat på detta arbetssätt, tolkar jag deras kritiska frågor som ett 
motstånd mot uppgiftens tema, ”Vem är jag?”, snarare än en verklig oförmåga att 
förstå.  Liksom själporträttet i Inlandsskolan kan det uppfattas som en uppmaning 
till introspektion och ställer krav på ett visst självutlämnande i bilden. Jag förstår 
det så, att det utforskande av den egna identiteten som efterfrågas, genom associ-
ationer till det inre, hör ihop med immanensen och föreställningen om feminini-
tet. Att då ifrågasätta temat och ta offentligt avstånd ifrån det är ett sätt att tydligt 
positionera sig maskulint. 
 En annan möjlig tolkning är att man inte vill göra just en parafras, för att det 
är en upprepning av något man alldeles nyligen har gjort, men det finns ingenting 
i mina observationer som pekar år det hållet. Ingen av eleverna nämner med ett 
ord det arbete som har föregått konstnärsfördjupningen och ”Vem är jag?”, och 
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vore det inte för att deras lärare hade berättat det för mig, skulle jag inte veta vad 
eleverna hade gjort lektionerna innan. 
 Och slutligen detta, att några elever efter flera 120-minuters arbetstillfällen fort-
farande inte vet vad som förväntas av dem och alltså inte kan förmodas ha kom-
mit särskilt långt med sitt arbete, tolkar jag som ett utslag av ytterligare en mot-
ståndsstrategi; att medvetet skjuta upp eller undvika arbete som ska utföras, s.k. 
”foot-dragging” (Scott, 1989; Dickar, 2008). Genom att låta bli att göra vad som 
ska göras tycks eleverna ständigt behöva mer tid och nästa arbetsområde skjuts på 
framtiden. 

Teckning 12: Några flickor i keramikrummet – Cornelia sitter uppkrupen på bordet med sin färdiga para-
fras, som resten av klassen har beundrat och som hon själv är mycket stolt över. Övriga elever arbetar med 
sina parafraser eller annat. 



189

parafraser - bildundervisningen vid stadsskolan

Ebbas och Max bilder: motstånd som tar visuellt uttryck

Två elever vars motstånd mot temat framför allt framgår av deras bilder, är Ebba 
och Max. Ebba är mycket tystlåten; hon hör till de elever som sällan tar ordet i 
större samlingar och som inte heller gör något väsen av sig under arbetet med bil-
derna. I sitt parafrasarbete gör hon ett digitalt montage med utgångspunkt i en 
av Claude Monets näckrosmålningar. Först klipper hon in ett katthuvud i bild-
en, och får det att se ut som om katten sticker upp huvudet ur näckrosdammen.  
Sedan klipper hon in en bild av en guldfisk i dammen. Karin kommer förbi hen-
nes bänk och handleder henne i arbetet. Hon uppmanar henne att ”testa mer 
grejer”, och att försöka få bilden att handla mer om henne själv genom att ex-
empelvis lägga någonting oväntat i bilden, som ska symbolisera henne själv. Jag 
tolkar Karins kommentarer på två sätt. Dels uppmuntrar hon Ebba att fortsätta 
experimentera för att både lära sig programvaran och utveckla sitt bildskapande. 
Samtidigt säger hon till Ebba, att bilden berättar för lite om vem hon är; den är 
för opersonlig. 
 Efter det att Ebba har funderat ett tag, klipper hon in en bild av en Converse-
sko i sin bild. När jag frågar henne på vilket sätt bilden handlar om henne, svarar 
hon ”för att jag gillar katter och Converse” (elevbild 24). 
 Max å sin sida hör till de elever som använder sin röst och också ifrågasätter 
temat under genomgångarna. Detta ifrågasättande präglar även arbetet med pa-
rafrasen. Han har valt ett foto av ett gathörn, med en målning av gatukonstnären 
Banksy, att parafrasera. På en vägg har Banksy målat en råtta, som håller sina tas-
sar på en omkullvält burk. Innehållet i burken har runnit ut och bildar en grön 
fläck på gatuplattorna. Max tecknar av fotot, med råttan och den utrunna färgen, 
men kämpar länge med att komma på en idé om hur han ska anpassa bilden efter 
temat. Han sitter och hänger med axlarna, och Karin försöker upprepade gånger 
hjälpa honom att komma igång. Det viktiga, säger hon, är att han får till sin bild 
så att han själv tycker att den blir bra och att den ”handlar om det du tänker på”. 
”Det är typ ingenting, som jag kan rita” invänder Max. Karin föreslår att bilden 
handlar om hans giftiga tankar, eller att han ska göra om miljön till färgglad, eller 
låta ett annat djur än råttan symbolisera honom, eller han ska utgå från sitt stjärn-
tecken. ”Jag vet inte ens vilket stjärntecken jag har” säger Max. Karin blir till sist 
också uppgiven. ”Men vad skulle kunna symbolisera dig då i världen?” ”Inte vet 
jag” svarar Max. ”Då måste du rita dig själv, eller klippa in nån bild av dig själv, 
som står där, det skulle va’ tufft, gör det! Collage! Och säg till om du behöver mer 
idéer”, säger Karin och går. 
 När Max till sist blir färdig med sin bild, har han lagt till en tecknad, grön figur 
som står eller sitter i den gröna giftfläcken (elevbild 25). Figuren är – åtminstone 
för en betraktare som i likhet med mig själv inte är nära bekant med företeelsen 
som avbildas – en droodle, dvs. det är svårt att förstå den utan den verbala utsa-
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gan om vad den föreställer (Marner, 2001). Men i Max anteckningar från redo-
visningstillfället kan jag läsa att bilden föreställer ”en råtta som häller ut toxic shit 
och det kommer upp en ninjaturtle”, vilket innebär att det i bilden finns en inter-
textuell relation till den animerade TV-serien Teenage Mutant Ninja Turtles.9 Som 
svar på frågan om vad ”konstnären (eleven)” ville beskriva, har han skrivit ”att 
Ninja turtles är AWESOME”.   
 Jag betraktar dessa två bilder som exempel på hur motståndet tar uttryck visu-
ellt. Ebba och Max använder en liknande strategi som eleverna vid Inlandsskolan 
som gestaltar sina egenskaper med hjärtan och leenden, nämligen att visa så lite av 
sig själva som möjligt i bilderna och därigenom undgå exploatering. Ebba gör det 
genom att berätta om att hon ”gillar katter och Converse”, samtidigt som hon po-
sitionerar sig feminint genom att välja ett blomstermotiv för sin parafras. Max gör 
det genom att likna sig själv vid en Ninja Turtle – vilket både är att distansera sig 
från en potentiellt hotfull uppgift och göra maskulinitet genom humor (Ivinson 
& Murphy, 2007). Då graffiti är en maskulint märkt kultur (Macdonald, 2003; 
Andersson, 2006), är både valet av förebild och liknelsen vid en Ninja turtle, en 
pojkhjälte, olika sätt att positionera sig maskulint i bilden. 

Kalles öppna motstånd 

En elev vid Stadsskolan gör mycket starkt öppet motstånd på ett sätt som är både 
motsägelsefullt och intressant. Han får i texten utgöra ett exempel på ett agerande 
som är lättare att identifiera som just motstånd, men kanske svårare att bedöma. 
Kalle är en ytterlighet i mitt material, och ingen annan elev vid Stadsskolan ut-
trycker så mycket ilska mot ämnet under lektionerna som han. Jag hittar honom 

9  Sköldpaddorna (som förekommer i både serietidningar, datorspel, filmer och i den animerade TV-
serien från sent 1980-tal) är uppkallade efter italienska renässanskonstnärer, har en mästare som är en 
råttliknande människa och de har alla muterats av ett kemiskt ämne. Den som är bekant med storyn 
och förstår Max associationsbanor utifrån sin förebild har antagligen lättare för att tolka bilden.  

Elevbild24: Ebbas parafras                           Elevbild 25: Max parafras
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i sällskap med några vänner i det datorlabb som tidigare har varit mörkrum. Kalle 
letar efter en bild att utgå ifrån i sin parafras och säger att han tycker att det är svårt 
att det ska vara ”någonting som kännetecknar en själv”. Han har googlat efter bil-
der av konstnären Rubens, ”för det var det enda jag kom ihåg” (av konstnärerna 
på listan tillsammans med instruktionerna, min anm.). När Karin kommer in för 
att fråga hur det går är Kalle stingslig mot henne och frågar om han inte kan få 
göra ”bara ett svart papper, för så känner jag för den här uppgiften”. Hon svarar 
först ”visst”, men börjar sedan prata om att han ska välja ett konstverk att arbeta 
med. ”Har du valt konstnär?” undrar hon, varpå han svarar ”Rubens”. ”Vad gjor-
de han för bilder?” frågar hon. Kalle är tyst några sekunder. ”Många bilder” svarar 
han till sist och reser sig och går. 
 Nästa vecka sitter Kalle och några kamrater åter i det mörka datorlabbet. Han 
har valt en bild av Rubens, som han bearbetar i Photoshop Elements. När jag fråg-
ar honom om hans bild, svarar han inte på frågan, utan tar tillfället att med vrede 
i rösten säga ”Bild är det sämsta ämnet … det är bara helt what the fuck”. Han 
provar till synes planlöst olika färgreglage i programvaran och fortsätter prata: 
”Bild är meningslöst, det är bara ett ingenting-ämne”. En av kamraterna lyssnar 
och kommenterar lite roat att han inte har så starka argument för sin sak. ”Och 
då måste dom tvinga alla oss andra att ha det också” fortsätter Kalle. ”Jag kommer 
aldrig att ha användning för att rita en cirkel.” Jag frågar honom vad han ska göra 
med bilden. ”Jag ska klippa in Satans huvud, för det är så jag känner för den här 
uppgiften, inte för att det är jag”, säger han, som nu googlar på Satan och Lucifer
 Av alla elever i Stadsskolan är Kalle den som tydligast artikulerar sin ovilja un-
der själva lektionerna. Det är min tolkning, att han gör motstånd mot dels sin 
föreställning om bildämnet, dels det aktuella temat – inte mot vad han faktiskt 
gör. ”Jag kommer aldrig att ha användning för att rita en cirkel” säger han, samti-
digt som han arbetar digitalt med en bilduppgift. Man kan säga att han använder 
tolkningsrepertoaren Bild är att rita och måla (se Kapitel 6), för att motivera sitt 
avståndstagande från ämnet. Det är som om han inte kan föreställa sig annat om 
ämnet, ens när praktiken ser helt annorlunda ut och medger honom frihet att väl-
ja både teknik och innehåll – och när han faktiskt för ögonblicket gör någonting 
helt annat, inom ramen för bildämnet. 
 Konstverket av Rubens förändras under hans händer så att alla kulörer och det 
mesta av ljuset försvinner, samtidigt som kontrasten höjs. Där ögonen på den av-
bildade kommendören en gång fanns syns nästan bara svarta hål. Kalle klipper in 
röda ögon i hans ansikte (foto 3), men innan han är färdig med bilden är det bara 
några få pixlar kvar som fortfarande är röda. (bilden håller tyvärr för låg kvalitet 
för att återges i tryck). När det är dags för redovisningar hör Kalle till de elever 
som inte bara redovisar i liten grupp, utan han ställer sig också upp inför halvklas-
sen och berättar om bilden han har gjort, med samma ord som jag hört honom 
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använda tidigare, ”för det är så här jag 
känner för den här uppgiften”. 
 Bortsett från att bilden i själva verket 
blir helt förstörd av hans bearbetning, 
kan man säga att han framgångsrikt ge-
staltar sin upplevelse; han får både visa 
sin ilska i bilden och han fullföljer upp-
giften. Samtidigt som den offentliga kri-
tiken vid redovisningen är ett sätt att ta 
avstånd från ämnet och positionera sig 
maskulint, är det ett underförstått erkän-
nande av bildundervisningen, vars sam-
talsklimat medger och möjliggör en så-

dan öppenhet. Jag är inte säker på att Kalle själv är medveten om det, men det går 
också att tolka som ett förtäckt förslag till att praktiken bör förändras. Jag uppfat-
tar därför Kalles öppna motstånd som någonting i grund och botten konstruktivt, 
även om den ilska med vilken han formulerar sig kan göra det svårt att uppfatta 
på det viset.

Amirs redovisning

Om Kalle utgör det kanske extremaste exemplet på öppet motstånd vid Stads-
skolan, finns andra elever som är ytterligheter av ett annat slag. En sådan elev är 
Amir, som enligt både sig själv och sin bildlärare är framgångsrik i Bild, men vars 
position och kompetens i ämnet ofta ifrågasätts av några av klasskamraterna. Både 
Kalle och Amir föredrar digitala tekniker för sin bildframställning, men bortsett 
från det positionerar de sig på olika sätt i förhållande till ämnet.
 Episoden jag vill relatera äger rum under ett av redovisningstillfällena. Inför 
redovisningarna har Karin delat in klassen i halvklassgrupper, som har varsitt 
lektionstillfälle till redovisning. Under dessa lektioner delas eleverna in i mindre 
grupper om tre till fem elever. Därefter sitter man i de små grupperna och disku-
terar både parafraserna och de konstverk som parafraseras, enligt ett frågeformu-
lär. I slutet av lektionen samlas man i bildsalen och de som vill får redovisa inför 
hela gruppen. 
 Amir redovisar sitt arbete, en parafras av en bild av op-konstnären Bridget 
Riley, i en liten grupp med tre andra pojkar.10 Han börjar med att googla fram sin 
förebild för att berätta något om den för kamraterna. Då han tar fram bilden på 
skärmen, visar det sig att det inte är en bild av Bridget Riley, utan ett fotomontage 
där bakgrunden består av ett konstverk av Bridget Riley. Med andra ord är Amirs 

10  Jag har tyvärr ingen bild att dela med mig av, eftersom Amirs arbete var rörlig bild och mitt eget 
fotografiska material från tillfället är undermåligt.

Foto 3: Kalle och hans parafras mitt i processen.
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förebild i själva verket redan en parafras. Någon har klippt in en bild av en kvin-
na, mot en bild med svartvita schackrutor som ser ut att böja sig runt en form. 
Kvinnan är kraftigt sminkad och tittar med halvöppen mun och halvslutna ögon-
lock mot betraktaren i en tydligt sexuell pose, samtidigt som hon är fullt påklädd. 
”Jag valde den mest för att det var en brud i den”, säger Amir. Han zoomar i bilden 
och scrollar ner till hennes skor, som visar sig vara lågskor. ”Jag insåg inte att hon 
hade såna skor, jag hade velat att hon hade högklackat”, säger han. ”Jag tycker det 
ser ut som om hon sugs in ba’, ’kom och ta mig’”. När han lite senare hittar ori-
ginalbilden utan inklippt kvinna säger han ”Nu gillar jag inte alls bilden när inte 
bruden är med, det känns ensamt”. 
 Amir har gjort en video som parafras på bilden. Det är en slinga av svarta trådar 
som tycks röra sig slumpmässigt över en schackrutig bakgrund, som är så nedto-
nad att den knappt syns. Slingans rörelse genereras av basen och diskanten i ett 
musikstycke, som han har applicerat en programvara på (jag uppfattar inte vilken 
programvaran är och förstår inte hur det går till rent tekniskt). Videon är en utma-
ning att analysera för kamraterna. ”Vad vill konstnären visa med sin bild?” är en 
av frågorna som ska besvaras enligt det formulär de har fått inför redovisningen. 
”Base and treble” svarar Amir och antecknar sitt eget svar. Ludvig rättar honom 
och säger att det heter ”bas och diskant” på svenska. ”Ja, men jag skriver på eng-
elska”, säger Amir.
 Mot slutet av lektionen samlas man i bildsalen för redovisningar inför hela 
gruppen. Karin räknar ut att det finns två minuter per person som vill redovisa 
och Amir är först ut. Han har inte bråttom utan strosar långsamt upp och ned i 
bildsalen i något oklart ärende, medan resten av halvklassen sitter och väntar på 
honom. När han sedan börjar sin redovisning, är det med att än en gång goog-
la fram originalbilden för att visa den – och den här gången visar han verkligen 
Bridget Rileys målning, och inte montaget med den inklippta kvinnan – innan 
han visar sin video. ”Vad har det här med bild att göra?” undrar en elev medan 
videon går, men bildläraren svarar att de får ta alla frågor efteråt. Samma fråga 
kommer dock inte upp igen, istället diskuterar man efteråt hur filmen har med 
Amir själv att göra. En av eleverna påpekar att den innehåller samma färger som 
han brukar ha på sig. En annan säger att filmen ”är Amir”.  
 Amir framstår som en populär kille bland sina klasskamrater. Både självständig 
och trygg i sig själv flyter han obehindrat mellan olika elevgrupper på lektionerna. 
Han lyckas med någonting som ingen annan elev jag har observerat i min stu-
die: att bryta mot alla tänkbara föreställningar om vad Bild är, och om vem som 
är bra i Bild. Han positionerar sig nära bildämnet genom att inta konstnärsposi-
tionen, men utan att behärska de tekniker som eleverna förknippar med konst, 
som teckning och måleri. På detta sätt lyckas han vara framgångsrik i Bild utan 
att riskera sin maskulinitet. Genom att poängtera att han valde bilden ”för att det 
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var en brud i den” och betona de sexuella undertonerna i bilden, positionerar han 
sig som heterosexuell och maskulin inför sina manliga klasskamrater. Kamraterna 
anklagar honom för att vara ”lika djup som en vattenpöl”, vilket han slår ifrån sig 
med att han är ”djup och känslosam”. Tonfallet är tillräckligt tvetydigt för att det 
ska gå att tolka som uppriktighet och ironi samtidigt. Skickligt spelar han både 
klasskamrater och bildlärare, då han vågar ta plats med sin video, utan hänsyn till 
tidsbegränsningarna, och duckar för frågan om hur den har ”med Bild att göra” 
med lärarens välsignelse. Istället för att ta den diskussionen, får han bekräftelse för 
att han framgångsrikt har lyckats att med så små medel berätta någonting om sig 
själv i filmen. Hans kamrater tolkar videon utifrån föreställningen att en bild är 
ett direkt uttryck för bildskaparens personlighet, men hur de hade tolkat filmen 
om de inte hade känt till temat förblir oklart. 
 Det tar mig en stund efter att jag har skrivit och reflekterat över Amir och hans 
video att inse, att hans rörliga bildproduktion visserligen är originell, men att den 
egentligen också är lika opersonlig som Ebba och Max bilder, i bemärkelsen att 
det är svårt att säga vad bilden berättar om honom. Den kan därför också beskri-
vas som ett uttryck för motstånd. Amirs rörliga bild är oerhört abstrakt. Som svar 
på frågan ”Vem är jag?” blir den ändå inte ifrågasatt, varken av klasskamrater eller 
av läraren. Man kan fråga sig varför. Varför uppmanar Karin inte Amir att berätta 
mer om sig själv i sin bild, på samma sätt som hon uppmanar Ebba? Ett möjligt 
sätt att förstå det, är att videon är så svår att förstå, att det varken går att säga hur 
den handlar om honom, eller hur den inte handlar om honom, och att den där-
för – med utgångspunkten att den handlar om honom – blir omöjlig att kritisera. 
Jag minns vad Amir säger till mig vid min intervju med honom: ”ingen kan säga 
att bilden är fel om den uttrycker dig”. Ett annat sätt att förstå det är att Amir så 
framgångsrikt intar konstnärspositionen; det finns en självklarhet i hans beteende 
som inte låter sig ifrågasättas. 
 Amir, liksom Ebba och Max, låter sig inte exploateras utan gör vad han känner 
för och får nästan bara uppskattning. I sin relation till läraren och arbetet fram-
står han som fullständigt tillmötesgående. Han är vad Maria Wester (2008) kallar 
”skolsmart”, och utnyttjar sin charm, sitt självförtroende och sin sociala kompe-
tens för att få fritt spelrum i Bild. 

Bildanalyser

Det har varit en utmaning att kategorisera parafraserna. Jämfört med själporträttet 
i föregående kapitel, är bilderna färre till antalet samtidigt som de är mer varie-
rande. Det finns trots det vissa tematiska likheter mellan några av bilderna, som 
har fått utgöra grund för en kategorisering. Kategorierna jag har skapat är Kropp 
och utseende, Väntan och längtan, Intressebilder samt Surrealistiska bilder, men pre-
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cis som i själporträttet finns några bilder som faller utanför alla tänkbara kriterier 
för en kategori.
 Eftersom temat för parafraserna är ”Vem är jag?” är utgångspunkten för min 
förståelse och mina tolkningar att eleverna i bilderna lämnar åtminstone ett möj-
ligt svar på den frågan, och att bilderna därför behandlar identiteter. Och genom 
att kön är en så grundläggande kategori för hur vi förstår identiteter (Davies, 
1993), är det nästan oundvikligt att kön kommer att bli ett inslag i bilderna, som 
en aspekt av identiteten, oavsett om det benämns eller inte. 
 Jämfört med själporträtten finns här färre intertextualiteter mellan elevbilderna, 
men eftersom de är parafraser finns det en given intertextuell relation mellan varje 
bild och det konstverk som parafraseras. Man kan också säga att det finns också 
ett givet tema i varje bild. Eftersom bilderna besvarar frågan ”Vem är jag?”, blir 
bildens tema eleven själv och remat blir vad bilden berättar om eleven.

Kropp och utseende

Tre flickor har i sina bilder behandlat temat kropp och utseende. Bilderna är vi-
suellt olika varandra, men tematiskt förhåller de sig på olika sätt till vad det inne-
bär att antingen vara objekt för en manlig blick (se Mulvay, 2001; Sturken & 
Cartwright, 2009) eller att själv vara upptagen av sitt utseende.

Julias parafraser
Julia har gjort två olika parafraser av en målning av Gustave Courbet, Kvinnan i 
vågen (La Femme à la vague, 1868, konstverk 1). Courbets målning föreställer en 
ung kvinna, som halvligger i vattnet. Huden är blek mot en mörk omgivning. 
Kvinnan lyfter sina armar och viker dem omkring huvudet. Hon möter inte blick-
en från betraktaren, som befinner sig förhållandevis nära henne. Det är som om 
hon inte är medveten om betraktaren, utan sitter försjunken i sina egna tankar och 
njuter av vattnet som sköljer över kroppen. Denna och andra mer uttalat erotiska 
nakenstudier av Courbet har också tolkats som att de visar ”oberoendet hos kvin-
nan som upptagen av sina lekar, sina drömmar eller sin toalett ingalunda behöver 
vara ett föremål för maskulin åtrå för att motivera sin existens” (Zutter, 1999). Å 
andra sidan framstår det fullständigt tydligt, att bildjaget är en man och att hon 
sitter i bilden för att vara ett objekt för hans blick. Hennes kroppshållning, med 
de lyfta armarna, motiveras inte av att ställningen är särskilt bekväm, utan av att 
den lyfter brösten och skapar en mer attraktiv silhuett.  
 Den ena av Julias parafraser är ett fotografi. En klasskamrat sitter som modell i 
fotografiet, som är så utlämnande att hon fick lov att godkänna de elever som skul-
le delta vid redovisningen. Eftersom jag inte har flickornas tillåtelse att publicera 
bilden, beskriver jag den med ord. Kamraten (modellen) poserar i ett badkar som 
är fyllt med vatten. Hon sitter lutad mot kanten klädd i BH, vattnet når henne 
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ovanför naveln precis som på Courbets målning. Hon håller sina händer ovanför 
huvudet i en pose liknande kvinnans i målningen, men i ena handen håller hon 
en stor kockkniv med metallskaft. På knivens egg syns spår av blod, några droppar 
rinner utför hennes ena arm och det finns blod utsmetat på hennes bröstkorg och 
haka. Flickan är kraftigt svartmålad runt ögonen och sminket rinner utför kinder-
na, som om hon gråter. Genom bilden iscensätter Julia och hennes klasskamrat 
tillsammans en ung kvinna med självskadebeteende. 
 Att skära sig själv i huden kan förstås som ett sätt att hantera inre smärta, och 
förvandla det som är svårt att förstå och tala om, till någonting som är både påtag-
ligt och visuellt. Det går också att betrakta självskador som diskursiva handlingar, 
som skapar betydelser på huden (Sternudd, 2010). Självskadebeteendet kan tolkas 
symboliskt som ett sätt att skapa ytterligare ett lager utanpå kroppen, genom att 
den ärrvävnad som bildas gör huden tjockare. Att skära och vanställa sin hud är 
också att avvisa de hegemoniska skönhetsidealen, varför det är möjligt att betrak-
ta det som en motståndshandling av ett aktivt subjekt (Sternudd, 2010). På det-
ta sätt går Julias första parafras att tolka som en kritisk kommentar till Courbets 
originalmålning. 
 Den andra av Julias bilder är en akrylmålning (elevbild 26). Julia har här må-
lat av sin förebild, men hon har förändrat den så att hon har ersatt de mörka och 
realistiska färgerna på vatten och bakgrund, som finns i Courbets målning, med 
starka kulörer. Julia har samtidigt lagt stor omsorg på att hitta en trovärdig hud-
ton och har arbetat med skuggor och högdagrar. Ansiktsdragen och lemmarna är 
nästan utplånade, vilket jag förstår som en följd av att hon använt grova verktyg. 
Bildens plastiska egenskaper; den kraftigt röda och nästan monokroma ytan och 
den blåmelerade ytan, samt de synliga penseldragen, gör att bilden snarare konno-
terar expressionism eller popkonst, än Courbets realistiska måleri. De grova dra-
gen gör att ansiktet nästan ter sig som en mask – en förklädnad. 

Elevbild 26: Julias parafras  
   

Konstverk 1: Gustave Courbet, Kvinnan 
i vågorna (La Femme à la vague), 1868
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Att den starkt röda bakgrunden inte avspeglas i ytan av det blå förstärker en känsla 
av att kvinnan på Julias målning inte badar i vatten, som Courbet modell. Istället 
tycks hon sitta nedsjunken i en blå gegga. Att varken röda eller blå färger reflekt-
eras på huden, skapar också en artificiell känsla.  
 Julia har genom att göra två parafraser också framställt två tänkbara svar på frå-
gan ”Vem är jag” och positionerar sig därmed på två olika sätt. Genom den ena 
bilden positionerar hon sig som en ung kvinna med självskadebeteende, som av-
visar den manliga blicken genom att vanställa sig själv, och genom den andra som 
en kvinna som ställer upp på att bli betraktad. Båda framställer henne i det priva-
ta, men där den ena bilden tycks intim och personlig, är den andra objektifierad 
och betraktad av ett manligt bildjag. Båda bilder går därmed att tolka som nutida 
kommentarer till Courbets originalmålning, som erbjuder olika sätt att förhålla 
sig till samhällets krav på unga kvinnor att vara vackra objekt för en manlig blick. 

Cornelias parafras 
Cornelias parafras (elevbild 27) är ett porträtt av en ung kvinna, som böjer sig 
framåt med uppspärrade ögon och halvöppen mun. Hon drar fingrarna genom 
sitt tjocka, mörka hår, samtidigt som hennes ansikte uttrycker förvåning eller för-
färan. Hon stirrar rakt fram ut ur bilden, men det är ändå som att ögonen inte 
riktigt möter bildjagets blick. Det är snarare som att hon tittar sig i spegeln. Bilden 
är tecknad i blyerts, noggrant och precist utförd, skuggorna är omsorgsfullt utjäm-
nade med hjälp av stomp och högdagrarna är rena och vita. 
 Originalet som Cornelia omtolkar är Gustave Courbets romantiska självpor-
trätt; Den förtvivlade (Le Désespéré, 1843-45, konstverk 2), en oljemålning. Mannen 
på bilden (Courbet) tycks böja sig framåt och stirrar ut på bildjaget med förtviv-
lan i blicken och halvöppen mun. Han river händerna genom håret, den ena 
handen griper som en klo om huvudet. De stirrande ögonen är fokus i bilden 
och de står ut genom att ögonvitan lyser så ljus mot iris och den omgivande hu-
den, som ligger i skugga. Väggen bakom honom i det avbildade rummet är i en 
neutral färg och saknar detaljer, för att hela uppmärksamheten ska riktas mot 
ansiktet och händerna. Hakan pryds av ett välansat skägg och överläppen av en 
tunn mustasch. Huden är blek med några febrigt rosiga fläckar, men ansiktet är 
slätt, oskuldsfullt och barnsligt oförstört. Målningen har tolkats som ett självbi-
ografiskt verk som avbildar konstnären i ett ögonblick av personlig och konst-
närlig kris. Courbet positionerar sig i bilden som det konstnärliga geniet, men 
hans förtvivlan framstår snarare som en pose än någonting djupt känt. De regel-
bundna dragen ter sig förskönade. Det dramatiska och emotionella innehållet i 
bilden, kompositionen, belysningen och färgerna, allt påminner om målningar 
av Caravaggio, en konstnär vars verk Courbet uppenbarligen har studerat väldigt 
noga.
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Cornelia har förändrat bilden så, att 
istället för en man är det en ung kvin-
na som ser ut ur bilden, rakt mot oss, 
eller snarare rakt mot bildjagets näsa, 
dvs. sin egen näsa i spegelbilden. Hon 
har vänt på formatet så att avbild-
ningsrummet är en stående rektangel 
istället för som i originalet liggande, 
samtidigt som hon har beskurit moti-
vet på samma sätt, i höjd med gestal-
tens armhåla, och försökt rymma allt 
som finns i originalet i sin egen bild. 
Detta gör att proportionerna föränd-
ras så, att ansiktet upptar en större del 
av bildytan än originalet. Samtidigt 
kommer armarna närmare ansiktet så 
att armbågarna pekar mer framåt än åt 
sidan. Det avbildade rummet ter sig 
därmed trängre, hon har mindre rö-
relseutrymme och kroppen tycks hop-
tryckt. Kontrasten är också mindre i 
teckningen mellan skuggor och hög-
dagrar, vilket minskar den dramatiska 
effekten, jämfört med originalet. 
 Hon har ägnat mycket omsorg åt 
att framställa huden som blek och 
slät. De smala ögonbrynen är välansa-
de. Ansiktsdragen är idealiserade; näsan 
är smal och läppar och ögon docklikt 
välformade. Den släta huden bidrar till 
det dockliknande utseendet. Om kvin-

nan på bilden ser sig i spegeln, innebär det att bildjaget, dvs. jag, som befinner mig 
i bildens referentiella rum, blir till kvinnan på bilden, och bilden blir den spegel-
bild som blickar tillbaka mot mig. Det finns inga ledtrådar till i vilket rum spegeln 
hänger, men det är inte rummet som är det viktiga här, utan inlevelsen. Det är som 
om hon har fått syn på en inbillad defekt på näsan, eller att håret inte vill ligga som 
hon vill.
 Om jag förstår Cornelias bild och den förtvivlan hon uttrycker genom den, 
som att det har med hennes utseende att göra, kan jag inte tolka Courbets själv-
porträtt på samma sätt. Till skillnad från den unge konstnärens manierade själv-

Konstverk 2: Gustave Courbet, Den förtvivlade 
(Le Désespéré), 1843-45

Elevbild 27: Cornelias parafras
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porträtt, tolkar jag därtill den unga kvinnans förfäran som äkta, även om den 
handlar om defekter i utseendet, tillräckligt små för att vara osynliga.
 Det är bilder som Courbets romantiska självporträtt som bidrar till att forma 
föreställningen om det (manliga) konstnärliga geniet, vilket i sin tur påverkar min 
tolkning av förlagan. Min egen föreställning om vad det innebär att vara ung tjej 
idag, tillsammans med min medvetenhet om parafrasernas tema, utgör istället 
grund för hur jag tolkar Cornelias parafras. Om temat i Cornelias bild är hon själv, 
är remat att utseendet är viktigt, och små defekter kan vara en källa till förtvivlan. 
Hon tittar inte på betraktaren, utan tittar på sig själv och in i sig själv, eller möjli-
gen på sin nästipp – och gillar inte vad hon ser. 

Sammanfattning kropp och utseende
Den tredje bilden i kategorin kropp och utseende behandlar bildskaparens in-
sjuknande i anorexia och det obehag hon förknippar med minnet av det. Av etis-
ka skäl väljer jag att inte inkludera bilden i analyserna, men jag vill ändå nämna 
den. Medvetet eller omedvetet problematiserar dessa tre flickor, genom de olika 
sätt de positionerar sig i bilderna, vad det innebär att vara ung kvinna idag; att det 
nästan är ett obligatorium att vara upptagen av sitt utseende och de konsekven-
ser det får. Energi och osäkerhet som ägnas åt inbillade eller verkliga defekter, att 
ständigt vara beredd på att vara ett objekt för en manlig blick, eller att vantrivas 
så i sin kropp att man nära nog utplånar sig själv, antingen genom självskadebete-
ende eller ätstörningar. Att uppleva så lite kontroll över sin situation, att det enda 
man kan ta kontroll över och disciplinera är sin kropp (Bordo, 1993; Björk, 1999).

Längtan och väntan

Tre flickor besvarar frågan ”Vem är jag?” genom att i bilderna berätta om längtan 
eller väntan. Alla avbildar ensamma unga kvinnor, som vänder ryggen mot betrak-
taren och positioneras som att de längtar efter eller väntar på någonting som för 
tillfället är utom räckhåll. I två av bilderna blickar kvinnorna mot solnedgången 
eller soluppgången. 

Jennifers parafras
En av dessa bilder är Jennifers parafras (elevbild 28) av den romantiske konstnären 
Caspar David Friedrichs målning Man och kvinna betraktar månen (Mann und Frau in 
Betrachtung des Mondes, 1830-35, konstverk 3). Jennifer har i sin parafras imiterat förla-
gans komposition, men i stället för mannen och kvinnan i Friedrichs målning, har hon 
målat en ensam figur som sitter på marken. Det är en ung kvinna med långt, blont hår 
som hänger ner över ryggen. Hennes målning är utförd i akryl på pannå, detaljgraden 
är mindre än i originalet, kulörerna är något starkare och penseldragen synliga, vilket 
gör att målningen konnoterar expressionism lika mycket som det konnoterar romantik. 
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Det har sagts om Friedrich, att ingen an-
nan konstnär har som han ”gestaltat ro-
mantikens tro på en besjälad natur där 
det gudomliga tar synlig gestalt” och att 
under verklighetens yta i bilderna, finns 
en andlig närvaro (Gunnarsson, 2009, 
s. 43). Hans landskapsmålningar hand-
lar inte bara om att förmedla en vacker 
vy, utan om att förmedla en upplevelse 
av det sublima; en sammansatt ”känsla av 
glädje och fruktan som erfares vid upple-
velse av naturen som en oerhörd stor och 
överväldigande volym, känslan av egen 

litenhet inför naturens storlek” (Paulsson, 1942, s. 162). Detta gör han genom att 
måla gestalter i förgrunden, som med ryggen mot betraktaren blickar ut över ett 
landskap, som i jämförelse med människans litenhet framstår oändligt stort. 
 Gestalten i Jessicas parafras betraktar inte månen, som i förebilden av Friedrich, 
utan solen, som är på väg att gå ner och sprider ett varmt ljus omkring sig. Flickan 
sitter där och upplever, inte bara landskapet och solnedgången, utan blickar in 

Elevbild 28: Jennifers parafras

Konstverk 3: Caspar David Friedrich, Man och 
kvinna betraktar månen (Mann und Frau in 
Betrachtung des Mondes) 1830-35
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i sig själv eller framtiden. Jag tolkar gestalten som en subjektsposition också för 
betraktaren att träda in i och projicera sina egna tankar och känslor på. Utifrån 
temat för uppgiften och flickans långa ljusa hår, tolkar jag bildens tema och rema 
så, att temat är Jennifer själv och remat är att hon blickar mot framtiden med både 
bävan och förväntan. 

Elviras parafras
Elviras bild (elevbild 29) innehåller en ung kvinna som är vänd med ryggen mot 
betraktaren och blickar mot en solnedgång (eller soluppgång) och placeras där-
med i kategorin längtan och väntan. Den har dock en dubbel kategoritillhörighet 
och skulle lika gärna kunna höra hemma i kategorin kropp och utseende, genom 
att kvinnan avbildas naken. 
 Elvira har, liksom många andra, till en början svårt att välja bild, men sitter inte av 
tiden utan gör först flera fotografiska självporträtt som är parafraser på olika konst-
verk av Courbet. Bilden som hon redovisar är dock inte fotografisk. Istället är den 
tecknad med blyerts och färglagd med torra färgpennor i svaga kulörer, vilket ger 
ett försiktigt och kontrollerat intryck. Konstverket som hon har valt att parafrasera 
är ytterligare en målning av Gustave Courbet, Källan (La source, 1862, konstverk 4).
 Elviras bild är förhållandevis välgjord, men det är också tydligt att den, genom 
att hon har ägnat tid åt att pröva olika tekniker och lösningar, inte har tagit alla 
tillgängliga lektionstillfällen att göra. Den föreställer en ung, naken kvinna som 
står i vattenbrynet och blickar ut över havet mot en soluppgång eller solnedgång. 
I det referentiella rummet finns en vidsträckt horisont och en öde strand, på vil-
ken bildjaget befinner sig. Det är en välbekant komposition med en tydlig inter-
textuell relation till otaliga liknande fotografier, av kvinnogestalter som står eller 
sitter på stranden eller i vattenbrynet, med ryggen mot betraktaren, och blickar ut 
över havet mot solnedgången. 
 Bilden efterliknar Courbets målning såtillvida att båda bilder föreställer nakna 
kvinnor som står i grunt vatten med ryggen mot betraktaren. Därutöver har den 
få likheter med sin förebild. Courbets nakna kvinna är blek mot en mörk omgiv-
ning. Hon väger lite på ena benet och sträcker fram armarna mot ett litet vatten-
drag som faller från en klippa, som för att låta det kalla vattnet skölja över sig. I 
det referentiella rummet föreställer jag mig en mörk och brant skogsklädd bergs-
sluttning och en ljus glänta där kvinnan befinner sig. Rummet i Courbets målning 
tycks begränsas av klippan eller bergssluttningen, medan hela det öppna havet 
breder ut sig i Elviras bild. Där Courbets modell är belyst av kraftigt solljus, tycks 
kroppen i Elviras bild skymmas av motljuset från den sjunkande (eller stigande) 
solen. Skillnaden i hur kroppen poseras är också väsentlig; Courbets modell står 
lätt framåtlutad och lyfter lite på sitt ena ben, så att midjan, höften och baken – 
som är i fokus för bilden – skapar en inbjudande och attraktiv kurva, även bröstet 
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skymtar från den ena sidan.  Bildjaget, som är en man, betraktar henne från ett 
litet avstånd. Hon är naken för hans skull, för att han ska titta på henne och njuta 
av vad han ser (Berger, Blomberg, Fox, Dibb & Hollis, 1975).  
 Kvinnan på Elviras bild står helt rak i ryggen, med benen tätt ihop och armarna 
framför kroppen. Hon tycks fullständigt orörlig. Det enda som skapar lite rörelse 
i bilden, är de ringar på vattnet som omger hennes fotleder. Kroppen tycks smal 
och outvecklad, och då kantlinjerna mellan hennes ben och mellan armar och 
kropp är så försiktigt tecknade, framstår kroppen nästan mer som en staty, än som 
en verklig kropp med rörliga lemmar. 
 Ljuset vid horisonten, som kvinnan blickar mot, kan sägas gestalta ett avstånd 
i både tid och rum och får därmed representera längtan i Elviras bild. Målet för 
hennes längtan ligger i den referentiella tiden, och det finns ingenting i bilden som 
möjliggör en rörelse framåt. Hon har ingen båt, utan måste passivt vänta på nå-
gonting som kanske, eller kanske inte, ska komma till henne. Vid en tema–rema 
läsning är budskapet om den unga kvinnan som bilden handlar om, att hon läng-
tar efter någonting men saknar nödvändiga redskap för att själv sträcka sig efter 
det. 
 Elviras klasskamrater tolkar också bilden så, att den handlar om längtan, vilket 
framgår av formuläret man fyller i under redovisningstillfället. Man skriver att 

Konstverk 4: Gustave Courbet, Källan 
(La Source), 1862

Elevbild 29: Elviras parafras 
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hon ”tittar längtansfullt”, att man kommer att tänka på ”att hon har någon man 
som hon väntar på naken, längtar ut … soluppgången är något ouppkomligt, vän-
tan, ensamhet”. Bilden heter Den ensamma längtande kvinnan och Elvira skriver 
om bilden att ”det är ’jag’ som är och väntar på något, naken och ensam”. 
 Vid redovisningen pratar man också om förebilden. Elvira håller fram bilden 
av originalet och frågar klasskamraterna i gruppen vad de tänker. ”Sexism” svarar 
Hampus. Bildläraren, som också lyssnar, frågar honom hur han tänker. ”Hon ska 
stå där, och han ska…” svarar han, utan att avsluta repliken. Det är tydligt att han 
föreställer sig ett manligt, voyeuristiskt bildjag. ”Vilka symboler kan man se i bild-
en?” fortsätter Elvira läsa från redovisningsformuläret. Eleverna ser inga symboler, 
men en av pojkarna säger att ”stjärtskåran representerar ett visst mörker, som man 
inte vill veta av.” De förstår båda kvinnan i blicken som framför allt ett objekt för 
den manliga blicken. 
 Därefter tittar man på Elviras teckning. Kvinnan på hennes bild står rak i ryg-
gen och stjärten skjuter inte ut på samma sätt som i Courbets målning. De tolkar 
bilden som en kvinna som längtar efter sin man, som har varit borta länge, eller 
bara längtar efter en man i allmänhet. Bildläraren, som har hört deras samtal, 
frågar dem vilken av de två kvinnorna som känns mer som ett sexobjekt och en av 
pojkarna svarar att det gör kvinnan på Courbets målning. När läraren frågar var-
för, säger han att det ”känns som att hon gör en pose, hon [på Elviras teckning] 
är naken för att hon är ensam och badar”. Sist av allt avslöjar Elvira att hennes 
teckning heter ”Den ensamma, längtande kvinnan”, vilket också är ungefär hur 
bilden tolkades av de andra. 
 Berger m.fl. (1975) beskriver i Sätt att se på konst skillnaden mellan att vara na-
ken för sig själv, och att förevisas naken för en betraktare.11 Att vara naken för sig 
själv är att vara oklädd, medan att vara naken för en betraktare blir till en slags 
förklädnad, som man inte kan ta av. Detta är vad som sker i nakenakten, där kvin-
nan görs till ett objekt – hon är naken för betraktarens skull, inte för sin egen. 
Jag förstår Elviras bild så, att det är denna skillnad hon har velat gestalta, och som 
klasskamraterna också tolkar ur hennes bild. 

Sammanfattning längtan och väntan
De elever som behandlar temat längtan och väntan, är alla flickor. Att de har ryg-
gen mot betraktaren innebär både att de inte kan möta betraktarens blick – de är 
inte medvetna om sin betraktare – och att de erbjuder betraktaren att kliva in i 
bilden med dem, och se vad de ser. Å ena sidan är de stilla, harmoniska, lugna – å 
andra sidan passiva och oförmögna att handla själva. De positionerar sig inte som 
aktiva subjekt, utan som passiva varelser. 

11  På engelska görs denna distinktion med orden naked respektive nude (Clark, 1953)
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Intressebilder

Sju av eleverna besvarar frågan ”Vem är jag?” genom att i sina parafraser berätta 
om sina intressen, för sport (badminton, ishockey, bordtennis), datorer eller mu-
sik. De flesta elever vars bilder hör hemma inom kategorin är pojkar. Jag låter ka-
tegorin representeras av Tobias bild. 

Tobias parafras
Tobias har tecknat en bild av en badmintonspelare med änglavingar (elevbild 30). 
Det är en parafras av en bild av den amerikanske konstnären Derek Hess (konst-
verk 5).12 Förutom bilden av Derek Hess, har han två direkta förlagor för sin teck-
ning; en bild från en bildbyrå av ett par änglavingar, samt ett foto av den danske 
badmintonspelaren Peter Gade13 mitt under pågående match. 
 I originalbilden har konstnären med snabba, drivna penseldrag målat sin ängel 
med svart flytande tusch och inslag av röd och vit akrylfärg, på en grå bakgrund 
med röda stänk. Bilden har en symmetrisk komposition, med ängeln centrerad i 
bilden. Hans svarta vingar höjer sig över honom, där han hänger med huvudet och 

12  Derek Hess hör inte till den konsthistoriska kanon som finns på instruktionsbladet eleverna har 
fått i samband med uppgiften, utan jag förstår honom i sammanhanget som hämtad från elevernas 
egen referensvärld. Han har blivit känd genom sina skivomslag och konsertaffischer för bl.a. indie- 
och hårdrock (http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Hess; http://www.derekhess.com/).

13  Enligt wikipedia-artikeln (2013-11-14) om Peter Gade; ”Med sina 16 Grand Prix-titlar, så är han en 
av de största badmintonspelarna genom tiderna.”

Elevbild 30: Tobias parafras Konstverk 5: Derek Hess, Boo boo angel (okänt 
årtal)
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armarna framför sig. Kroppen är smal och muskulös men tycks märkligt kraftlös, 
nästan som om någon i det referentiella rummet i själva verket håller i hans vingar 
och lyfter honom uppåt, vilket tycks skapa en långsam rörelse i bilden. Ängelns 
sotiga vingar och blodiga händer är indexikaliteter för eld, våld och smärta och jag 
kan nästan föreställa mig gestalten som en fallen ängel som lyfts eller svävar upp 
ur helveteselden. 
 Tobias parafras innehåller inga av de våldsamma och mörka inslag som finns 
i förebilden. Precis som Elviras parafras, har hans bild mycket få likheter med 
originalet. Det enda sätt bilderna liknar varandra, är att båda föreställer mansge-
stalter med vingar. Han har med hjälp av ljusbord noggrant kalkerat med blyerts 
och kombinerat sina båda förlagor, så att hans teckning verkligen har kommit att 
bli ett porträtt av badmintonspelaren Peter Gade, med änglavingar på ryggen. 
Liksom i fallet med fordonsbilderna (se Kapitel 7) är både gestalt och änglaving-
ar index som hänvisar till sina fotografiska förlagor, men att bilderna kombine-
ras med varandra är ett främmandegörande grepp som skapar en retorisk effekt 
– vare sig det är änglavingarna som bryter mot det förväntade sättet att framställa 
en idrottsman, eller posen, kläderna och rekvisitan som bryter mot det förvän-
tade sättet att framställa en ängel. Ovanför och nedanför gestalten har han med 
versaler textat för- och efternamn, vilket indexikaliskt genom närhet hänvisar till 
gestalten och låter oss förstå vem han är. Precis som Chais teckning med fotbolls-
spelaren Messi, tolkar jag Tobias teckning så att Peter Gade utgör både ett ideal 
att sträva efter och ett identifikationsobjekt. Och eftersom bilden besvarar frågan 
”Vem är jag” överförs värden från Peter Gade på Tobias. Temat för bilden är Tobias 
som badmintonspelare, och remat blir att när Tobias spelar badminton, flyger han 
fram över planen och spelar som en ängel.  

Surrealism
Den sista kategorin utgörs av några bilder som har ett starkt inslag av främmandegö-
ring. Dessa bilder innehåller avvikelser från den enligt livsvärlden förväntade normen 
och kombinerar oväntade saker med varandra, vilket är ett starkt retoriskt grepp som 
innebär att värden överförs mellan olika inslag i bilden (Marner, 2009). Att logiken på 
detta sätt upphävs i bilderna och skapar en drömlik karaktär gör att de konnoterar sur-
realism. Eleverna hittar sina förebilder bland annat hos surrealistiska konstnärer som 
Salvador Dali och Frida Kahlo, men skapar också surrealistiska parafraser av konstnärer 
från andra epoker och stilar. Kategorin får i texten representeras av Theodors parafras.

Theodors parafras
Centralt i Theodors bild (elevbild 31), som är tecknad och målad med blyerts och 
akvarell, är en fisk med ett människoansikte i profil. Bakgrunden i det avbildade 
rummet domineras av ett blått hav, det blå fyller ut hela ytan där andra detaljer 
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saknas. I det övre högra hörnet finns en del av en gulröd skolbyggnad, som ligger 
på ett visst avstånd i det avbildade rummet. Fisken har precis hoppat upp ur vatt-
net och är på väg att landa i en stor säng i bildens nedre vänstra hörn, vilket skapar 
en rörelse från höger till vänster i bilden. Både skolbyggnad och säng fortsätter och 
avslutas i det referentiella rummet, men havet fortsätter i oändlighet. Den surre-
alistiska värld Theodor frammanar i sin bild består alltså av skola, säng och hav. 
 Theodor har flera förebilder för sin bild. För att teckna ansiktet har han använt 
en utskrift av ett fotografi av sin egen profil som förlaga, och tecknat av utan hjälp 
av ljusbord. Den bild han har valt att parafrasera är Frida Kahlos oljemålning Den 
lilla hjorten (El venadito, 1946, konstverk 6).14 Självporträtt var ett återkommande 
tema i Kahlos konst, liksom den smärta hon levde med efter en olycka i tonåren. 
I Den lilla hjorten har hon avbildat sig själv som en hjort, genomborrad av pilar. 
Theodors bild är en parafras av den såtillvida att han har givit ett djur (fisken) ett 
människoansikte, samt att djurets kropp är sårad, men istället för pilar är det ting 
som känns igen från skolans värld som jagar och skadar honom och klarrött blod 
strömmar från såren. 

14 El venadito, som konstverket heter i original, betyder egentligen Den lilla hjorten, men bilden bru-
kar refereras till som The wounded deer på engelska, respektive Den sårade hjorten på svenska. 

Elevbild 31: Theodors parafras
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Theodors bild refererar också intertex-
tuellt till olika konstverk av Salvador 
Dali. Dessa bilder finns i omgivning-
en, då två andra pojkar i klassen har 
valt konstverk av Dali som förebilder. 
Då dessa pojkar hör till dem som of-
tast sitter kvar i bildsalen ganska nära 
varandra, har Theodor medvetet eller 
omedvetet påverkats visuellt av dem 
i sitt arbete och hans bild går minst 
lika mycket i dialog med dessa bilder, 
som med målningen av Kahlo. Både i 
färg, form och innehåll har Theodors 
parafras betydligt större likheter med 
Sömnen av Dali (konstverk 7), än med 
Den sårade hjorten. 
 Bilden bryter mot den enligt livs-
världen förväntade normen på flera 
olika sätt, men kanske främst genom 
att ansiktet, fisken och skolföremålen 
integreras med varandra. Genom det-
ta retoriska grepp överförs värden från 
fisken på människan, som i bilden blir 
som en fisk, en människofisk. I den 
referentiella tiden rör sig människofisken mellan skolan och sängen medan han 
långsamt förblöder av de skador skolan ger honom – en dödlig dos av skolstress 
eller tristess? Samtidigt ser ansiktet märkligt lugnt och likgiltigt ut och blickar ut 
ur bilden rakt åt vänster, mot en plats eller tid i det referentiella rummet. 
 När sängen, vattnet och skolan integreras i bakgrunden skapas ytterligare en 
retorisk effekt, som får betydelse för hur jag förstår människofisken. I den referen-
tiella tiden stiger vattnet och översvämmar skolan, och sängen flyter iväg på vågor-
na. Vattnet skapar en drömlik atmosfär och jag får känslan av att människofisken 
kanske redan sover.
 När Theodor redovisar sin bild reflekterar han först över den målning av Frida 
Kahlo som han parafraserar. ”Om man kollar här bak, så är det som moln, och det 
ser ut som att det blixtrar … det är nåt hemskt, mörkt, hon flyr från nåt hemskt 
och mörkt hon har varit med om, och hon har fått pilar i sig, det är som ärr som 
har följt med från det där hemska hon har varit med om … hon vill glömma det, 
hon vill va nåt annat, fri från det”. Han tar sedan med sig tolkningen av Kahlos 
bild till tolkningen han gör av sin egen bild. ”Här är skolan, jag flyr från skolan, 

Konstverk 6: Frida Kahlo, Den lilla hjorten 
(El venadito), 1946

Konstverk 7: Salvador Dali, Sömnen (Dormir), 
1937
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just nu ligger jag mitt emellan det man måste göra, det är mycket prov och sånt 
… massa saker jag måste göra, jag flyr från skolan och jag vill bara hem och sova, 
ungefär, det jag tänkte är att fisken är jag”. Han berättar också att skolan står för 
någonting mindre, och att han är på väg mot någonting som är större, som i säng-
en i bilden står för. Med hjälp av den verbala utsagan förstår jag temat i bilden 
som Theodor själv, och skolbyggnaden, sängen och skadorna ger remat att han är 
intill döden trött på skolan och längtar till livet efter det att grundskolan avslutats. 
I min egen tolkning av bilden ser jag dock inte bara en gestaltning av skoltrötthet, 
utan även av tonåringens konflikt mellan skola och fritid. Medan fisken vill vara 
i vattnet, måste människan ha luft för att andas och leva. En människofisk är inte 
riktigt hemma någonstans, varken i sängen, skolan eller i vattnet (fritiden) där 
emellan. Å andra sidan befinner han sig bara i en dröm. Skolan är en dröm, och 
bortom drömmen, kanske i den del av det referentiella rummet som människofis-
ken blickar mot, finns den verkliga världen. 
 För mig framstår Theodor som ett exempel på en elev som verkligen har reflek-
terat över både sin förebild och vad han vill kommunicera i sin parafras, och har 
lagt ner ganska mycket möda på sitt arbete. Han har approprierat både parafras-
uppgiften, de konstverk han behandlar och gestaltar framgångsrikt hur han för-
står sin situation. Han positionerar sig i bilden som framför allt skoltrött, och jag 
menar att kön i denna bild, i jämförelse med många andra bilder i mitt empiriska 
material, har en underordnad roll.

Avslutande reflektioner

I de skriftliga instruktioner eleverna har fått, finns förslaget att använda ”polari-
sering” som grepp i parafrasen, vilket exemplifieras med ”Byt ut mot motsatsen, 
t.ex. man blir kvinna, dag blir natt”. Detta upprepar också bildläraren muntligt 
vid åtminstone ett tillfälle. Att verbalt kalla män och kvinnor för motsatser, eller 
att hänvisa till en person ”av motsatt kön” är ett vanligt språkbruk som utgår från 
en essentialistisk tankefigur, som bygger på dikotoma motsatsförhållanden, en-
ligt vilken män och kvinnor förstås som fundamentalt olika (Ekenvall, 1992/1966; 
Lenz Taguchi, 2004). Detta motsatsförhållande produceras också i språket i elev-
ernas instruktioner, och framställer därmed uttryckligen kön som en relevant ka-
tegori för eleverna. Jag menar inte att det är orden i instruktionerna som får elev-
erna att så tydligt förhålla sig till kön när de gestaltar sig själva. Vad jag vill peka 
på genom att lyfta fram dessa ord, är bara att föreställningar om maskulinitet och 
femininitet, som utgår från en polär syn på kön, är levande i kulturen som elever-
na befinner sig i. Dessa föreställningar reproduceras antagligen dagligen, genom 
språk och handlingar som eleverna kommer i kontakt med i olika delar av skolan. 
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Emedan materialet är så litet medger det inga genera-
liseringar. Däremot vill jag lyfta till diskussion de ten-
denser som finns, som jag menar är förhållandevis tyd-
liga. Dessa tendenser pekar i samma riktning som re-
sultatet av själporträttet, nämligen att eleverna, i sina 
framställningar av sig själva, förhåller sig till allmänt 
omfattade föreställningar om kön: en feminin imma-
nens, och en maskulin transcendens. Detta framgår av 
att flickorna positionerar sig som passivt väntande och 
längtande, som upptagna av sitt utseende (elevbild 27), 
eller som objekt för en manlig blick, även om det i ett 
par av bilderna är på ett problematiserande sätt. Pojkar 
positionerar sig som aktiva subjekt som är i rörelse och 
förverkligar sig själva genom sina intressen. Flickorna 
håller sina lemmar tätt intill kroppen och blickar inåt 
sig själva. Om de använder händerna är det för att be-
röra sin egen kropp, eller sträcka sig efter en blomma 
(elevbild 32). Pojkarna är i rörelse, de slår efter en boll 
i luften eller viftar med sina händer för att exempelvis 
fira ett mål (elevbild 30 och 34). Även dikotomin na-
tur/kultur kommer för mig, då många av flickorna i 
sina bilder antingen befinner sig i naturen, eller saknar 
kontext, medan en majoritet av pojkarna framställer sig 
med någon form av rekvisita, som har med sport, mu-
sik, datorer eller skola att göra i sina bilder (elevbild 30, 
33, 34 och 35).  
 När jag har kommit så här långt i mina analyser av 
elevernas bilder, står det klart för mig, att kulturen de 
lever i och hur de förstår vad en flicka är och vad en 
pojke är, också slår igenom i bilderna. Och jag minns 
några repliker från min intervju med Sabina och Elvira, 
där Sabina med ett närmast ironiskt tonfall beskriver 
hur flickor ska vara: ”Vi ska ju vara tysta, sitta där, synas 
men inte höras”. Senare kommer hon tillbaka till sam-
ma ämne, apropå hur små barn förhåller sig till Bild: 
”Jag tror många killar tappar det här med att rita när 
dom kommer in i en viss ålder, dom typ springer runt 
och leker krig istället, och tjejerna sitter mer och ritar 
och är lite mer för sig själv, och lite söta och blablabla-
bla.” Jag tolkar hennes tonfall och det avslutande ”bla-

Elevbild 32: Sabinas parafras

Elevbild 27. Cornelias parafras

Elevbild 3o: Tobias parafras

Elevbild 33: Hampus parafras
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blabla” som en medvetenhet om att det rör sig om just 
föreställningar, att det inte är naturgivet att förhållan-
det mellan könen ska se så ut. 
 Jag har tidigare skrivit, att jag betraktar immanens 
och transcendens som olika aspekter av vad det innebär 
att vara människa, och att jag varken vill bidra till en 
hierarkisk ordning mellan begreppen, eller tillskriva im-
manens något negativt värde. Detta vill jag också betona 
i mina reflektioner över elevernas parafraser. Flickorna 
gestaltar enligt min mening både negativa och positi-
va aspekter av immanensen. Till de negativa aspekterna 
hör de konsekvenser som det kan få att tvingas rikta 
sin kreativa energi på kroppen och utseendet, vilket ge-
staltas genom både Julias självskadebild och genom den 
parafras som behandlar insjuknandet i anorexi. Till de 
positiva aspekterna hör sådant som vid en första anblick 
uppfattas som passivitet, som med ett annat, mer po-
sitivt värdeladdat ord, kan beskrivas som stillhet. Både 
Elviras och Jennifers parafraser, som jag menar gestaltar 
immanenta tillstånd, andas både stillhet och harmoni. 
Väntan och längtan, men också stilla förtröstan, hopp-
fullhet och reflektion (elevbild 28 och 29). 
 Det är värt en reflektion att det finns två flickor som 
väljer att utgå från målningar av Gustave Courbet, där 
en kvinna avbildas naken i en pose som ska vara tillta-
lande för en heterosexuell, manlig betraktare; som ob-
jekt för den manliga blicken (Mulvay, 2001; Sturken & 
Cartwright, 2009) (elevbild 26 och 29). Courbet är ett 
av namnen som representerar realism på elevernas lista, 
och det är möjligt att eleverna väljer hans målningar för 
att de uppskattar den realistiska stilen. Å andra sidan 
erbjuder hela hans produktion fler motiv än bara na-
kenstudier. Jag frågar mig om det har att göra med att 
synen på sig själva som objekt är så internaliserad att 
de identifierar sig med kvinnorna, och frivilligt går in i 
objektspositionen i sina bilder.
 Ingen av flickorna har valt att utgå från något konst-
verk där kvinnan är ett aktivt subjekt. Ett sätt att förstå 
detta, är att den konsthistoria som eleverna har fått ta 
del av under lektionerna som föregår parafrasen, och 

Elevbild 34: Rasmus parafras

Elevbild 28, Jennifers parafras

Elevbild 29, Elviras parafras

Elevbild 26, Julias parafras
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listan med epoker, stilar och konstnärer som följer med 
instruktionerna, lägger betydligt större tyngd på äldre 
och modernistisk konst, än samtida konst. Eleverna har 
följaktligen inte prioriterat samtida konst i sina egna 
studier. Detta gör utbudet av kvinnor som framställs 
som aktiva subjekt att identifiera sig med väldigt be-
gränsat, och därmed begränsas även utbudet av möjliga 
positioner som erbjuds i bilderna.
 Även om det som sagt finns tydliga tendenser i 
materialet, är bilden givetvis inte fullständigt polarise-
rad. Inte bara pojkar positionerar sig exempelvis som 
sportintresserade. En flicka väljer att utgå ifrån sitt in-
tresse för slalom, och skriver på sitt redovisningsformu-
lär: ”jag är slalom, slalom är jag”.15  I linje med tenden-
serna i materialet, och den starka koppling som finns 
mellan sport och maskulinitet (Kimmel, 2008) är detta 
att positionera sig maskulint i sin bild. Det finns ock-
så tvetydiga bilder, som en teckning med en pojke som 
håller en musiknot utanför ett regnmoln (elevbild 35). 
Den handlar visserligen om ett intresse, men pojken 
på bilden tycks mig både inåtvänd och passiv, och jag 
menar att bilden gestaltar ett immanent tillstånd i sam-
ma utsträckning som bilderna i kategorierna kropp och 
utseende och längtan och väntan.  Det finns också bil-
der – som Theodors bild (elevbild 32) med människofis-
ken som flyr från skolan – där kön inte är relevant eller 
har en underordnad roll. Istället hamnar andra aspekter 
av identiteten i förgrunden, då de tar fasta på en situa-
tion de upplever här och nu. Kanske kan man tala om 
att kön ogörs i dessa bilder? 
 Jag vill avsluta med en reflektion utifrån en jämfö-
relse mellan resultatet från Stadsskolan, och resulta-
tet från Inlandsskolan. Även om eleverna på respek-
tive skola förhåller sig till likartade föreställningar om 
kön i sina bilder, finns också stora skillnader i gestal-
tandet, och i hur likriktade eller varierade bilderna fö-
refaller vara. Jag menar att medan många av bilderna 
från Inlandsskolan liknar varandra på många sätt, och 

15 Jag har tyvärr inte tillgång till bilden och kan därför inte visa den.

Elevbild 35: Ludvigs parafras

Elevbild 32: Theodors parafras
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innehåller fler stereotypier och enkla symboler – hjärtan, blommor, leenden, bi-
lar – är bilderna från Stadsskolan både mer varierande i innehåll och uttryck, och 
komplexa i sitt gestaltande. 
 Det finns många saker som spelar in i detta: eleverna vid Stadsskolan är ett år 
äldre när de gör sina bilder, klassen har en medieprofil och bildsalen är bättre ut-
rustad med datorer, vilket möjliggör exempelvis digitala collage. Men jag menar 
att även uppgiftens inramning spelar en stor roll här. Eleverna vid Inlandsskolan 
har en eller två elevbilder som exempel för sitt skapande. De förhåller sig alltså till 
en och samma bild, till varandras bilder, och ibland till utskrifter av fordonsbilder 
från internet. I parafrasuppgiften, å andra sidan, är förutsättningen att eleverna in-
för sitt skapande aktivt ska leta upp och förhålla sig till en bild från konstvärlden. 
Och detta får konsekvenser för de bilder eleverna skapar. 
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diskussion

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka bildämnet som en arena där elev-
er och lärare tillsammans iscensätter kön. Detta har jag gjort genom att observera 
bildundervisning och analysera bilder som elever har skapat i densamma, samt ge-
nom att intervjua elever och bildlärare om deras föreställningar om ämnet. I detta 
avhandlingens sista kapitel, sammanfattar jag några av undersökningens viktigaste 
resultat och diskuterar dem i relation till varandra, samt reflekterar över vilka im-
plikationer de har för bildundervisningens praktik. 
 De övergripande forskningsfrågorna är formulerade enligt följande:

•	 Hur relaterar elevers och bildlärares föreställningar om bildämnet, till fö-
reställningar om kön?

•	 Hur könas bildämnet i praktiken?
•	 Vilka förutsättningar erbjuder bildundervisningen för elevernas 

könsgöranden? 
•	 Hur gör eleverna kön i sina bilder? 

Kapitlet är strukturerat efter forskningsfrågorna, såtillvida att den första frågan, 
om elevers och lärares föreställningar om bildämnet och kön, besvaras först. Resten 
av frågorna handlar om undervisningspraktiken och elevernas bilder. Eftersom de 
besvaras av observationerna är de svåra att skilja från varandra. Hur ämnet könas 
i praktiken och hur eleverna gör kön, såväl när de interagerar med varandra som 
i bilderna, menar jag vävs samman i den bildundervisning jag har observerat. Jag 
skiljer därför inte frågorna tydligt från varandra i texten, utan besvarar dem till-
sammans i en längre resonerande text.  

Föreställningar om Bild och kön

När jag i mina intervjuer frågar eleverna om deras föreställningar om Bild, beskri-
ver de ämnet som någonting som handlar om individernas behov, känslor eller 
egna fritidsintressen, och som ett ämne som är annorlunda och mindre viktigt än 
vissa andra ämnen. Några talar om Bild som ett ämne som varken kräver särskilda 
kunskaper eller undervisning; man kan lika gärna utveckla sitt bildskapande på 
fritiden hemma, som i skolan. Vad eleverna säger om Bild påminner mycket om 
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de föreställningar om ämnet som Gunnar Åsén (1992) menar härleds till idéerna 
om det fria skapandet; att bilderna är ett direkt uttryck för personligheten, och att 
bilderna betraktade som individuella uttryck aldrig kan bli fel.  
 Jag frågar också eleverna om de anser att ämnet Bild är mer för flickor, mer för 
pojkar eller lika mycket för alla. I linje med en uppfattning om att elever idag ska 
vara jämställda i skolan, tycks de allra flesta mena att Bild, liksom alla andra äm-
nen, riktar sig lika mycket till alla elever, oavsett kön. Samtidigt blir det uppenbart 
genom några enskilda utsagor att deltagarna förhåller sig till en föreställning om 
Bild som feminint. Detta uttrycks kanske allra tydligast i eleven Sagas formule-
ring: ”…det känns som att många tror att det är mer tjejigt”. Det framgår också 
av både elevernas och bildlärarnas utsagor om ämnet, att ”sitta och rita”, anses vara 
någonting som framför allt flickor gör. Detta medför att den vanligaste positionen 
som förknippas med Bild – och som också på många sätt betraktas som en förut-
sättning för att bli bra i Bild – görs till en feminin position. 
 När bildlärarna talar om ämnet, formulerar de sig annorlunda än eleverna. De 
beskriver Bild som ett ämne som är lika viktigt som andra ämnen, som handlar 
om att reflektera över bilder och att kunna tolka och formulera visuella budskap, 
snarare än att uttrycka sig själv. På detta sätt görs Bild till någonting angeläget, 
ett ämne som är viktigt för alla och som huvudsakligen handlar om bildkommu-
nikation. Bildlärarnas förståelse av ämnet stämmer huvudsakligen överens med 
den kursplan för Bild som var aktuell när jag gjorde min undersökning, Kursplan 
2000 (Skolverket, 2000). Innehållet i denna är dock inga nya tankar, utan svarar 
mot en diskussion om ämnet som väcktes redan i slutet av 1960-talet, då det fria 
skapandet började ifrågasättas i en livaktig diskussion om ämnets syfte och inne-
håll (se t.ex. Nordström, 1966; Romilson, 1967). 
 Elevernas och bildlärarnas tal om ämnet har jag tolkat så, att de utgör två skil-
da diskurser om Bild; den individorienterade diskursen, som härleds till det fria 
skapandet och som alltså framför allt eleverna förstår ämnet genom, samt den 
kommunikationsorienterade diskursen, som svarar mot kursplanen och som är 
bildlärarnas professionella hållning. Genom att den individorienterade diskursen, 
med tyngdpunkten på individernas behov, känslor och personlighet, är så myck-
et starkare än den kommunikationsorienterade, kommer ämnet att framstå som 
feminint könat för eleverna (jfr Dalton, 2001). Det ämne de beskriver framstår 
därtill på många sätt som en motsats till Matematik, ett ämne som genom sin 
koppling till rationalitet och förnuft anses maskulint (Walkerdine, 1998). Eleverna 
återkommer dessutom ofta till just Matematik, som ett exempel på ett ämne som 
är annorlunda än Bild. 
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Den könade bildundervisningen

En fråga som väcks utifrån resultatet av intervjuerna är hur det kommer sig att 
föreställningen om Bild som fritt skapande är så stark bland eleverna, trots att 
bildlärarna företräder en annan syn på ämnet. Denna fråga besvaras dock inte av 
min undersökning, även om den pekar mot några tänkbara förklaringar. En möj-
lig förklaring är, att det fria skapandet är dominerande i den bildundervisning 
eleverna möter i de lägre årskurserna, då klasslärare ansvarar för bildämnet – men 
detta kan jag endast spekulera i. Mina observationer av bildundervisning erbjud-
er dock ytterligare ett sätt att förstå situationen, vilket i sin tur har att göra med 
hur ämnet könas i praktiken och de förutsättningar ämnet erbjuder för elevernas 
könsgöranden. 
 Som jag förstår den praktik jag har observerat, lever arvet från det fria skapan-
det kvar också i bildlärarnas undervisning, även om intentionen är att uppfylla 
kursplanens mål. I samband med uppgiften själporträttet t.ex., där eleverna får i 
uppgift att berätta om sig själva genom att gestalta sina egenskaper i en bild, dis-
kuterar man både hur olika färger kan förmedla olika känslor, och vad det innebär 
att kommunicera med bild. Man reder aldrig ut exakt vad som avses med ”egen-
skaper” och diskuterar aldrig hur litet avståndet kan vara emellan egenskaper och 
känslor. Det ligger därmed nära till hands att förstå uppgiften, med dess fokus på 
elevernas inre, deras egenskaper och känslor, som sprungen ur tankarna om det 
fria skapandet. Därmed bekräftar och förstärker den elevernas uppfattningar om 
vad Bild är.
 I den andra skolan där jag har observerat bildundervisning har eleverna om-
betts att besvara frågan ”Vem är jag?”, i en parafras av en konstbild. Att eleverna 
i båda skolorna har fått i uppgift att berätta om sig själva i en bild är resultatet av 
tillfälligheter – jag har inte haft någonting att göra med planeringen av bildun-
dervisningen – men av tillfälligheter som inte nödvändigtvis är överraskande, el-
ler utgör undantag för hur bildundervisning brukar se ut. Det är inte orimligt att 
tänka sig att det hos flera bildlärare finns en föreställning om att eleverna gärna vill 
utgå ifrån sig själva i sina bilder – som i sin tur antagligen hänger samman med 
föreställningen att en bild är ett uttryck för bildskaparens person. Jag kan från 
min egen undervisningspraktik som bildlärare minnas några liknande uppgifter 
som jag har givit mina elever, inspirerade av reportage i tidskriften Bild i skolan.1 
Det är dock tydligt i mina observationer att inte alla elever uppskattar att upp-
manas att berätta om sig själv i bild. Både i elevernas bilder och i deras agerande 
i bildsalen framträder ett motstånd mot detta tema. Motståndet antar olika ut-
tryck, som är delvis könsbundna. Jag har beskrivit motståndet mot bildundervis-

1  Lärarförbundets facktidskrift för bildlärare, tidigare Teckning, gick under namnet Bild i skolan 
fram till 2012. Sedan 2012 har tidskriften slagits samman med slöjdlärarnas och musiklärarnas fack-
tidskrifter och går under namnet Uttryck. 
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ningen som både öppet, tyst och osynligt, samt som förklätt till tillmötesgående, 
och menar att motståndet kan betraktas som olika positioner som eleverna intar 
i olika sammanhang. 
 Några elever protesterar öppet, med varierande intensitet, och gör verbalt mot-
stånd mot uppgifterna vid båda skolor. Det kan vara direkt aggressivt, som elev-
en Carl vid Inlandsskolan, som säger att skolan ska ”skita i” hans egenskaper, att 
det är ”privat”. Det kan vara att ta ordet vid genomgångar och ställa kritiska eller 
skämtsamma frågor, eller att svara med ironi på de frågor läraren ställer. Detta görs 
nästan bara av pojkar i mina observationer, och jag tolkar därför de öppna pro-
testerna som en motståndsstrategi som framför allt pojkar har tillgång till. Att ta 
plats och kräva uppmärksamhet och på detta sätt dominera klassrummet är också 
ett förväntat agerande av pojkar (se t.ex. Tallberg Broman, 2002; Holm, 2008), 
vilket gör att det är detsamma som att inta en maskulin position i förhållande till 
bildundervisningen.
 Jag har tolkat deras öppna motstånd som framför allt reaktioner på uppgifter-
nas tema, eftersom det också är en förväntat maskulin position att ta avstånd från 
det intima, personliga och känslomässiga i Bild. Detta artikuleras i min studie av 
bildläraren Karin, när hon besvarar min fråga om Bild och kön med att hon antar 
att det är mer ”tjejigt”. Jag frågar henne vad det tjejiga är, och hon svarar ”Känslor, 
känslor att uttrycka känslor, och… personlighet, och, sånt där, ’vem är jag?’ (skrat-
tar), det blir liksom mera tjejigt på nåt vis”. Några av pojkarna i mitt material lever 
upp till denna förväntan i sin interaktion i bildsalen genom att använda humor 
och bolla ironiskt menade egenskaper med varandra som utgångspunkt för sina 

själporträtt, i vilka de gestaltar sig själva t.ex. som 
djävulen, eller som ett nöjesfält (elevbild 9 och 7).  
 Av flickorna förväntas ett annat beteende, 
och inte samma avståndstagande från uppgif-
tens tema. Bland flickorna i mitt material är hel-
ler inte de högljudda protesterna och det öppna 
motståndet lika vanligt. Snarare ser det ut att vara 
en mer feminin motståndsstrategi, i synnerhet vid 
Inlandsskolan, att istället för att protestera verbalt 
ta itu med arbetet, anpassa sig efter uppgiften och 
lösa den på ett sätt som förväntas av dem och på 
relativt kort tid. När de är klara med arbetet fri-
görs istället tid som de själva kan förfoga över, i 
väntan på nästa arbetsområde. På detta sätt skaffar 
sig många elever, framför allt flickor, kontroll över 
sin egen tid i bildsalen. 

Elevbild 9: Jespers själporträtt

Elevbild 7: Martins själporträtt
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Jag har också tolkat resultatet av några elevers bil-
der som ett motstånd maskerat till tillmötesgåen-
de. Det handlar framför allt om de flickor som 
intar en feminin position i sina bilder, genom att 
gestalta sina egenskaper med enkla och schablon-
mässiga symboler (elevbild 2 och 3). Resultaten 
blir opersonliga bilder som bryter mot uppgiftens 
avsikt: att eleverna ska berätta om sig själva i bild. 
 Detta leder över i frågan om hur eleverna gör 
kön i sina bilder. När föreställningen om äm-
net är att man ska uttrycka sig själv i bild och 
när uppgifter explicit frågar efter ens egen per-
son, kommer kön nästan oundvikligen att bli ett 
inslag, då det är en grundläggande kategori för 
hur vi förstår identiteter (Davies, 1993). För att 
gestalta sin identitet, som de får i uppdrag att 
göra, måste de också kunna gestalta sitt kön på 
ett trovärdigt sätt. Att eleverna förhåller sig till 
föreställningar om kön i sitt gestaltande blir ock-
så mycket tydligt, i bilderna från båda skolorna. 
Vid Inlandsskolan framställer ett stort antal flick-
or en ofarlig, vänlig och omsorgsinriktad femini-
nitet genom att beskriva sig själva med adjektiven 
glad, kärleksfull, omtänksam, snäll och hjälpsam. 
Dessa gestaltas i bilderna med hjälp av symboler 
som hjärtan, solar och leenden. Vid Stadsskolan 
positionerar sig flickor i sina bilder som objekt 
för en manlig blick, som upptagna av sitt utse-
ende, eller som passivt väntande och längtande 
(elevbild 26 och 29). Pojkarna vid båda skolor po-
sitionerar sig i mycket större utsträckning som 
aktiva subjekt, som förverkligar sig själva genom 
sina intressen för sport, fordon, datorer eller mu-
sik (elevbild 30, 33, 20 och 10). Jag menar att man 
vid båda skolor förhåller sig till föreställningar 
om vad som kan beskrivas som en feminin im-
manens, och en maskulin transcendens.  
 Bilden är dock inte fullständigt polariserad och 
förutom att det finns bilder där kön är av under-
ordnad betydelse, finns intressanta variationer i 

Elevbild 2

Elevbild 3

Elevbild 26

Elevbild 29
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vad som vid första anblicken ter sig som statis-
ka mönster. Vid Inlandsskolan har en hel grupp, 
som består enbart av pojkar, tecknat fordon i 
sina själporträtt. Denna starka norm, att mas-
kulinitet ska gestaltas via fordon, existerar dock 
endast i denna grupp. Bilderna från de köns-
blandade grupperna, vid både Inlandsskolan och 
Stadsskolan, är betydligt mer varierande i både 
motiv och tekniker. Detta resultat pekar i samma 
riktning som Ivinson & Murphys (2007) studier 
av enkönad undervisning. De menar att flickors 
närvaro i en grupp minskar pojkars behov av att 
betona och bevisa sin maskulinitet. Detta kan 
belysa varför det förekom så högljudda protester 
mot själporträttet i den grupp som bestod av en-
bart pojkar, samt varför varje bild i just den grup-
pen, utan undantag, innehöll minst ett fordon 
som maskulinitetsmarkör. 

Skapandets nödvändiga ramar

Jag vill göra en jämförelse av mitt eget resultat 
med Eva Skåreus (2007) studie om föreställning-
ar om lärarrollen och kön, som de framträder i 
lärarstudenters bilder, samt Tomas Saars (2008) 
studie av bildundervisning i årskurs 5. Skåreus 
har analyserat bilder där lärarstudenter besvarar 
frågan ”Vem är du som lärare?” i digitala colla-
ge. Hon finner att frågan besvaras antingen med 
professionen eller med personligheten i centrum 
i bilderna. I de bilder där personligheten är i 
centrum, förekommer stereotypa könsmönster i 
mycket högre grad, än i de bilder där professio-
nen är i centrum. Detta resultat har hon tolkat 
så att 

”…kön gör skillnad och ger maktstrukturer där 
inga andra påtagliga faktorer finns tillgängli-
ga. Föreställningar kring kön organiserar då en 
social verksamhet där de institutionaliserade 

Elevbild 30

Elevbild 33

Elevbild 20

Elevbild 10
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strukturerna är otydliga. Kön framstår därmed som en av de mest ordnande princi-
perna inom en till synes familjär skola eller lärarutbildning” (Skåreus, 2007, s. 209). 

Saar finner ett liknande resultat i de bilder eleverna skapar i årskurs 5. Under en av 
de lektioner han observerade, övade eleverna på att teckna människokroppen pro-
portionerligt, och började mer eller mindre tävla i vem som kunde framställa de 
tydligast maskulina och feminina gestalterna. Bilderna kom därmed att upprätta 
gränser för vilka motiv och könsmarkörer man fick använda som pojke eller flicka. 
”Att vara det ena eller det andra, pojke eller flicka, blir en central ordningsprincip 
för eleverna under lektionen”, skriver Saar (2008, s. 179). Under en annan bildlek-
tion skapade eleverna självporträtt och övade på att upptäcka och iaktta skillnader 
i former och färger i sina egna och varandras ansikten. Vid denna lektion uppstod 
inte samma polarisering och tydliga gränser mellan pojkars och flickors bilder, 
som under den förra lektionen. Saar har tolkat detta som en följd av att självpor-
trätten tvingade eleverna att ”identifiera, beskriva former och nyanser i porträtten 
på ett sätt som överskred traditionella kategorier och indelningar som de annars 
använde” (s. 182). Detta gör att självporträtten istället för att relatera till könskate-
gorierna synliggör det som är gemensamt, menar Saar. Jag menar att iakttagelseöv-
ningen och den visuella förebilden som eleverna hade i sin spegelbild, gav nödvän-
diga ramar för arbetet och därmed mindre utrymme för de könsstereotyper som 
fick plats i övningen med människokroppen. 
 Såväl Skåreus som Saar visar alltså att könsstrukturer träder in och skapar ord-
ning där det saknas tydliga ramar att förhålla sig till i sitt gestaltande. Detta är 
också vad som går att utläsa i mitt eget material, både från Inlandsskolan och 
Stadsskolan, om än inte lika uppenbart i alla bilder. 
 En första reflektion efter att ha studerat bilderna är att själporträttet vid 
Inlandsskolan har genererat mer könsstereotypa och likriktade bilder, än de para-
fraser som eleverna vid Stadsskolan har skapat. Resultatet kan delvis förklaras med 
att eleverna vid Inlandsskolan är ett år yngre när de skapar sina bilder, delvis med 
att eleverna vid Stadsskolan, genom att de är en mediaprofilklass, har större vana 
att arbeta med bilder. Men jag menar att det också har med uppgifternas inram-
ning att göra. Eleverna vid Inlandsskolan har lite att förhålla sig till i sitt gestaltan-
de när de gör sina själporträtt; endast en eller två exempel på hur tidigare elever 
har löst samma uppgift, samt hur bänkkamraterna löser uppgiften. För ett flertal 
elever blir det viktigt att visa att man har förstått hur kön bäst gestaltas. Detta 
åstadkoms genom att välja en lösning liknande bänkkamratens, samt ta avstånd 
från eller markera närhet till den uppvisade förebilden, beroende på om man vill 
positionera sig feminint eller maskulint. I Inlandsskolan blir en lokal hegemonisk 
maskulinitet, som förknippas med fordon, jakt och skogsbruk, starkt normerande 
i den grupp där maskuliniteten ska uttryckas via fordon. Pojkarna i denna grupp 
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får veta att en flicka har gjort den uppvisade förebilden. De skapar sedan sina egna 
bilder, både vad gäller motivval och teknik, på ett sätt som innebär att de skiljer 
sig maximalt från både förebilden och de bilder som flickorna i klassen skapar. 
Därmed framställer de maskulinitet i ett motsatsförhållande till femininitet i sina 
bilder. När ramarna som eleverna har att förhålla sig till i sitt gestaltande är otyd-
liga, bidrar föreställningar om kön till att skapa ramar för gestaltandet – vilket 
framgår extra tydligt i en uppgift som denna, där eleverna uttryckligen förväntas 
berätta om sig själva i bilden.
 Eleverna vid Stadsskolan måste alla välja varsitt konstverk ur konsthistorien för 
att genomföra sin parafras. Därmed finns en förberedd intertextualitet i uppgif-
ten, som ger de ramar som är nödvändiga för att eleverna inte ska fastna i de ”ål-
derstypiska eller tidstypiska schabloner” (Aronsson, 1997, s. 23), eller de könstypis-
ka schabloner, som eleverna vid Inlandsskolan tar till i sina själporträtt. Det finns 
också en större bredd och variation i både motiven och sätten att gestalta bland 
parafraserna från Stadsskolan. 
 Vid en närmare granskning av parafraserna framträder dock lika tydliga fram-
ställningar av kön som i själporträtten, och bilderna blir på sitt sätt könsstereoty-
pa genom de feminint immanenta och maskulint transcendenta positionerna som 
eleverna har gestaltat i bilderna. Detta trots att det tycks finnas tydliga ramar för 
parafrasuppgiften vid Stadsskolan. Betyder detta att mitt resultat inte stämmer 
överens med Skåreus och Saars iakttagelser och tolkningar? En viktig skillnad mel-
lan bilderna Skåreus analyserar, och parafraserna som eleverna i min undersökning 
skapar, är frågan som besvaras i bilderna. Studenterna i Skåreus undersökning be-
svarar frågan ”Vem är du som lärare?”, medan eleverna vid Stadsskolan bara har 
frågan ”Vem är jag?” att förhålla sig till. Professionen som finns inbyggd i frågan 
ger struktur till lärarstudenternas bilder, medan den struktur som ramar in skol-
elevernas arbete, är de konstverk de har att förhålla sig till som förebilder för sitt 
skapande. Förebilderna rymmer i sin tur begränsade möjligheter att gestalta kön 
på ett mindre polariserat sätt. De väljs ur ett urval av bilder, som inte rymmer någ-
ra andra framställningar av kön, än dem som den konsthistoriska kanon fram till 
och med modernismen erbjuder. I dessa bilder ges kvinnor framför allt positionen 
som objekt för en manlig blick. Genom att parafraserna besvarar frågan ”Vem är 
jag?” kommer de därmed att spegla såväl elevernas egna föreställningar om kön, 
som de positioner kvinnor och män haft genom konsthistorien. 
 Resultatet av själporträtten och parafraserna visar på det fenomen som Karin 
Aronsson (1997) kallar ”frihetens paradox” (s. 23), att elevernas bilder blir mindre 
originella ju större frihet som kringgärdar bildskapandet. Avsaknaden av ramar 
eller struktur för en bilduppgift, i form av förebilder, kriterier som ska uppfyllas 
eller frågor som ska besvaras, medför att eleverna hänvisas till sina egna föreställ-
ningar eller schabloner. Eleverna vet att en bild betraktas som ett uttryck för bild-
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skaparen, vilket ger könsstereotyper fritt spelrum i bilderna när det görs explicit 
att personligheten ska gestaltas – eleverna positionerar sig i bilderna, kanske fram-
för allt inför sina kamrater, som maskulina eller feminina. 
 Uppgiftens struktur eller ramar är alltså viktiga för hur eleverna gör kön i sina 
bilder. Jag vill dock utöka detta resonemang till att omfatta hela bildundervis-
ningssituationen. Jag menar att det är rimligt att anta att även andra strukturer, 
inte enbart för de uppgifter eleverna har att arbeta med, blir viktiga för elevers 
könsgöranden. Kanske är det så att det inom själva ämnet Bild finns en avsaknad 
av struktur, som har betydelse för elevernas möjligheter att göra kön. 
 Som jag förstår hela skolsituationen, erbjuder skolan en tydlig övergripande 
struktur för både lärare och elever, i och med indelningen i ämnen, kursplaner, 
schemat, olika lektionssalar, prov och terminsplaneringar, med mera. Eleven vet 
varje tid på dagen var och vad hen förväntas vara och göra. Många av ämnena föl-
jer dessutom en struktur eller kronologi som är tydlig för både elever och lärare; i 
Matematik måste eleverna göra hela resan från ental, via de fyra räknesätten, för 
att kunna göra mer avancerade uträkningar. På samma sätt är ordförråd, stavning, 
meningsbyggnad och grammatikregler förutsättningar för att kommunicera via 
både modersmål och främmande språk. I åtminstone elevernas uppfattning om 
vad Bild är, som framgår av mina intervjuer, tycks denna struktur saknas för äm-
net. Väldigt få av eleverna ger under intervjuerna uttryck för uppfattningen att 
det är nödvändigt att först kunna t.ex. färglära, perspektiv eller bildkomposition, 
eller kunna iaktta och teckna av, för att kunna uttrycka sig själv eller sina känslor 
i en bild. Möjligen pekar det mot en generell problematik; att det saknas en tyd-
lig kronologi eller progression inom ämnet, vilket medför att det blir otydligt för 
eleverna både hur olika kunskaper bygger på varandra och möjliggör ett mer av-
ancerat och moget gestaltande i bild, och vad kunskaper i Bild över huvud taget 
är. Detta erbjuder ett alternativt sätt att förstå både utsagor som ”det känns inte 
som man lär sig av Bild … det är inget man glömmer heller” och uppfattningen 
att undervisning i Bild är ”onödigt”. 
 Avsaknaden av progression har möjligen att göra med den urvalsproblematik 
som den ständiga breddningen av ämnets innehåll har medfört. I och med att 
nytt innehåll har lagts till kursplanerna utan att gammalt innehåll i samma ut-
sträckning har dragits ifrån, har stoffträngsel uppstått inom ämnet (Åsén, 2006). 
Innehållet i kursplanerna har haft en omfattning som har tett sig svår att genom-
föra på den tid ämnet har haft till förfogande, vilket har tvingat bildlärare att sål-
la och välja efter dels sin egen förståelse av vilka delar av ämnet som är viktigast, 
dels efter elevernas förväntningar på undervisningen. Detta artikuleras i min un-
dersökning tydligast av den ena bildläraren, som under min intervju med henne 
menar att det dels är svårt att hinna med allt, dels svårt att ha kontinuitet i under-
visningen, när man träffar eleverna endast en gång i veckan. Det som då blir vikti-
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gast att hinna med, är bildframställningen, medan det ”teoretiska” får stå tillbaka 
för att ämnet inte ska fördärvas.  På detta sätt uppstår den eftersläpning inom äm-
net, som Åsén (2006) tidigare har beskrivit. Han menar att nya kursplaner tar lång 
tid på sig för att få genomslag i praktiken medan gamla kursplaner och äldre sätt 
att förstå vad Bild är ”lever kvar som historiska avlagringar inom ämnet” (Åsén, 
2006, s. 118). Jag menar att detta bekräftas av resultatet av min undersökning. 
Dessutom vill jag tillägga att det får betydelse för hur ämnet könas i praktiken, då 
det tycks vara i hög grad genom det historiska arvet från det fria skapandet som 
bildämnet framstår som feminint.
 Eftersläpningen och de historiska avlagringarna är också vad som gör det svårt 
att skriva om ämnet och ämnets historia på ett linjärt sätt. I praktiken sker histo-
rien alltså samtidigt som nuet och flera olika sätt att undervisa och förstå ämnet 
existerar parallellt på samma gång. I en och samma bildsal finns inte bara lika 
många sätt att förstå ämnet, som det finns individer i rummet. Varje enskild in-
divid bär dessutom med sig olika förståelser, som aktualiseras vid olika tillfällen. 
Jag vill alltså betona, att de historiska avlagringarna i ämnet inte enbart bärs upp 
av lärarna, utan lika mycket av eleverna, som möter bildundervisningen med sina 
föreställningar och en egen agenda. 
 Utifrån mina observationer av bildundervisning tolkar jag situationen sådan, 
att de övergripande sätten att förstå Bild – som ett ämne som handlar om indivi-
ders behov och intressen, respektive som ett ämne som handlar om bildkommu-
nikativ kompetens – överlappar varandra och möts i praktiken i bildsalen. Till 
bildsalen tar bildläraren med sig sin planering, sina ambitioner och sin egen kom-
petens, och möts av elevernas förväntningar på en undervisning som motsvarar 
deras föreställningar om Bild. När lärarens planering inte stämmer överens med 
elevernas förväntningar, uppstår missförstånd, konflikter och förhandlingar, var-
på läraren kan anpassa sin planering till elevernas krav, för att få en egen dräglig 
arbetsmiljö.  Detta förstärker i sin tur antagligen elevernas uppfattning av ämnet 
som friare och mindre reglerat än många andra ämnen, och ett tillfälle att ”göra 
lite vad man vill”, som eleven Patricia uttrycker det (se Kapitel 6). I skolans över-
gripande struktur framstår därmed bildundervisningen som en ö av frihet från 
strukturerna. Kanske kan bildämnet och elevernas könsgöranden förstås så, att 
där skolstrukturen upphör tar könsstrukturerna vid, som den ordnande princip 
eleverna har att förhålla sig till.

Avslutande reflektioner och några förslag inför framtiden

Emedan den empiri jag har analyserat i hög grad är kvalitativ, och studien omfat-
tar endast två bildlärares undervisningspraktik, kan jag varken dra några långtgå-
ende slutsatser av resultatet, eller generalisera om det allmänna tillståndet i landets 
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bildsalar. Dock menar jag att de tendenser jag har funnit i materialet är tydliga, 
och att det är möjligt för andra bildlärare att spegla sig mot och känna igen sig i 
mina observationer. Och även om bildundervisningen i skolorna i studien är sin-
semellan olika, har jag inte funnit några nämnvärda skillnader i talet om bildäm-
net bland eleverna från de olika skolorna. Detta, menar jag, pekar mot att vad jag 
har funnit rör sig om mer allmänt omfattade föreställningar om ämnet, än om 
enbart lokala företeelser. 
 Studien visar, i korthet, att idéerna om det fria skapandet fortfarande har starkt 
inflytande över både föreställningar om ämnet och över undervisningspraktiken. 
Genom de alltjämt dominerande föreställningarna om att bild handlar om att ut-
trycka sig själv, sina känslor och sin personlighet, görs ämnet feminint i praktiken 
(jfr Dalton, 2001). 
 Vidare visar mina observationer, att genom att eleverna ombeds att berätta om 
sig själva i Bild, erbjuder bildundervisningen särskilda förutsättningar för elever 
att göra kön, både i sina bilder och i interaktion med bildlärare och kamrater. När 
det inte bara är implicit utan direkt explicit att elevernas bilder är ett uttryck för 
deras person, blir kön, som en grundläggande kategori för hur vi förstår identite-
ter (Davies, 1993), oundvikligen ett framträdande inslag i många av bilderna. Ett 
viktigt resultat av studien är dock att den tydligt visar att undervisningens inram-
ning får konsekvenser för elevernas gestaltande. När eleverna har tydligare ramar 
att förhålla sig till blir bilderna mer varierande och mindre stereotypa i både inne-
håll och gestaltande grepp.
 I framtiden vore det av intresse att studera även bildundervisningen i de lägre 
årskurserna ur ett könsperspektiv. Kunskap om hur lärare resonerar om bildun-
dervisning för elever i tidigare åldrar, hur ämnet framstår för eleverna och i vilken 
utsträckning det är denna bildundervisning som formar elevernas föreställningar 
om ämnet, skulle inte bara öka förståelsen för Bild och kön, utan för undervisning 
och kön mer generellt. Det hör till skolans värdegrund och uppdrag att elever får 
möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor oberoende av kön. Det borde 
med andra ord finnas en generell strävan att också all undervisning, oberoende av 
ämne, ges förutsättningar att tilltala flickor och pojkar i samma utsträckning. I så-
dana fall vill jag avslutningsvis ge några normativa förslag för hur just bildunder-
visningen skulle kunna förändras i önskad riktning. 
 Absolut avgörande är att varken elever eller lärare ges uppfattningen att Bild 
är ett ämne som är mindre viktigt än andra ämnen. För att göra upp med denna 
uppfattning krävs att man redan i undervisningen för mindre barn också gör upp 
med det dikotoma tänkande som många föreställningar om Bild vilar på, såväl di-
kotomin teoretiskt/praktiskt som manligt/kvinnligt. Ämnet kan inte legitimeras 
genom sitt annorlundaskap i relation till andra ämnen, dvs. det kan inte motiveras 
som ett ämne som framför allt är olikt andra ämnen, utan måste motiveras som 
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ett ämne som kan erbjuda specifika och viktiga bildkunskaper. Det krävs också att 
vi gör upp med den hierarki mellan olika kunskapsformer som ofta tas för given, 
enligt vilken det är självklart att elever måste uppnå tillräckliga kunskaper i vissa 
ämnen, men inte i andra, för att ges behörighet till gymnasiestudier. 
 Tyngdpunkten i undervisningen bör förskjutas från individen som uttrycker sig 
i bild, till vad bilderna kommunicerar och på vilket sätt. Avståndet mellan bildska-
paren och bilden bör ökas, så att bilderna kan betraktas och bedömas frikopplade 
från de personer som skapat dem. Och när identiteter står i fokus för uppgifterna; 
att inte självklart utgå ifrån att eleverna vill berätta om sig själva, att alltid lämna 
öppet för eleverna att utforska en fiktiv identitet och inte nödvändigtvis sin egen.
 Om jag själv idag skulle återgå till att undervisa i Bild i grundskolan, skulle det-
ta vara vad jag tog med mig från min forskning. Och vidare: jag skulle vilja tänka 
långsiktigt, planera med en kronologi för ämnet, där det finns en förväntad kun-
skapsprogression för eleverna, baserat på att kunskaper tydligt bygger på varandra. 
Jag skulle vilja begränsa de alternativ eleverna skulle få att välja mellan genom att 
ange tydliga ramar för varje arbetsområde – kort sagt, en undervisning som präg-
las av struktur. Detta kan möjligen framstå som kontroversiellt för många prakti-
serande bildlärare. Med detta skriver jag dock inte under på diskursen om ordning 
och reda i skolan, och detta vill jag betona; att föreslå att bildundervisning ska vara 
välstrukturerad är inte detsamma som att föreslå att eleverna inte ska få vara krea-
tiva och skapa utifrån sina egna idéer, utan alldeles tvärtom. 
 Som jag förstår det handlar det om kreativitetens villkor. Det går inte att skapa 
utan att få verktyg för sitt skapande. Det måste finnas ramar, för att man ska kun-
na överskrida dem. Såväl mina egna observationer som tidigare forskning (t.ex. 
Skåreus, 2007 och Saar, 2008) visar hur kön skapar ordning där andra strukturer 
saknas. Mot bakgrund av detta, och vad Aronsson (1997) kallar ”frihetens paradox” 
(s. 23), menar jag att begränsningar, eller ramar, för skapandet är förutsättningar 
för ett friare skapande – i begreppets verkliga bemärkelse – där också inflytandet 
från kön kan begränsas. Paradoxen är att begränsad valfrihet innebär frihet från 
schabloner, och därmed frihet för eleverna att röra sig bortom könsstereotyperna. 
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Overall pupose, research questions and background

The overall purpose of the thesis is to explore the school subject Art1 as an are-
na where pupils and Art teachers do gender. The research questions are: how do 
pupils’ and art teachers’ notions of Art respond to notions of gender?  How is Art 
gendered in practice? What conditions does Art provide for pupils to do gender? 
In what ways do the pupils do gender in their artworks? 
 My personal interest in the study comes from my own experience of teaching 
single-sex boys’ classes in traditionally masculine vocational education, at up-
per secondary school. It seemed to me as if many of the boys lacked the skills 
and knowledge I expected from them after nine years in compulsory school with 
Art education. This made me suspect that there was something going on within 
Art relating to gender, and according to statistics, there is. In no other subject 
within the Swedish school system is there a greater difference between girls’ and 
boys’ grades, to the girls’ advantage (Marner, Örtegren & Segerholm, 2005; SOU 
2009:64). The study does not attempt to explain this difference. Instead I take it as 
a point of departure, when I argue that notions of gender affect Art education in 
specific ways, and argue for the need to investigate when and in what ways gender 
operates within the subject.  
 

Methodology and research design

Methodologically, the study was inspired by visual ethnography, an approach that 
combines ethnographical methods for gathering data with visual methods. In vi-
sual ethnography, images are considered equal to words as ethnographic repre-
sentation, even though they can not replace words as the dominant mode of re-
search. Visual ethnography rejects the idea of a hierarchy of knowledge or media 
for ethnographic representation, regarding different media as complementary, as 
images and words cannot replace each other (Pink, 2007). 
 Included in the study are more than 70 pupils, 14-16 years old, and two Art 

1  While I refer to the school subject as Art in the English summary, the Swedish word for it, and the 
content in the syllabus, could be translated to Pictorial studies. Pictorial studies is a mandatory sub-
ject for all pupils in Sweden, throughout the nine year compulsory school. The subject aims at deve-
loping knowledge of creating and communicating visually in a broader sense, not only artistically. 
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teachers. The pupils come from two different schools, one in an urban area and 
one in a rural area. I have been present as an observer at 50 Art lessons. The em-
pirical material underpinning the thesis are observation notes, sound recordings 
and still photographs from the Art lessons I observed, the artworks created by the 
pupils during these lessons, and interviews with 27 of the pupils and both of the 
Art teachers about notions of Art and gender. 

Theoretical perspective and analytical concepts

My overall theoretical perspective is doing gender. This perspective is anti-essenti-
alist, which means that the subject2 is not considered to have a single, solid core, 
a gendered essence. Instead, gender is accomplished through actions and interac-
tions between people and in institutional arenas (West & Zimmerman, 1987). 
This means that the focus in the study is on what the pupils’ actions in the Art 
classroom accomplish. It also means that the pupils’ artworks are regarded and 
analysed as actions or statements that create something in the encounter with 
the viewer, rather than as expressions of the creator’s inner self or emotions. How 
pupils and teachers understand different school subjects, as well as how they do 
gender, is related to notions of femininity and masculinity at a structural level. To 
speak about and analyse these notions, as they appear in the pupils’ artworks and 
their statements about Art, I use the concepts immanence and transcendence, the 
way that Simone de Beauvoir (1949) uses them to describe the historically created 
situations that have restricted women to reproductive work and passivity and al-
lowed men to be creative and productive. 
 To analyse the interviews, I have used the concepts interpretative repertoires and 
subject positions, borrowed from critical discourse psychology. Interpretative reper-
toires are the “lexicon or register of terms and metaphors” that people draw upon 
to describe objects or events (Potter & Wetherell, 1987, p. 138). Depending on dis-
coursive practice, the participating subject can be positioned or position him- or 
herself in many different ways (Davies & Harré, 2001). A position can be descri-
bed as a place, an attitude, a perspective or a vantage point. To understand and 
analyse the pupils’ artworks, I have used concepts from visual semiotics.

The history of Art education in Sweden

To understand my empirical material, it is important to have some insight into 
the history of Art in Sweden and this is also outlined in the thesis. From the first 
half of the 19th century, the school subject has undergone three phases in the de-

2  ”Subject” appears in different meanings throughout the text: referring to a person, or a school 
subject. The context should clarify which.  
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velopment to the present subject of Art: ”Drawing as depiction, Drawing as a 
means of expression and Art as a means of communication” (Åsén, 2006, p. 107, 
my translation). Initially, the subject was considered important for the vocational 
training of, above all, boys, and closely related to the natural sciences and engine-
ering. Around the turn of the century 1900, a social debate about art education 
and consumer qualification gradually came to affect the subject. After the turn of 
the century, art as a civilising influence and fostering of taste became increasing-
ly important issues in the discussions about the subject, even if the teaching still 
was about linear drawing, perspective drawing and depicting free-hand drawing, 
which were regarded as important skills for work in e.g. trade and industry. 
However, the subject gradually moved from a masculine, towards a feminine do-
main. From the 1940’s and onward, Art education in Sweden was increasingly in-
fluenced by, among others, Herbert Read’s ideas of the free creative expression. It 
was felt that students, especially younger children, should be given the opportu-
nity to express their feelings and ideas through creative work (Pettersson & Åsén, 
1989). Pen Dalton (2001) argues that Art education has become gradually more 
feminine since this period, when “the modernist art practice of expressionism … 
lent its romantic and ‘modern’ legitimacy to self-expression in the classroom”, and 
more women became Art teachers for older children. 
 The subject may have gone through changes in the steering documents, but 
these changes have been quite gradual and there are no sharp distinctions between 
the different phases of development of the subject. New steering documents have 
been implemented very slowly, and rarely in their entirety. According to Åsén 
(2006), older conceptions of the subject still live on as historical deposits within 
the subject, passed down by groups of Art teachers. Despite all the changes in sub-
ject contents and values, the subject is marked by some aspects that have been the-
re from the start: it has always had an aesthetic aspect; it has always been defined 
by it’s otherness, and it appears to always have had a low status compared to other 
subjects. Also, gender has always been a feature, either explicit or implicit, in the 
discussions that have affected the subject, both in the syllabus and ultimately, the 
practice of teaching Art.  

Previous research

Due to an interest for children’s artworks that emerged with the establishment 
of psychology as a science, the dominant perspective perspective on children’s 
drawings in research during most of the 20th century was developmental psycho-
logy. This means that children’s  drawings have been seen as expressions of the 
their inner emotions and personalities, and the drawings have been used to assess 
children’s intellectual and cognitive development (Löfstedt, 2004). From the 1970s 
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and onwards, researchers’ interest has increasingly been aimed at the whole pro-
cess of creating art, and the social and cultural context surrounding the creating 
(Aronsson, 1997; Löfstedt, 2004; Lindstrom, 2009). As a result of the long-esta-
blished tradition to study young children’s artworks, Swedish research into Art in 
a pedagogical context has mainly focused on Art in pre-school or primary school. 
In recent decades there have been several dissertations inquiring into Art activi-
ties in preschool, from a socio-cultural perspective (eg Bendroth Karlsson, 1996; 
Löfstedt, 2001; Änggård, 2005).
 Gender differences have been a recurring theme in research on children’s 
drawings for more than a century. Paul Duncum (1997) has written an overview 
dealing with research on gender differences in children’s spontaneous drawings, 
from the early 1900s onwards. The most striking feature of this research, Duncum 
notes, is how remarkably persistent gender disparities are, regarding both content 
and themes.
 In more recent studies there is a trend to move away from studying gender diffe-
rences, towards a discussion of how children and young people use their artworks 
both to establish and cross boundaries between genders, and to try different gen-
der positions in their artworks (eg Änggård, 2005; Lind, 2010; Saar, 2008; Öhman 
Gullberg, 2008; Ivinson & Murphy, 2007). 
 Another perspective on Art and gender, fairly well represented in research, is 
gender differences in performance and interest. These have been studied prima-
rily in evaluations of various kinds, internationally and nationally. It is well do-
cumented in several studies that the girls outperform boys in Art (eg Lindström, 
Ulriksson & Elsner, 1999; Marner, Örtegren & Segerholm, 2005; Ofsted, 2009) 
and that girls consider instructions, teacher feedback and criteria for assessment 
more important than boys do (Blaikie, Schönau & Steers, 2003).
 The research overview shows that gender is relatively well explored in relation to 
Art. What is lacking in the total body of research, is studies that take into account 
both what happens during Art lessons in lower secondary schools, the artworks 
that pupils create during these lessons and how all of this responds to notions of 
gender and notions of Art. This is what will be my main contribution. 

Result

The interviews: notions of Art and gender

Most of the pupils were interviewed in pairs or groups of three. Some of the pupils 
and both of the Art teachers were interviewed individually. The pupils and teach-
ers were asked multiple questions about their notions of Art, and one question 
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about Art and gender: “Do you think that Art is a subject that is more for girls, 
more for boys, or as much for everybody?”. 
 The question about Art and gender was answered by most pupils with some 
version of “I think it is as much for everybody… but perhaps a little bit more for 
girls”. I believe this indicates that the pupils have internalised a dominant dis-
course on Art as femininely gendered, which in turn responds to how they under-
stand gender as well as how they understand Art. This carries consequences for the 
pupils’ possibilities to position themselves within the subject. 
 When analysing the interviews, I have identified six different interpretative re-
pertoires: Art as drawing and painting, Art as freedom, Art as indivual interest, Art 
as personal, Art as expressing emotions and Art as understanding. 
 Since everyone believes that Art is a subject where you draw and paint, Art as 
drawing and painting is at the same time the most obvious and the most discrete 
interpretative repertoire. This repertoire has some consequences for the positions 
made available for the pupils, and for who may be regarded as good at Art. When 
both pupils and teachers speak about the activity or ability to draw, it is from a 
neutral point of view, but when they talk about the person drawing or painting, 
this person is positioned as sitting down, which is also given a gendered meaning. 
The person that sits and draws, is usually a girl in both the pupils’ and the teach-
ers’ statements a girl. Pupils who choose other techniques for their art production 
are not regarded as good at Art, and their knowledge is sometimes disqualified by 
their friends. 
 With the repertoire Art as freedom, Art is described as a subject that offers the 
pupils freedom of different kinds, either freedom from the rules and demands of 
other subjects, freedom from thinking, or freedom to create one’s own projects. 
This repertoire produces both immanent and transcendent positions, depending 
on the kind of freedom described. 
 The repertoire Art as individual interest constructs Art as a subject whose impor-
tance depends entirely on what kind of future career the individual pupil imagi-
nes, or whether someone likes it as a hobby. This repertoire produces the position 
of the amateur, associated with femininity, and the position of the professional, 
more associated with masculinity. 
 The repertoire Art as personal, is similar to Art as individual interest, with an 
emphasis on the individual. But this repertoire describes the subject as more uni-
versal and equally imporant for everyone, regardless of interest. Central concepts 
and phrases in this repertoire are “everyone is good at Art”, “you try things out 
and do your best”. 
 With the repertoire Art as expressing emotions, pupils describe Art as a school 
subject where they gives vent to their feelings and show their feelings through 
artworks, but also as a subject which is about expressing themselves. Depending 
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on what is emphasised in the repertoire – the feelings or the artworks – it produces 
the feminine position as a person who has feelings, and the masculine position as 
the artist, from whom feelings are communicated to others through Art.
 All of the above repertoires are drawn upon mostly by the pupils. The Art teach-
ers speak about the subject differently, using the repertoire Art as understanding. 
They describe Art as a subject which is about understanding, reflecting upon, 
analysing and thinking about pictures, emphasising the communicative aspects 
of the subject and downplaying the expression and the individual. This way Art 
is constructed as a subject that is as important as other subjects, and as important 
for everyone.
 All of the repertoires used by the pupils are parts of a larger discourse about 
Art, which I choose to describe as the individual-oriented discourse on Art. It draws 
upon the ideas of the free creative expression, which influenced the policy do-
cuments during the 1950s. Many of the statements by the pupils are recognised 
as what Åsén (1992) has described as the consequences of the ideas of the free cre-
ative expression; the notion that it is not possible to make mistakes in Art since 
the drawing expresses the person who drew it, that Art is about expressing emo-
tions, and that the drawings should be personal. The individual-oriented discour-
se constructs Art as less important than and different from other subjects, or as a 
breathing space in the school day (Marner, 2006). This discouse is a mainly im-
manent and feminine discourse, that can be renegotiated and made more trans-
cendent and masculine, by emphasizing how the inner can be transcended and 
communicated to others as Art. 
 The repertoire Art as understanding is part of another larger discourse on Art, 
which I call the communication-oriented discourse on Art. This discourse is much 
weaker in my material, represented mostly by the Art teachers, even if some of the 
pupils touch upon it. This discourse draws upon the content of the Art syllabus 
(Kursplan 2000). The ideas of communication as a rationale for the subject was 
articulated long before they influenced the policy documents (see e.g. Nordström, 
1966; Romilson, 1967). The teachers use this discourse because it is the professio-
nal attitude. This discourse is transcendent, but weak compared to the individu-
al-oriented discourse, causing the subject as a whole to appear as feminine for the 
pupils.

 “The soul portrait”:  The Art lessons at the rural school

My analysis of the Art teaching at the school in the rural area concerns ten lessons 
in three different groups, and the artworks created by the pupils. During these les-
sons, the pupils are asked to carry out an assignment called “the soul portrait”. The 
title is a play on words, since the Swedish words for self and soul are very similar. 
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The pupils are asked to draw and paint a kind of inner self portrait, by choosing 
three of their character traits and communicating them in one painting. The cho-
sen character traits are also written down on the back of the pictures. 
 The class is divided into three groups, and when the teacher introduces the as-
signment, she shows each group a painting that a previous pupil, a girl, has made, 
as an example of how it might be done.  She doesn’t tell them that a girl has made 
the drawing, but most of the pupils understand it anyway. This has consequences 
for how the pupils make their own pictures. Many of the boys choose to make 
their soul portraits in a way that distances them from the example, and many of 
the girls choose to make their soul portraits in a way that resembles it, in this way 
positioning themselves as male or female in their soul portraits.
 I also describe what I perceive as a resistance to both the overall Art teaching 
or school situation and the theme of the assignment. The pupils have access to 
different strategies of resistance, which are used in different situaions. Resistance 
in a quiet or invisible manner seems to be a more feminine strategy, while visible 
and loud, open resistance is a more masculine strategy. Many of the girls resist the 
teaching or the theme by working very fast and solving the task in a way that the 
teacher approves of, thus freeing up time, allowing them to pursue private pro-
jects. Some of them resist the theme by presenting themselves in a generic, stereo-
typical way in their artworks, positioning as female in a way that is easily recogni-
sable and quite impersonal. They use words such as “nice”, “loving” and “caring” 
to describe themselves, and represent these words visually with symbols such as 
hearts, suns and smiley faces. This is going against the purpose of the task, which 
is painting portraits of their souls. Many of the boys resist the theme by asking 
critical or humoristic questions during class instructions, giving ironic answers 
to the teacher’s questions or protesting loudly and aggressively when the teacher 
tries to encourage work. A few of the boys use humour and irony as a resistance 
strategy in their artworks, when they position themselves with images of the devil 
or an amusement park, describing themselves with ironic character traits, such as 
“stupid”, “hateful”, “nasty” and “waterproof”. 
 One of the groups at the rural school is an all boys group. In this specific group, 
the teacher forms the impression that it is difficult for the pupils to understand the 
concept of character traits. Therefore she changes the instructions and encoura-
ges them to think about and start from their interests instead. Following this, all 
of the boys in this group draw cars, tractors, motor cross bikes or snowmobiles. 
When looking at all of the drawings with vehicles made by boys, it seems to be a 
strong norm to position oneself masculine through vehicles. But this norm is pre-
valent only in this group of boys. In the other groups, where there are both girls 
and boys, only one boy has drawn a vehicle. In the mixed groups there is a greater 
variety of motifs among both boys’ and girls’ artworks. A smaller peer group of 
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boys chooses football as a motif for their drawings. There are some girls in the class 
that play football too, but none of them uses this interest in their artworks. This 
makes football a clearly masculine identity marker in the drawings. 
 Overall, girls position themselves in their drawings as feminine, using symbols 
as hearts, suns, smiley faces and flowers, relating to a notion of a passive, caring, 
harmless and immanent femininity, while boys position themselves masculine 
through their interests in football or vehicles, relating themselves to a notion of a 
more active and transcendent masculinity. 

Paraphrases:  The Art lessons at the urban school

My analysis of the Art teaching at the urban school concerns seven lessons 
during which the students were creating paraphrases of art, with the theme 
“Who am I?”, and the artworks created during those lessons. It was at the end 
of a period devoted to art history and the theme is linked to a competition ar-
ranged by the municipality for young artists. The idea is that the pupils will be 
able to participate in the competition with their paraphrases, if they want to. 
When the teacher introduces the assignment, she shows them a PowerPoint pre-
sentation that contains a large number of paraphrases of well known artworks in 
different techniques. The pupils then choose artworks to paraphrase, and choose 
techniques freely. 
 Resistance is a recurring feature also during these lessons, but not as prevalent 
as at the rural school. It takes some of the pupils several lessons to get started with 
their paraphrases and many of them seem not to understand what it is they are 
supposed to do. The instructions are repeated at the beginning of each lesson and 
many of the pupils, but only boys, demonstrate verbally that they don’t under-
stand the instructions. They have made paraphrases before and are already fami-
liar with the concept; therefore I have interpreted their behaviour more as acts of 
resistance against the theme, “Who am I?”, than an inability to understand. Some 
of the pupils present themselves in their artworks in an impersonal way, thus resi-
sting the theme by not revealing too much about themselves. 
 Some of the girls answer the question “Who am I” by dealing with the theme 
of body and appearance in their artworks. Visually, they are different from each 
other, but thematically they relate in different ways to what it means to be an ob-
ject for the male gaze, or to be preoccuppied with their own looks. Three of the 
girls answer the question by portraying longing and anticipation in their artworks. 
They picture lonely young women, turning their backs to the viewer, looking 
towards the sunset or sunrise, or reaching for a flower in a pond. All of these girls 
position themselves not as active subjects, but as passive beings. 
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Seven of the pupils, most of them boys, answer the question “who am I?” by des-
cribing their interests in sports, computers or music in their artworks. They pre-
sent themselves with props like computers, rackets or hockey shirts. 
 

Discussion

In the concluding discussion, the results are summarized and discussed together, 
the research questions are answered and some suggestions are made as to how 
Art teaching might change to achieve a more gender equal situation in the Art 
classroom.
 The result of the interviews raises the question of how it is that the notion of 
Art as free creative expression is so strong among the pupils, when the Art teachers 
represent a different view of the subject. One possible explanation  is that the free 
creative expression is predominant in the Art education pupils meet in the lower 
grades, but this I can only speculate upon. My observations of Art lessons offer 
yet another way of understanding the situation, which in turn responds to how 
the subject is gendered in practice and the conditions the subject offers for pupils 
to do gender.  In my understanding of the practice I have observed, the legacy of 
the free creative expression persists in the Art teachers’ planning, even if the inten-
tion is to fulfil the goals of the syllabus. In connection with the assignment “soul 
portrait” for example, when the pupils are prompted to share their character traits 
in an artwork, the teacher and pupils talk about both how different colours can 
convey different emotions, and what it means to communicate with images. It is 
never sorted out exactly what is meant by character traits, and it is never discussed 
how small the distance can be between character traits and emotions. It seems re-
asonable to understand the assignment, with its focus on the pupils’ inner selves, 
their character traits and emotions, as originating from the ideas of the free crea-
tive expression. Thus it confirms and reinforces the pupils’ notions of what Art is. 
 In the other school where I have observed Art lessons, the pupils have been as-
ked to answer the question “Who am I?” in a paraphrase of a well known artwork. 
That pupils at both schools have been asked to present themselves in an artwork is 
the result of coincidence – I have had nothing to do with the planning of the les-
sons – but a coincidence that is not necessarily surprising, or an exeption to how 
Art is usually taught. It is not unreasonable to imagine that many Art teachers car-
ry the notion that pupils want to use themselves as material or describe themselves 
in their artworks, which in turn is linked to the idea that an artwork is an expres-
sion of its creator’s personality. From my own teaching practice I can remember 
giving several similar assignments to my pupils.
 However, it is obvious in my observations that not all pupils appreciate to be 
asked to present themselves through art. Both in the artworks and in the pupils’ 
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actions in the Art classroom, a resistance against the theme emerges. The resistan-
ce is expressed in different ways, partly gender related. At both schools, some of 
the pupils protest openly, resisting the assignments verbally. It is sometimes done 
aggressively, sometimes with humour and irony. This is done almost exclusively 
by boys in my observations and therefore I interpret the open protests as a resi-
stance strategy that mostly boys have access to. To take place and require attention 
and thus dominate the classroom is also an expected behaviour from boys (see 
eg Tallberg Broman, 2002; Holm, 2008), which makes it the same as adopting a 
masculine position. I have interpreted their open resistance as above all reactions 
to the themes of the assignments, since it is also an expected masculine position to 
distance oneself from the intimate, personal and emotional aspects of Art. A diffe-
rent behaviour is expected from the girls, and not the same dissociation from the 
theme. Neither are loud protests and open resistance as common among the girls 
in my material. Rather, it seems to be a more feminine resistance strategy, particu-
larly at the rural school, to get down to work, adapt to the assignment and solve 
it in a way that is satisfactory for the teacher and in a relatively short time. When 
they have finished the task, the remaining time is their own to spend as they choo-
se. This way pupils, mostly girls, take control of their time in the Art classroom. 
 When the notion of Art is that it is about expressing oneself, and when Art as-
signments explicitly ask the pupils to portray their personality, gender almost ine-
vitably becomes a feature, as it is a fundamental category for our understanding of 
identity (Davies, 1993). To portray their identity, they must also be able to portray 
their gender in a credible way. That the pupils respond to common notions of gen-
der also becomes evident in the artworks from both schools. At the rural school 
many girls portray a harmless, kind and caring femininity, with symbols such as 
hearts, suns and smiley faces. At the urban school girls position themselves as 
objects for the male gaze, or as passively waiting and longing, in their artworks. 
Boys at both schools position themselves to a much greater extent as active sub-
jects through their interests in sports, vehicles or computers. In both schools they 
respond to notions of what might be described as a feminine immanence, and a 
masculine transcendence. 
 This picture is not completely polarized, and besides that there are artworks 
where gender is downplayed or of lesser significance: there are interesting varia-
tions in what could be perceived as static patterns. At the rural school an entire 
group of boys have drawn vehicles in their soul portraits. The strong norm, that 
masculinity should be portrayed with vehicles, exists only in this group. The va-
riation in the artworks, between different motifs and techniques, is much greater 
in the gender mixed groups. This result points in the same direction as Ivinson 
& Murphy’s (2007) studies of single-sex teaching. They suggest that the presence 
of girls in a group lessens boys’ need to emphasise and prove their masculinity to 
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each other. This might illuminate why there were such loud protests against the 
soul portrait in the group that consisted of only boys, and why every drawing 
from this group, without exception, contained at least one vehicle as a masculine 
marker. 
 I also compare the result of my study to the results of Skåreus (2007) and Saar 
(2008). Both of these studies point to the importance of a clear framework for the 
pupils to relate to in their creative work. In the absence of this framework, gen-
der stereotypes are more prevalent in the artworks that are created. According to 
Skåreus (2007), gender creates difference and power structures where there are no 
other factors available. My study points to the same direction, since the assign-
ment “the soul portrait” generated much more gender stereotypical and similar 
artworks, than the paraphrases. This result is explained by the framing of the tasks. 
At the rural school, pupils have little to relate to when creating their artworks, 
more than the example that the teacher shows them, and the classmates’ artworks. 
The pupils at the urban school each has to choose an artwork from art history, to 
create their paraphrase. Thus, there is an inherent intertextuality in the assignme-
nt, which provides the framework necessary for the students not to get caught in 
the age or gender typical stereotypes that turns up in the soul portraits. There is 
also a greater breadth and variety in both the motifs and means to portray among 
the paraphrases. This result demonstrates the phenomenon that Karin Aronsson 
(1997) calls the “paradox of freedom”, that the pupils’ artworks become less ori-
ginal the more freedom that surrounds the creation. In the absence of frames or 
structure for an art assignment, in the form of examples, criteria to fulfil or ques-
tions to answer, the pupils are referred to their own notions or stereotypes. 
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Konstverk (parafrasernas förebilder)

Konstverk 1: Gustave Courbet, Kvinna i vågorna (La Femme à la vague),1868, s. 196
Bilden i avhandlingen är hämtad här: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-on-

line/search/436004?rpp=30&pg=1&ft=29.100.62&pos=1  (2014-08-04). Verket i original finns på 

Metropolitan Museum of Art i New York.
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Konstverk 4: Gustave Courbet, Källan (La Source), 1862, s. 202
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/436022?rpp=30&pg=1&ft=gus-

tave%2Bcourbet&pos=14 (2014-08-04) Verket finns på Metropolitan Museum of Art i New York.

Konstverk 5: Derek hess, Boo boo angel,  okänt årtal, s. 204
Bilden är hämtad här: http://derekhess.com/portfolio-items/boo-boo-angel/ (2014-08-04)

Konstverk 6: Frida Kahlo, Den sårade hjorten (El venadito), 1946, s. 207
Bilden är hämtad här: http://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/the-wounded-deer-1946 (2014-08-04)

Konstverk 7: Salvador Dali, Sömnen (Dormir), 1937, s. 207
Bilden är hämtad här: http://se.forwallpaper.com/wallpaper/sleep-by-salvador-dali-1010956.html 

(2014-08-06). Verket i original finns i en privat samling.



251

bilagor

bilaga 1: missivbrev

   
 

 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institutionen för estetiska ämnen/Stina Wikberg 
Telefon: 090-786 58 66 
E-post: stina.wikberg@estet.umu.se 
www.estet.umu.se 

2010-02-15 

 

Till vårdnadshavare med barn i klass 8 vid xx-skolan 

Jag heter Stina Wikberg och är forskarstuderande i ämnet Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. 
Mitt avhandlingsarbete handlar om skolans bildämne och har ett genusperspektiv. Handledare är 
docent Anders Marner vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Avhandlingen 
beräknas vara färdig under vårterminen 2013. 

Under år 2010 kommer jag att genomföra en del av min studie i vad som nu är åk 8 vid xx-skolan. Jag 
kommer att besöka och observera klassens bildlektioner så ofta jag har möjlighet, samt intervjua 
elever, enskilt eller i grupp. Under lektionerna kommer jag att göra ljudupptagningar. Dessutom 
kommer jag att fotografera elevernas bildarbeten samt eleverna i klassrummet. Alla ljudupptagningar 
och eventuella bilder där elever förekommer är endast till för mina egna minnesanteckningar, d.v.s. 
ingen annan än jag själv kommer att lyssna, eller ta del av bilderna. Bilder av elevarbeten kommer 
däremot att finnas med i avhandlingen, förutsatt att de elever det berör godkänner det.  

Jag följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Under inga omständigheter kommer jag att skriva eller prata om eleverna på ett sådant sätt att de går 
att identifiera för utomstående.  

Tillstånd till undersökningen har givits av skolledningen, undervisande bildlärare samt eleverna 
själva. Deltagandet är helt frivilligt och eleven har när som helst rätt att dra tillbaka sin medverkan i 
studien. Då eleverna är under 15 år behöver jag vårdnadshavares skriftliga tillstånd för att kunna 
genomföra studien som planerat.  Jag ber er därför fylla i och underteckna svarstalongen, 
och sända den till mig så snart som möjligt i bifogat svarskuvert.  

Genom att delta i studien bidrar ditt barn till skolans utveckling och såväl pojkar som flickor kan dra 
nytta av resultatet. Det finns mycket lite forskning om bildämnet ur ett genusperspektiv. Då ämnet 
bild särskiljer sig, som ett ämne där skillnaden i betyg är mycket stor mellan grupperna pojkar och 
flickor, kan studien komma att bli viktig för vår förståelse av hur genus kommer till uttryck i skolan.  

Jag besvarar gärna dina frågor om du vill veta mer om projektet eller studien. Det går bra att ringa mig 
på telefon: 090-786 58 66 alt. 070-392 66 17, eller maila: stina.wikberg@estet.umu.se 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning, 

 

 

Stina Wikberg 
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bilaga 2: samtyckesformulär

  	  

Svarstalong angående förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

Klass 8, xx-skolan 

 Jag har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

 Jag har tagit del av informationen men godkänner inte att mitt barn deltar i studien.  

(Och om du inte vill att ditt barn deltar är jag mycket tacksam om du har möjlighet att maila mig, 
stina.wikberg@estet.umu.se, och berätta varför.) 

 

Elevens namn: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares underskrift:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………………..................................................... 

 

Datum och ort:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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bilaga 3: intervjuguide

	   	   	  

Intervjuguide	  –	  elever	  
	  
Syftet	  med	  intervjun	  
Frivillighet!	  Anonymitet	  
	  
Hur	  gammal	  är	  du,	  	  
var	  bor	  du,	  	  
vad	  gillar	  du	  att	  göra	  på	  fritiden?	  
	  
Rita	  på	  kartan	  över	  bildsalen,	  var	  ni	  gillar	  att	  uppehålla	  er	  –	  var	  ni	  trivs.	  	  
	  
	  
Om	  bildämnet	   Om	  jag	  säger	  ”bild	  i	  skolan”,	  vad	  tänker	  ni	  då?	  Vad	  är	  bild	  i	  skolan?	  

Varför	  har	  man	  bild	  i	  skolan?	  
Vad	  är	  poängen	  med	  bildämnet?	  	  
Vad	  får	  ni	  göra	  på	  bilden?	  
Vad	  vill	  man	  helst	  göra	  på	  bilden?	  
Vilka	  slags	  uppgifter	  gillar	  ni	  att	  göra?	  
Berätta	  om	  någon	  uppgift	  som	  ni	  tycker	  var	  speciellt	  utmanande	  och	  
bra,	  som	  ni	  tycker	  att	  ni	  lärde	  er	  mycket	  av	  
Berätta	  om	  någon	  uppgift	  som	  ni	  tycker	  var	  särskilt	  tråkig	  eller	  
meningslös,	  och	  vad	  det	  var	  som	  gjorde	  den	  tråkig.	  
Vad	  gör	  ni	  om	  ni	  inte	  vill	  göra	  uppgiften?	  
Kan	  det	  finnas	  rätt	  eller	  fel	  i	  bild?	  Kan	  man	  göra	  fel	  i	  bild?	  
Vem	  avgör	  när	  en	  bild	  är	  färdig,	  eleven	  eller	  bildläraren?	  Vad	  händer	  
när	  man	  inte	  håller	  med	  varandra?	  
Säg	  någonting	  om	  vad	  kunskaper	  i	  bild	  är	  (tillkom	  efter	  de	  två	  första	  
intervjuerna)	  
Vad	  tycker	  ni	  att	  bildlärarens	  roll/funktion	  är?	  (tillkom	  efter	  tre	  
intervjuer)	  
Kan	  ni	  säga	  någonting	  om	  hur	  viktigt	  bild	  är,	  jämfört	  med	  andra	  
ämnen?	  

-‐ Vad	  menar	  ni	  med	  viktigt	  nu?	  
-‐ Kan	  det	  vara	  viktigt	  på	  andra	  sätt?	  	  

Om	  bild	  och	  
begåvning	  

Vem/vilka	  i	  klassen	  är	  bra	  på	  bild?	  
Vad	  är	  det	  att	  vara	  bra	  i	  bild?	  	  
Hur	  blir	  man	  bra	  i	  bild?	  
Vad	  är	  viktigare	  för	  att	  vara	  bra	  i	  bild:	  att	  arbeta	  för	  det	  (träna),	  eller	  
att	  vara	  begåvad?	  (Motivera,	  förklara)	  
Vad	  är	  det	  att	  vara	  begåvad	  i	  bild?	  (Finns	  det	  inte	  andra	  sätt?)	  
Vem/vilka	  i	  klassen	  är	  begåvade?	  
Kan	  vem	  som	  helst	  bli	  bra	  i	  bild?	  Motivera	  
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Om	  bild	  och	  
kön	  

Skulle	  ni	  påstå	  att	  bild	  är	  mer	  för	  flickor,	  mer	  för	  pojkar,	  eller	  lika	  
mycket	  för	  alla?	  -‐	  Motivera	  
Har	  det	  för	  betydelse	  om	  man	  är	  pojke	  eller	  flicka	  ”på	  bilden”,	  och	  i	  så	  
fall	  vilken?	  
	  
Vad	  tror	  ni	  att	  andra	  tycker?	  (fråga	  som	  tillkom	  efterhand)	  
	  
Gör	  läraren	  skillnad	  på	  pojkar	  och	  flickor,	  och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  
(efter	  tre	  intervjuer)	  
	  
Om	  jag	  berättar	  för	  er	  att	  bild	  är	  det	  ämne	  där	  betygsskillnaden	  är	  
störst	  mellan	  pojkar	  och	  flickor,	  är	  det	  något	  som	  förvånar?	  Motivera.	  
Hur	  förklarar	  ni	  skillnaden?	  
	  
Tror	  ni	  att	  det	  är	  annorlunda	  att	  vara	  kille,	  än	  att	  vara	  tjej	  i	  bildsalen?	  
Hur?	  Motivera	  	  
	  	  

Om	  bild	  –på	  
fritiden	  

Vad	  gör	  du	  på	  fritiden,	  som	  har	  med	  bild	  att	  göra?	  	  
Hur	  mycket	  använder	  du	  digitalkamera?	  Mobilkamera?	  
Vad	  gör	  du	  med	  bilderna	  sedan?	  (facebook,	  bilddagboken	  etc)	  
Brukar	  du	  filma?	  	  
Vad	  gör	  du	  med	  filmerna	  sedan?	  
Hur	  mycket	  spelar	  ni	  datorspel,	  och	  vilka?	  
Vilken	  typ	  av	  bilder	  gillar	  ni	  att	  titta	  på?	  	  
(filmer	  då?	  Film	  är	  också	  bilder.	  Vilka	  filmer?)	  	  
	  

(Om	  skolan)	   Nämn	  ett	  ämne	  som	  är	  viktigt	  och	  tråkigt	  
Nämn	  ett	  ämne	  som	  är	  oviktigt	  och	  roligt	  
Nämn	  ett	  ämne	  som	  är	  viktigt	  och	  roligt	  
Nämn	  ett	  ämne	  som	  är	  oviktigt	  och	  tråkigt	  
	  
Hur	  är	  det	  med	  bild?	  Viktigt,	  oviktigt	  –	  vilket,	  varför?	  Roligt,	  tråkigt	  –	  
vilket,	  varför?	  
	  
Vilka	  ämnen	  skulle	  ni	  säga	  är	  mindre	  viktiga	  än	  bild?	  	  
	  

	  
	  

bilaga 3: intervjuguide, forts.
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