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Abstract
The purpose of this study was to to examine what teachers think about
visual art and how the learning process in this subject does look like. To
answer these issues, I made interviews with five teachers of visual art from
different schools, and I examined several examples of pupils’ artworks. The
stories of the teachers were analyzed in relation to governing documents
and with assumptions from sociocultural theory, postmodernism and
pedagogical - aesthetic research as theoretical point of view.
By the qualitative interview method, the observations of the pupil’s
artworks, and by the analysis of the interviews with the teachers, I have
come to the conclusion that teachers think differently about art but they try
to keep themselves in line with the national governing documents. Its
affects aspects of disciplines, styles, techniques and medium that is
exemplified by the pupil’s art works, and it points out similarities and
differences between the pupil’s art works and between the teachers when
teaching visual art.
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Inledning
Under olika perioder av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, i
grundskolor, funderade jag över de val bildlärare gör vid planering och
genomförande av undervisning i ämnet bild, vilka stilar läraren väljer ut
och från vilka epoker, vilka val bildklasselever gör för att arbeta med ämnet
och genom vilka medier. Arbetar de mest traditionellt, för hand, och eller
mekaniserat med hjälp av digitala tekniker? Varför lyfts vissa konststilar
mer fram än andra i bildklasser och vem bestämmer över valet av
undervisningsmoment? Mest reflekterade jag över frågan om lärarens
konstsyn påverkar elevens smakriktning vid skapande arbete.
Den bakomliggande anledningen till dessa frågor var att jag sökte förståelse
för den pedagogiska praktiken i bildundervisningen i grundskolan.
Nationella kursplaner ställer krav på att undervisningen i ämnet bild i
grundskolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att
skapa bilder, såväl med digitala som med hantverksmässiga tekniker samt
med olika verktyg och material1. I nationella kursplanerna finns inte sådana
angivelser om att bildframställning ska specialiseras utan det ska utvecklas
genom olika användningsområden. Det innebär att bildlärarna har friheten
att tolka läroplanerna på olika sätt. Det kan medföra att elevers kreativa
arbete mer eller mindre orienteras och påverkas av vad läraren har för
personliga förhållningssätt till konsten. Allteftersom ”det barnet förväntas
lära sig kan vara nära relaterat till det läraren skapar och därför kan man se
dessa förutsättningar som mål, process och resultat"2.
Lärarens syn på ämnet kan framhålla traditionell konstundervisning med
fokus på hantverksmässigt arbete, rita, teckna linjer, färglägga och jobba
med perspektiv, dimension och volymer. Eller så kan lärarens syn framhålla
en samtids– och medieinriktad undervisning med fokus på digitalt arbete.
Det kan också vara en kombination av bådadera så att traditionella som
samtida riktningar går hand i hand i läroprocessen. Därför är det av stor vikt
att höra vad lärarna berättar och vad de tycker och att undersöka vilka val
av stilar, tekniker och medier de gör och hur de arbetar.
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Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på hur fem
bildlärare i grundskolans senare år förhåller sig till bildkonsten och hur de
arbetar med ämnet i årskurs 7-9. Ett underliggande syfte är att identifiera
variationer gällande val av konststilar, tekniker och medium i
bildundervisning i grundskolan.

Frågeställningar
1. Vilken konstsyn har bildläraren? Speglas denna i elevernas arbeten?
2. Hur förhåller sig bildläraren till klassisk konst skapad traditionellt och
hur arbetar bildklasser med det?
3. Hur förhåller sig bildläraren till samtida konst och nya tekniker och hur
jobbar bildklasser med det?
4. Vilka konststilar och medium förefaller vara mest frekventa i
undersökningens bildundervisning?
5. Upprätthålls i bildundervisningen den variationen som anges i nationella
styrdokument, Lgr11?

Bakgrund
Olika styrdokument och förändringar i ett paradigmskifte
Bildämnet har genomgått stora förändringar under skolans historia. Det
märks i och med de termer och formuleringar som skiljer nuvarande Lgr11
från tidigare kursplaner. Lgr 69 på utskriftens trettonde sida talar om ett
”teckningsämne” som tillhör” de estetisk-praktiska ämnena. Målet med
undervisningen i teckning och målning är att få eleven att uppfatta och
njuta av konst. Läraren och skolan ska anknyta ämnesinnehåll till elevens
mognadsnivå och se till att odla elevernas sinne för de estetiska värdena
genom elevernas egna skapande verksamheter och deras smak 3.
Form ska sammanställas två och tredimensionellt. Eleverna får själva välja
teknik och stil för att släppa sitt skapande fritt i fantasi och färg och form. 4
Ämnet består av tre centrala moment, estetisk orientering (och
miljögestaltning), bildkommunikation och bildframställning. Dock märker
man att ämnet ”teckning” redan på 1969-talet hade börjat riktas mot
kommunikation och media vilket fortsatte ända fram mot 1980-talet. Då
byttes namnet till det aktuella, Bild.
3
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1980 års läroplan omfattar de tre centrala moment som redan hade funnits i
Lpo 69. Skillnaden är att det som nämndes i tidigare kursplaner om
”fläckgubbar, klippgubbar, skuggspels-figurer […] handdockor, småfigurer
och fantasiporträtt skapade i nära naturlig skala”5 nämndes inte i den nya
kursplanen. Istället fördjupar sig den sistnämnda läroplanen, Lgr 80, i
bildspråk, tv och video-bilder med syftet att undervisningen ska möta
nutiden. Bilder från massmedia som sprids internationellt och möter barn
och unga i deras vardag är en utmaning inför vilken den estetiska
orienteringen kan vara en utväg. ”Det är viktigt inte minst mot bakgrunden
av att de flesta bilder för barn och unga likriktas för internationell spridning
och blir allt fattigare på nationella särdrag”6. Gränsen mellan samhällets
överströmmande bilder och barnens eget bildskapande måste brytas upp
genom stimulans och kontakt med konstnärer som arbetar med olika
bildtekniker, enligt vad som står i Lgr 80.
Vidare riktas i läroplanen Lpo 94 ämnet med mer variation. Bilder skall
studeras både som konst i traditionell mening, men också som de kommer
till uttryck i moderna tekniska medier. Dock blir ämnesinriktning mot det
digitala bredare än i äldre kursplaner. Uttrycket ”kommunicera”
framkommer alldeles först i målbeskrivningen på sida fyra. Det som
framstår som en prioritering i efterstävandemål är att ”Eleven ska utveckla
sin förmåga att kommunicera med bilder” 7.
Med Lgr 11 blir ämnet ännu mer mediespecifikt samt tvärdisciplinärt där
konstvetenskap sammanvävs med medievetenskap och semiotik. Ämnet ska
inte handla om bara konst utan det ska inbegripa alla typer av bildmedier
där skapande, upplevelse och analys varvas och kritisk granskning är ett
viktigt uppnåendemål. 8 När det gäller just bildframställningen framstår det
kravet att eleven ska utveckla sin förmåga att framställa bilder två- och
tredimensionellt med olika material och genom olika medium, digitala som
hantverksmässiga. 9
För att se om de eftersträvande målen i bildundervisningen har uppfyllts
genomförde Skolverket 2003 en undersökning följd av en
utvärderingsrapport. Rapporten visar på tydliga effekter av den åstadkomna
förändringen i kursplanerna och beskriver digital bildhantering som en ny
och framtida medborgerlig kompetens. Föreställningen om ämnet ligger på
elevens egen bildproduktion snarare än på att kommunicera via bilder.
Arbetet inom ämnet blir ofta ett möte mellan elevers uppfinningsförmåga,
elevers idéer och de hantverksbaserade material och metoder som används.
När det handlar om de ”elementa” i bilduppbyggnad och bildreception i
5
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form av perspektiv- och färglära, visar rapporten på att måluppfyllelsen är
lägre. Bildämnet står fast i en tradition av bildframställning och fritt
skapande och det står inför viktiga utmaningar som försvåras av bristen i
digital utrustning, utbildade lärare och tiden som tilldelas Bild i
skolschemat.10
Genomgången över nationella kursplaner och Skolverkets rapportsresultat
visar på att ämnet har bytt skepnad och fokus flera gånger under tidens
lopp, från ett estetiskt med fokus på skönhetssinnen och smakuppfostran,
till ett praktiskt, kommunikationsinriktat och digitaliserat, ämne. 11 Denna
förändring är beroende av utvecklingen som genomsyrar samhället och når
kulturpolitiken, skolpolitiken, samt digitala mediers tillväxt och införandet
av IKT i skolan. 12
När det gäller läroböcker gick ämnet igenom olika skeden. 1919 13 utgav
folkskolan en ny undervisningsplan som byggdes på en syn ”att när man
använder händerna, bearbetar man det man ska lära sig så att man minns det
mycket bättre”. Eleverna fick då öva sig att rita och måla i ett slags
läroböcker. Övningarna ingick i teckningslära och avsikten var att få
eleverna att öva sig i ämnet precis som i övriga skolämnen.
Övningsböckerna finns inte länge men arbetsmaterialen blev alltmer
omfattande. Sedan1960-talet och ända fram till idag inbegriper ämnet all
slags arbetsmaterial. Numera inriktas ämnet på keramik, skulptur, foto,
film, video, trycktekniker som linoleum och tecknade serier med mera.
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Tidigare forskning
I redogörelsen för tidigare studier kommer ett fokus att läggas på
inställningen till bildkonst, därtill kommer ett urval forskares centrala
synpunkter, som ska användas som analysverktyg, att lyftas fram.
Ander Marner kopplar bildämnet i skolan till en kreativitetproblematik.
Med utgångspunkt i förhållandet mellan bildämnet och
samhällsutvecklingen anser han att denna problematik har gått igenom tre
faser, auktoritär metodik, fritt skapande och nuvarande multimodal
utvecklingsfas där interaktivitet och mottagare upptar en framträdande
roll14. För att beskriva denna utvecklingsprocess åberopar Marner
semiotikforskarens Jurij Lotmans tanke: ”I konstruerandet av nya modeller,
genrer och hypoteser verkar det analoga tänkandet som den transfer som
överbryggar det alltför unika, begränsade och egocentriska tänkandet och
möjliggör en språngartad expansion av tanken” 15.
Marner gör anspråk på att skolan skall utveckla en form av Bild som
underlättar kommunikation (om bilder) mellan människor vilket bör vara
centralt i bildundervisning 16. Ett sätt att underlätta kommunikationen och
skapa samtal är parafras, bildavbildning, en form av metasemiotisk bild
som innebär bland annat att göra integrationer och oppositioner mellan
bildelement, att kommunicera upplevelser genom bildtecken genom att till
exempel ändra, låna en konststil eller lägga till ett penseldrag för att skapa
en effekt.17
I en gemensam artikel ”Digitala medier i bildämnet” undersöker Marner
tillsammans med Hans Örtegren möten och spänningar mellan ämnet och
nya tekniker. Artikeln är en följd av ett forskningsprojekt som forskarna
tidigare har jobbat med, samt resultat av intervjuer de utförde med
hundratals informanter varibland bildlärare från nio skolor i olika delar av
Sverige. Artikeln skildrar fyra aspekter av digitala mediers implementering
i bildämnet: motstånd, addering, inbäddning och dominans. Resultatet visar
på en aspekt av motstånd, där traditionella verktyg för teckning och
målning framhålls. Det visar däremot inte på en aspekt av digitala mediers
dominans men inte heller på fullständig addering i verksamheten ”som en
regelbunden basis” i bildundervisningen. Forskarna drar därmed slutsatsen
att IKT ännu inte har tagit över och inte blivit ett ensidigt instrumentellt
verktyg18, att digitala mediers implementering i bildämnet är långsam och
att addering och motstånd är vanligare aspekter än inbäddning. Marner
förklarar i studien, ”Möten och medieringar”, att synen på konst är
14
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centripetal (inåtsträvande) och att bildframställning inkluderar den
hantverksmässiga arbetsformen som fortfarande är mest dominerande i
dagens bildundervisning. 19 I en annan gemensam studie ”Bildämnet i en
kulturskola för alla”, utför Marner & Örtegren en diskussion över
kursplaner i Bild och lärares förhållningssätt till ämnet i skolpraxis. De
springande punkterna i diskussionen de gör är att kursplanerna betecknar
Bild som ett modernt ämne där det kommunikativa inslaget betonas i stället
för ett ensidigt skapande och att de sociologiska aspekterna i ämnet
premieras framför de tidigare psykologiska. Lärarna uppfattar de nya
statliga styrdokument som styrande, emellertid vilar ämnet fortfarande i
viss utsträckning på beprövad erfarenhet snarare än på styrdokumenten 20.
Man måste lägga ett märke till att dessa slutsatser gäller för en skolpraxis
från en period av cirka ett decennium tillbaka. Det kan mest sannolikt göra
att resultaten inte är tillämpningsbara för en undersökning om dagens
läroprocesser.
Jan Thavenius undersöker rådande estetiska förhållningssätt i skolan
och hävdar att föreställningar om det estetiska inte bara formas av
konst utan av sociala krafter, makt, ekonomi och politik. Han skriver:
”Även de som anser att det estetiska är en medfödd förmåga hos alla
människor, eller en viss typ av erfarenheter eller något som är
inneboende i vissa objekt, borde de kunna acceptera tanken att
användningen av det estetiska är bestämd av sociala krafter”21.
Thavenius identifierar två hållningar inom den estetiska läroprocessen, en
bakåtblickande traditionalism som håller sig avvisande till det som är nytt,
och en som okritiskt anammar allt nytt och lägger sig platt för utvecklingen.
Den första hållningen betecknar han med modest estetik. Den andra
betecknar han med en marknadsestetik. Modest estetik tas för given som en
färdig kanon av god konst och strävar efter att förena handens arbete och
hjärnans, vilken är en stor utmaning. Marknadsinriktad estetik formas och
utvecklas i sammanhang som är nära knutna till makt- och kapitalintressen.
Thavenius anser att båda hållningarna är ofruktbara med tanken på att man
inte kan förhålla sig entydigt kritiskt eller uppskattande till de företeelser
som ryms inom begreppet estetik. En hållning som står i motsatsen till de
två andra är den radikala estetiken.
Thavenius formulerar en kultursociologisk modell som på enklare sätt
förklarar förhållandet mellan dessa tre typer av estetik. Han hävdar att alla
tre inslag av hållningar, estetik, modest och radikal, kan finns samtidigt i
skolan eftersom skolan inte är någon homogen institution utan den rymmer
19
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i sig en mångfald perspektiv. Dock är spännvidden mellan dessa mycket
stor att det utgör en stor utmaning för dagens skola. För att klara av denna
utmaning måste skolan hålla sig kritisk till de traditionella inslagen av
smakfostran och samtidigt göra anspråk på analys, kritisk reflexion av den
kulturella situationen skolan befinner sig i. En radikal estetik är det som
krävs och den måste vara värderande om skolan ska klara av sina
utmanande kulturella uppdrag 22.
Catharina Elsner undersöker i sin studie ”Så tänker lärare i estetiska
ämnen ” lärares uppfattningar om estetiska ämnens kärna. Bakgrunden till
studien är att forskningen om de konstnärliga ämnenas innebörds relationer
har en stor betydelse samtidigt som en föga konsensus verkar råda bland
lärare och lärarutbildare. För att vara konkret granskar Elsner idén om
”Creative self-expression” som i skolpraxis innebar att det ”fria skapandet”
framhölls som pedagogisk modell. Detta förhållningssätt ledde till att
estetiska ämnena i skolverksamheter betraktades som terapeutiska och hade
ett syfte att ”ge emotionell utveckling snarare än att formulera mening i ett
konstnärligt medium”. Elsner påpekar i detta sammanhang att den svenska
skoldebatten länge har varit influerad av anglo-amerikansk skolforskning
med en psykologiserande hållning som inriktas på barnens spontana uttryck
snarare än kulturens symbolformer. På senare skede kom en annan angloamerikansk riktning att influera skoldebatten och råda i undervisningen
ända fram tills idag. Elsner skriver: ”Idag framhölls istället konstarternas
kulturella egenvärde och betydelse som kommunikativa symbolsystem,
vilka eleverna har att erövra” 23. Varför ämnet idag heter just bild svarar
Elsner att det är på grund av en rådande uppfattning om att alla tänkbara
former inom en aktuell konstnärlig domän är av intresse i undervisningen.
Vidare lyfter Elsner fram frågan om vad konst och okonst är. I ljuset av
Dickies institutionella konstteori finns inte något förbestämt värde och inte
heller någon bestämd definition av vad konst är, utan det som konstvärlden
utnämner till konst är konst, skriver hon. Hennes studie resulterar i att
läraren uppfattar bildskapandet som: 24
1. Livsförande med förankring i psykologin där bildskapandet ses som ett
bra ”flöde” för själen.
2. Kognitivt och väcker lustupplevelser och upptäckandet av verkligheten.
Att varsebli verkligheten antas leda till ett rikare liv och ett kritiskt
medvetande.

22
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3. Kommunikativt med nytto-aspekt där bildskapande ses som en
förberedelse för olika yrken. Ämnet har ett bruksvärde i form av
visualiseringar och en materiell nyttoinriktad sida.
4. Ett medel för allmänbildning som tillfredsställer grundläggande
mänskligt uttrycksbehov.
5. Ett medel för att träna iakttagelseförmåga. Denna aspekt är ett ”klassiskt”
återkommande tema hos de intervjuade bildlärarna i Elsners undersökning.
6. Ett integrerat ämne i andra skolämnen. Grunden kan vara att arbetet med
bildämnet har utforskande och undersökande karaktär.
Elsner avslutar sin studie med en reflektion om att förändringen i lärarnas
konstsyn sker till förmån för ungdomskultur och masskultur. I samband
med de ungas pubertet blir dessa genrer av ungdomskultur och masskultur
mer aktuella i grundskolans senare år.
En avgränsning med ovanstående fördelning är att resultaten är ganska
röriga. Om man skulle kunna slå ihop punkter 1 och 2 som handlar om
ämnets terapeutiska och kognitiva karaktär, med punkt 5 som nämner
träning av iakttagelseförmåga. Och om man också gör detsamma med
punkterna 3 och 4, så skulle ämnets huvudorienteringar åskådliggöras bättre
och bli empiriskt användbara.
En annan avgränsning är att Elsner sätter ihop kommunikativ karaktär och
bruksvärde. Som om bruksvärdet dvs. nyttoaspekten är en inneboende
karaktär hos den kommunikativa dimensionen. Med hjälp av Thavenius
analys i föregående stycke, angående marknadsestetik, samt Elsners resultat
i föregående punkter, skulle man kunna sammanfatta uppfattningar om
ämnet i tre huvudorienteringar: En psykologisk och kognitiv, en bildande
och kommunikativ och en pragmatisk och nyttoinriktad.

8

Teoretiska utgångspunkter
För att belysa bildlärares konstsyn och de val de gör av tekniker och
medium är det viktigt att gå igenom några grundläggande konceptuella
verktyg som teorin erbjuder. Här följer en redogörelse för teoretiska
begrepp och synpunkter med avseende förändringen i samhället, i konst och
i pedagogiskt sammanhang.

Det piktorala och det plastiska i bildkonst
Frågan om vad bildkonst är har länge varit ett debatterat ämne. Varje ny
konströrelse som uppkom under historiens gång uppstod frågan om hur
konst ska definieras25. Ur ett semiotiskt perspektiv är konst ett språk som
uppstår av det förhållandet mellan ett bildinnehåll och dess bildande
element. Anders Marner menar att en bild är ett ikoniskt tecken, ”ett ting,
av papper, fläckar och färg” som utgör bildens piktorala skikt.26Uttrycken
som bildinnehållet förmedlar kallas för det plastiska skiktet och det kan
vara mer eller mindre abstrakt. Modern konst är ett exempel på en sådan
stilistisk riktning där det plastiska tecknet används flitigt. 27
Ur ett inåtsträvande konstnärligt perspektiv (se Marners synpunkt i
föregående avsnitt) är ”stillbilder” skapade av människor för att
tillfredsställa ett ursprungligt skapande behov. Bilderna är antingen tvåeller tredimensionella, föreställande eller icke-föreställande. De
föreställande och icke föreställande definieras av Erik Brandt i att de är
”stillbilderna som har konkret innehåll eller inte har det”28. Denna
definition utesluter rörliga bilder. Eftersom stillbilderna inte har att göra
med panorering, zooming, inte har början och inget slut. Videokonst tillhör
inte heller bildkonstbegreppet eftersom den är en filmkonst i sig.
Definitionen utesluter också arkitektur, konsthantverk och industriellt
tillverkade designade bruksföremål eftersom dessa delvis tillhör en annan
kategori än konstmålning och grafik samt att de har en praktisk intention.
Definitionen utesluter också passfotografier och vägskyltar eftersom dessa
är skapade med praktisk intention. Det gäller också kitsch och
veckotidnings-teckningar eftersom dessa har skapats utifrån spekulationen i
publikens reaktion29.
Meyer Schapiro beskriver icke föreställande konst med den typ av modern
konst som inte efterbildar något föremål, vars värde enbart ligger i färg och
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form, s.k. abstrakt konst30. Den avbildande och föreställande konsten
karakteriseras av teckning som traditionellt sett förknippas med handskiss,
teknik, eller materialbehandling, som avser utnyttjandet av materialets
egenskaper, ythantering, ljusbehandling, rums-och volymbehandling,
perspektiv eller avbildning i två eller tredimensioner, proportioner (eller
storleksförhållanden dels mellan delar och dels mellan delar och helhet i ett
konstverk), komposition, form och kolorit (färgbehandling). Form
förmedlar innehållet. En form i ett konstverk uppstår genom färg och
gestalt. Formen skiljer sig från konstverkets innehåll beroende på hur man
förstår konstverkets komposition. Panofsky exempelvis hade sedan 1930talet definierat formen med det ”ikonografiska som underordnas
innehållet”31. Det finns dock oerhört många definitioner ur många olika
utgångspunkter men det inte är meningen att redovisa för ytterligare
definitioner och diskussioner i detta studiesammanhang.

Konstepok, stil och smak
Konstepok är en term som åsyftar en tidsstil, eller så att säga en stilistisk
kollektiv stil i en given epok. Man brukar dela upp konst i förhållande till
riktningar det vill säga till stilistiska epoker: Grottkonst, barock-konst,
gotisk konst, modern konst osv. Konstepoker börjar med antiken och
fortsätter i nutid men det finns icke tidsbegränsad och icke geografisk
konststil, en universell konststil, som uppstår av skilda epoker i flera olika
världsområden. Ett och samma konstverk kan således betraktas ur skilda
stilistiska epoker. Ett exempel är den stilistiska aspekten i Corregios konst
som kan betraktas som individuell men också som kollektiv konststil 32.
Schapiro hävdar att en konststil innefattar den fasta formen, fasta element,
egenskaper och uttryck hos någon konstart skapad av en individ eller en
grupp: ”By style is means the constant form- and sometimes the constant
elements, qualities, and expression- in art of an individual or group. The
term is also applied to the whole activity of an individual or society, as in
speaking of a” life - style” or the “style of a civilisation” 33.
Termen stil kan omfatta en hel verksamhet av antingen en individ eller av
hela samhället och den kan inbegripa en ”livsstil” eller ”en
civilisationsstil”. Konsthistorikern Gombrich definierar konststilen med
något särskiljande och därför igenkännbart. Ett sätt på vilket en handling
utförs eller en artefakt görs eller borde utföras34.
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I anslutning till Cornell och Schapiro formulerar Brandt definitionen att
”Stil i bildkonsten är en typisk konstnärlig form”. En individuell stil är den
konstnärliga formen som tillhör en individuell upphovsman. Medan en
kollektiv stil är en konstnärlig form som är typisk för ett kollektiv av
upphovsman”35. Stilbegreppet förknippas med historisk- kulturella
företeelser hos individer och grupper vid en historisk tidspunkt.
Konstforskaren Meyer menar: “Style is replication of pattering, whether in
human behaviour or in the artefacts produced by human behaviour that
results from a series of choices made within some set of constraints. As a
rule, few of the constraints that limit choice are newly invented or devised
by those who employ them. Rather they are learned and adopted as a part of
the historical- cultural circumstances of individual or groups”36.
Meyers definition inbegriper det vi brukar kalla för smak och som är de val
individer och grupper gör, som utformas genom uppfostran, och som
betingas och förändras av historiska och sociokulturella förhållanden.

Konst och samspelet mellan människan och sin omvärld
Konst är framförallt en social institution. Hur vi ser på konst, vad vi lär oss
och hur, är en fråga om ett samspel mellan människans lärande och hennes
omvärld. Man bör därför sätta in de estetiska praktikerna i sociala
sammanhang om man söker förståelse av dessa praktiker i pedagogiskt
sammanhang. Här följer en redogörelse för den sociokulturella teorin och
mötet mellan lärandet och det konstnärliga landskapet, därefter en
redogörelse om modernitet och postmodernitet och hur förnyelsen nådde
konsten och skolans estetik.

Sociokulturell teori
Den sociokulturella teorin lämpar sig som ett forskningsverktyg om man
vill för att förstå samband och sammanhang. Teorins framträdande
anhängare är Vygotsky som anser att en individs utveckling äger rum på två
nivåer. En nivå av biologisk mognad som innebär en ökad förmåga att
varsebli, ingripa i och samspela med omvärlden och en nivå av
kommunikativ och social utveckling som sker i ett växelspel mellan
biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra det vill
säga personer i barnets omgivning” 37.
En framträdande anhängare för sociokulturell teori inom svensk pedagogisk
forskning är Roger Säljö, som argumenterar för att mänskliga lärande bör
förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. En tes som
35
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Säljös utgår från är att det sättet på vilket man lär och tar del av kunskaper
är beroende av i vilka kulturella omständigheter man lever i. Det betyder att
lärandet är en företeelse som förändras efter historiska epoker och
kulturella villkor och det påverkas av teknisk och social utveckling.38 En
lärares personliga uttryck, ur denna synpunkt, pekar på något sätt mot
skolrepresentativa synsätt och är bärande av den kultur och den tradition
som finns i skola och skolhistoria 39.
Konst ur sociokulturellt perspektiv, handlar om möten mellan olika världar.
Å ena sidan en verklig livsvärld, å andra sidan en virtuell värld som bygger
på nya informations-kommunikationstekniker. Utvecklingen i medierna och
nya teknikerna gör att världarna närmar varandra och gränserna mellan
information och samhälles multikulturer suddas bort. Den datoriserad värld
vi lever i är interaktiv och erbjuder många kommunikativa aspekter som
människorna måste utnyttja fullt ut enligt anhängarna för det sociokulturella
perspektivet.40

Modernism
I tidigare avsnitt framkom det att lärandet är en företeelse som förändras
efter historiska epoker och kulturella villkor.41 Modernitet och
postmodernitet är två enorma samhällskrafter och paradigmförskjutningar
som har åstadkommit förändringsmönstren i samhället, i konstlandskapet
och i skolans estetiska läroprocess42. Varför skolan är ett av de samhälleliga
förändringsfält har sin anledning i att skolan är en institution och den del av
samhället som (re) producerar sociala strukturer och nya tankebanor43.
Modernismen är en förnyelse som genomsyrat all typ av den västländska
kulturen och betyder en ny förutsättning i reaktion mot föregående.
Varenda ny stilriktning inom konst är en reaktion mot tidigare
stilriktningar. Inom konst betyder modernismen en ny uppfattning som
flyttas från verkets bildmässiga till dess expressiva, konstruktiva och
inventiva aspekter, enligt Schapiro 44. Clement Greenberg betecknar
modernismen med historisk förnyelse som först nådde 1900-talets filosofi
för att därefter nå konsten.45 Det modernistiska normbrytande nådde tre
aspekter inom konsten, djup, form och färg och det ledde till att det
plastiska skiktet blivit konstens primära medium. Marner och Örtegren
betecknar modern konst med främmandegörande, ett begrepp som åsyftar
38

Säljö, Roger (2000) S. 13, 14.
Arfwedson & Ödman (1998) S. 34, 35, 43, 46.
40
Marner (2005) S. 64.
41
Säljö (2000) S. 13.
42
Hargreaves (1994) S. 23.
43
Elsner (2000) S. 12, 13; Säljö (2000) S. 13.
44
Schapiro, Meyer (1981) S. 231, 245, 275.
45
Harrison & Wood (1992) S. 754 -756.
39

12

det konstverket som inte föreställer något eller föreställer väldigt lite 46.
Varför konst ska främmandegöra sig är för att den blir med tiden
automatiserad. Konsten avautomatiserar sig genom att bryta med rådande
normer som styr konstvärlden. Emellertid kan den ”moderna” konsten
betraktas som gammal eftersom den skapades för cirka 100 år sedan och
har i viss mening blivit så förväntad. När man genom bearbetning ändrar
rutiner och sammanhang i en bild så främmandegör man det sättet som
åskådaren förväntar sig att verkligheten ska se ut. Marner ger surrealismen
som exempel på främmandegöring. Motsatsen till främmandegöring är
närmandegöring eller bekantgörande som betyder ”att göra det främmande
bekant genom att förknippa obekanta fenomen med för målgruppen kända
kontexter”.47

Postmodernism
Postmodernismen är inte en stilriktning utan ett tillstånd i samhället” där
modernitetens stora berättelser och visioner har förlorat sin legitimitet” i
Jean- Francois Lyotards mening.48 ”Post-” som tillägg på modernismen kan
beteckna ”efter eller i ljuset av”. Postmodernismen betecknas som ”ett
estetiskt, kulturellt och intellektuellt fenomen som omfattar både stilformer,
praktiker och kulturella yttringsformer inom bl.a. konst där dekonstruktion,
frånvaron av linjärt tänkande och blandning av olika perioder och stilarter”
är några av tillståndets kännetecknande drag. Materialen i postkonst är
okonventionella och så mångsidiga att Hargreaves kallar dem för ”den
rörliga mosaiken”49.
Inom postmodern forskningstradition brukar man koppla postmodernismen
till konstnären Marcel Duchamp som en markerande vändpunkt i
konsthistoria. Eftersom han stod emot traditionell, naturalistisk,
representation, han förde en attack mot konstvärldens etablerade normer
och värderingar och ville åstadkomma en ny social ordning med
revolutionära målsättningar. Det postmodernistiska avantgardet vägrar att
acceptera konsthistoriens stadiga sanningar samt hierarkier inom
konstinstitutioner. Konsthistorikern Hal Foster menar att postmodernism
inte bara är en konstnärlig stil utan ett sätt att leva i en medieglobal värld
med nya klass- och kulturgrupperingar i förhållande till modernismen 50.
Det starka sambandet mellan postmodernismen och informationsteknik gör
att skillnaderna mellan foto och måleri, skulptur och måleri suddas ut.
Dagliga varor, teknologin, datoranimering, digitala spel, mode och
46
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konsumtion är favoriserade motiv. En viss forskning tillskriver denna konst
negativa egenskaper som fulhet, vardagsbanalitet, reproducerabarhet,
underhållning, kommersialisering och tillfredsställandet av företagsbehov. 51
Kuspit hävdar att postestetiken är en uttömmandeprocess som hade sin
början med Duchamps Ready Mades- föremål och tycker att dessa
representerar den typen av konceptkonst som, till skillnad från traditionell
konst, betyder att konstnären höjer upp ett objekt till konst för att föra fram
en idé och där idén betonas mer än konstverkets bildande element 52.
Stilistiska riktningar som gynnas utav samtida postkonsten är bl.a. Process
Art, där man bearbetar en mängd olika material för att bli konst med fokus
på att åskådliggöra skapadeprocessen, Land Art och installation där
konstnären verkar i det tredimensionella rummet som finns i verkligheten, 53
Tv, video, virtuell verklighet och bild digitalisering är också några av
postmodernitetens kännetecknande drag i dagens informationssamhälle.
Pedagogikforskaren Hargreaves hävdar att det som råder i postmoderna
samhällen är en visuell, spektakulär och ytlig ”ögonblickskultur” som
medför en förändring i bl.a. lärarens förhållningssätt på så vis att det kan bli
en ”reell fara” för de äkta estetiska värdena. Därför rekommenderar han
reflektionen och kulturanalys som viktiga delar av estetisk undervisning i
den postmoderna världen. 54

51

Kuspit, Donald (2004) S. 126, 127, 128.
Kusipt (2004) S. 23.
53
Lexique de peinture. Le site Histoire des arts ( 2014). Scérén: Services culture éditions.
Resources pour l’éducation. CRDP & LAROUSSE.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/performance. 2014- 06-01 10:00
54
Hargreaves (1994) S. 93.
52

14

Metod
För att samla in empiri för denna undersökning har semistrukturerade
intervjuer och kvalitativa observationer använts. En strukturerad intervju
har fasta och förbestämda, frågor som berör bestämda frågeområden och
som ställs till samtliga deltagare i en undersökning. Frågorna i denna
undersökning var öppna för att ge informanterna möjligheten till att
uttrycka sina åsikter fritt och obegränsat. En del följdfrågor uppstod under
samtal för att få de intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. De
varierades från den ena intervjun till den andra, beroende på om de fasta
intervjufrågorna blev obesvarade. Fördelen med följdfrågor är att
intervjupersonerna kan utveckla sina ståndpunkter och vidga perspektivet
på frågeställningar.55
Intervjuerna utfördes med sammanlagt fem bildlärare på grundskolans
senare år. Avsikten var att belysa deras konstsyn samt deras arbetssätt i
bildundervisning. Utgångspunkten var således lärarperspektivet. Detta
enligt Johansson & Svender kan ha sin nackdel eftersom intervjuer med
utgångspunkt i lärarperspektivet kan ge ett begränsat underlag som gör det
svårt att dra några generella slutsatser.56 Därför måste intervjuarna
kombineras med en ytterligare metod, exempelvis observationer.
Mitt val föll på kvalitativa observationer för att få fram ytterligare
informationer 57. Observationerna är iakttagelser av samtliga intervjuer som
utförddes för just denna studie, samt iakttagelser av bildklasselevers
konstnärliga arbeten. Bildmaterialet insamlades dels via e-post, några dagar
efter utförda intervjuer, dels i samband med intervjutillfället i den skolan
och den bildsalen där läraren och elever arbetar. Inga lektioner ägde rum
och inga elever fanns i bildsalen när elevernas konstprodukter fotades.

Etiska övervägande
Intervjuarna genomfördes i enighet med de fyra etiska kraven som angetts
av Vetenskapsrådet och som är: Informationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitetskrav/ anonymitet och nyttjandekrav. Informationskravet
innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiften”58. Syftet med samtyckeskrav är att deltagaren
i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan.
Konfidentialitetskrav/ anonymitet innebär att de som medverkar i en
undersökning skall ha rätt till att självständigt bestämma om, hur länge och
55
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på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan
att detta medför negativa följder för dem och deras personliga information
förblir anonyma. Nyttjandeskrav innebär att deltagaren, vid eventuellt
beslut att inte delta eller avbryta sin medverkan, får inte utsättas för
otillbörlig påtryckning eller påverkan59.
Etiska övervägandena beaktades i denna undersökning genom att
informanterna tilldelades skriftliga informationer om att deras identitet
kommer att hållas hemlig samt att deras namn kommer att döljas.
Intervjupersoner informerades om syftet med intervjun samt att de hade
friheten att avbryta intervjun om de ville.

Databearbetningsmetoder
I redogörelsen för datainsamlingsmetoder diskuteras studiens tillförlitlighet,
dvs. reliabilitet, resultatets validitet samt procedur dvs. tillvägagångssätt.
Därefter följer en diskussion om urvalet av informanter och en presentation
av dem innan deras svar på intervjufrågorna återges i nästa kapitel.
Reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning i en undersökning så att man
får samma resultat vid upprepad mätning 60. Reliabiliteten i denna
undersökning handlar bl.a. om registreringsmetoden. I ntervjuerna inspelades
i diktafon och transkriberades ordagrant. När intervjun spelas in på ljud
registreras den exakt som den har varit. Detta enligt Ödman skulle kunna
minimera risken för minnesförvanskningar.61 Med denna procedur (Se
avsnittet som följer) skulle noggrannhetsgraden vid datainsamling kunna
öka.
Semistrukturerad intervju och kvalitativ observation har, som nämnts, valts
som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar.
Intervjufrågorna har strukturerats för att undvika att påverka den
intervjuades åsikt.
En fundering under arbetsgången som är värd att lyfta fram handlar om
resultatets giltighet och om en likadan undersökning skulle kunna ge
samma resultat som denna undersökning. Svaret var nej då det gällde
frågan om lärares personliga konstsyn. Dock är möjligheten stor att en
likadan undersökning kan få samma resultat om forskningsfrågor gällde
läroprocess och arbetsmetoder. Lärarna kan förmodligen ha mycket
gemensamt i undervisningspraktiker eftersom undervisningen i ämnet
begrundas i nationella läroplaner/ kursplaner som gäller för alla
grundskolor.
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En annan fråga som uppstod under bearbetningen var om studiens resultat
skulle kunna bli användbara i praktiken. En ståndpunkt här är att studien är
förståelseinriktad och söker svar på frågor som härrör läroprocessen, vilket
med beaktande av resultaten skapar föreställningar för lärare att bedriva en
mer reflekterad bildundervisning.

Procedur
Med procedurerna, bearbetning av empiri, avkodning och analys, menar
Johansson och Svender det sättet med vilket materialet har samlats in 62.
Intervjuarna introducerades med formella telefonsamtal som innehöll
kortfattad presentation av personligt namn, yrket, ärendet, syftet med den
önskade träffen och en förfråga om läraren ville vara med i en intervju.
Under telefonsamtalen fick informanterna bestämma intervjuplats och tid.
Efter överenskommelse om tid och plats ägde intervjuerna rum på olika
platser utanför klassrummen och inte under arbetstimmen. Träffarna
inleddes med ett skriftligt introduktionsbrev som överräcktes till
informanterna (Se bilaga1). Ett undantag utgjordes av ett fall där en lärare
av tidbegränsnings skäl besvarade samtliga intervjufrågorna via e-post.
Intervjuarna har genomförts på informanternas arbetsplatser, dvs. i
bildsalar på skolorna. Två avskilda åtgärder har vidtagits vid två undantag.
Det första när en informant tillfälligt var ledig från sitt arbete och därför
erbjöd en träff i sitt boende. Det andra när en informant valde att besvara
intervjufrågorna via e-post. Dessa två informanter har också skickat
bildmaterialet via e-post.
Intervjuerna inspelades i diktafon och sedan transkriberades mening för
mening och ord för ord, tills de bildade ett råmaterial. Syftet med den
ordagranna transkriberingen var ”att återställa talet som det upplevdes i
samtalssituationen”63.
En etisk fråga som konfronterades vid transkribering var om man i
utskriften måste bibehålla allt i talet som det lät under inspelningen, alltså
med alla omtuggningar, felsägningar och stamningar som vanligtvis
utmärker vanliga samtal. Skulle man, om man transkriberar alla dessa, göra
intervjupersonen rättvisa eller tvärt om? Målsättningen måste dock vara
”att utskriften ska ligga så nära det ursprungliga talet som möjligt” 64.
Intervjufrågorna var fasta och förbestämda men några följdfrågor uppstod
under träffarna. Följdfrågorna användes vid behov, beroende på vilka fasta
frågor som inte blev besvarade. En fördel med följdfrågorna är att svaren
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skulle kunna ge ytterligar förklaringar och bredare material till
diskussionen. En nackdel är att risken uppstår av att sådana frågor lätt kan
ge intervjupersonen möjligheten att omdirigera intervjun åt annat håll.
Detta skedde under några intervjuer och för att hålla intervjun i linje med
forsknings syfte och de bestämda frågeområdena ansågs det nödvändigt att
upprepa obesvarade frågor på annat sätt. Ett exempel är första frågan
”Vilken konststil tycker du personligen mest om?” (Se bilaga7) vilken
följdes av en underfråga: ”Om du skulle välja ett favoritkonstverk att hänga
på väggen hemma vilket skulle det vara?”
Efter en djupläsning av transkriberingarna, omstrukturerades de och
kategoriserades tematiskt i förhållande till studiens forskningsfrågor.
I efter hand skickades texten till intervjupersonen för granskning och
godkännande. Som tidigare journalist har den biten varit en vana i mitt
journalistiska arbete. Efter varje intervju skickades den transkriberade
texten till intervjupersonen för granskning och godkännande. Texten på så
sätt produceras i samarbete mellan båda parterna, mig och intervjupersonen,
så att texten blir ”sannare”. Den åtgärden vidtogs vid den föreliggande
undersökningen då den intervjuade gavs möjligheten att granska materialet
i efterhand. Även om jag inte får svar och kommentarer från alla
intervjupersonerna, som i detta studiesammanhang, innebär det inte bara en
rättighetsfråga utan att intervjupersonen får läsa en utskrift av hela intervjun
för att korrigera missuppfattningar och göra den transkriberande texten
förtydligad. 65

Tolkning
Tolkning betyder att se intervjupersonens synsätt i ett nytt ljus och förstå
och begripliggöra det råa materialet som insamlades genom samtal med
intervjupersonerna. Tolkningsarbetet i denna undersökning har utgått från
de teoretiska synpunkterna som redovisats i teorikapitel, speciellt de
sociokulturella betingelserna. Arfwedsons och Ödmans gör anspråk på att
undersökningen av lärarens synsätt ska tolkas kontextuellt och att det
synsättet också ska förstås som bundet till en kontext. Kontextualisering
möjliggör att man kan komma fram till alternativa tolkningar. Det innebär
”att upptäcka, blottlägga och göra sådana sammanhang troliga”. Det hänger
samman med att människan inte bara är en biologisk varelse utan också en
social, kulturell och historiskt formad konstruktion. En sådan syn på
människan kan, enligt Arfwedson och Ödman, ge forskningen en
kvalificerad innebörd.66

65
66

Arfwedson & Ödman, (1998) S. 14, 24.
Arfwedson & Ödman (1998) S. 34, 35, 43, 46.
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Informanter
Intervjupersonerna är tre kvinnliga och två manliga lärare i medelåldern.
Ett krav vid urvalet av dem var att de undervisar i ämnet bild och att de är
yrkesverksamma på grundskolans senare år. Kön hade ingen betydelse vid
urvalet av informanterna, eftersom syftet med studien är att belysa deras
konstsyn och undervisningspraktiker oavsett om de var kvinnor eller män.
Ett annat krav var att skolorna, där informanterna arbetar, varierar från
kommunala till fristående. Tanken bakom detta urvalskriterium var att få
varierande svar på intervjufrågorna. Om samtliga lärarna arbetade inom
samma typ av skola, en fristående eller en kommunal, skulle det ge ett
begränsat underlag för analytiska resonemang i diskussionen.
Informanterna har arbetat i minst cirka tio till tjugo år i skolor belägna i en
av norra Sveriges största kommuner. Två av dem arbetar i fristående skolor
varav en lärare undervisar bildklasser där det finns ett antal elever med
särskilda behov. Informanternas riktiga namn förblir anonyma i denna
undersökning och ersätts av påhittade sådana. Vid hänvisningar kommer
namninitialer att anges tillsammans med referensdatum för intervjun:
Jens (J. 08 0414), arbetar samtidigt som grund-och gymnasielärare i en
fristående skola. Han undervisar för nuvarande i Bild men tidigare hade han
undervisat i teknik och foto i flera år.
Andreas (A. 09 0414), arbetar i en kommunal skola som grundskollärare
och undervisar i Bild.
Christina (C. 280414), är en grundskollärare undervisar i Bild på två
skolor.
Evelina (E. 260514) undervisar i tre ämnen, Bild, textil, och
kommunikation både på grundskola som på gymnasiet.
Lea (L. 310514), är grundskollärare som arbetar i en fristående skola och
undervisar i Bild. Lea angav att flera elever har särskilda behov ingår i
hennes bildklasser. Hon angav inte information om hur många dessa elever
är.
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Resultat
Nedan följer en tematisk redovisning av informanternas svar där studiens
huvudfrågeställningar besvarades. Redovisningen inbegriper också
observationsresultat avseende bildklassers konstnärliga arbete.
Först presenteras resultaten som avser lärarnas personliga konstsyn dvs.
deras smakpreferenser. Sedan presenteras lärarnas förhållningssätt (i
undervisningen) till klassisk konst och därefter förhållningssätt till samtida
konst och nya tekniker för att avsluta därefter med en sammanfattning av
samtliga resultat.

Lärarens smakpreferenser
Beträffande lärarnas subjektiva konstupplevelser är lärarnas svar olika.
Vissa pratar om konst generellt och avböjer från att namnge konstverk eller
konstnärer medan vissa andra nämner ett eller flera exempel på favoriter
bland konstverk och konstnärer.
Jens (J. 080414) uttrycker sin beundran av den abstrakta konsten i allmänt.
Han önskar att hans elever också hade gillat denna stil. Dock delar inte
bildklasser samma intresse med läraren men de möter denna önskan med
”ett litet motstånd”. Han berättar: ”eleverna tycker att konst ska se ut som
fotografi. Som om en kamera har fotat av verkliga föremål. Så det är något
som de kommer med, något som de har med sig. I regel är det inte ett
problem för mig. Jag låter mina elever visa vad de kan. När de vill teckna,
låt säga, en räv eller ett djur med dess detaljer, så får de göra det och det
berömmer jag, för jag vet hur mycket ordet jag kan betyder för den inre
känslan hos eleven. Det är ett stadium man ska gå igenom”.
Observation av exempel på elevarbete i Jens bildklasser (se bilaga1) gav det
resultatet att elevarbeten för det mesta föreställer motiv med naturalistisk
stil och att produkterna är handgjorda övningar i modellteckning och
färglära. Läraren berättar att när eleverna ska imitera kända mästares verk
och när de ska öva sig i färg, så väljer de gärna motiv med expressionistisk
stil. Eftersom de tycker att denna stil är enkel och motiven är lätthanterliga
vid reproduktion. Om en Picasso-näsa kommer ut här eller där, är det inte
lätt att urskilja rätt eller fel i reproducerade motiv. Det betyder en slags
frihet för den unge eleven att arbeta på det viset.
Andreas (A. 090414) personliga smak faller främst för Duchamp och
Richter67. Han berättar att ”alla stilar har sina genier och medelmåttor.
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Dock är det de konstnärerna som blandar tekniker, inte de rena, som vinner
min sympati”. Andreas tyder att: ”Det mest spännande som håller på att
hända konsten idag är blandningar mellan traditionell, analog-teknik, och
digital teknik. Om det är figurativ eller icke figurativ har det ingen
betydelse. Det jag gillar är bra konst. Konst som bryter koder och skapar
något nytt. Det heter i semiotiskt språk intertextuell konst och den skapas
genom många olika kombinationer av tekniker och idéer”.
Observationen av de exemplen på elevarbeten i Andreas bildklasser (se
bilaga 2) gav det resultatet att alla konststilar, tekniker, medier och material
används i elevers konstproduktion och att tonvikten läggs på att föra fram
idéer och kommunicera budskap vilket bekräftar lärarens berättelse.
Christina (C. 280414) namnger varken konstnärer eller konstverk hon
tycker mest om. I frågan om vad hon skulle välja som favorit målning för
att hänga hemma berättar hon nästan viskande att hon önskar sig ha en
klassisk målning av ett landskap, och att det är den handgjorda konsten som
mest behagar henne.68
De exemplen på elevarbete från Christinas bildklasser (se bilaga 3) varierar
från enkla övningar i blyertsteckningar till illustrationer, tecknade serier,
tryckkonst, graffiti, broschyr och reklamaffisch med mera. Alla
exempelbilder är genomförda hantverksmässigt förutom CD-omslag där
eleverna kombinarar handarbete med digitalt foto. Till skillnad från läraren,
som väljer den klassiska konsten, möter eleverna i sin bildproduktion den
medierade världen med alla tänkbara uttrycksformer. De brukar årligen ha
en konstutställning som Christina ordnar åt dem. Hon visar runt i den
senaste och berättar att skolan har i år, 2014, tilldelat två av bildklasser i
årskurs nio ett utställningstillfälle i skolans bibliotek. I utställningen
uppmärksammades flera varianter av konststilar vilket fick ögat att resa
genom olika epoker. De imiterade Picasso, Da Vinci, René Magritte69,
Johannes Vermeer, Salvador Dali och många andra konstnärer, (Se
omslagsbilden samt bilaga 3).
Evelina (E. 260514) uttrycker sin beundran för en typ av
postimpressionistisk konst och nämner ett enskilt konstverk som favorit70.
Så här berättar hon om just det konstverket som mest av allt fascinerar
henne: ”Det finns en målning som jag har sett i Tak Gallery i London.
67

Gerhard Richter (1932) är en tysk modern konstnär, känd för sitt arbete med olika
konststilar, figurativa som abstrakta former. Han målar av fotografier och tar sina motiv
från reklam, turistbroschyrer och pornografi. Ref. Art net (2014): Biography, Gerhard
Richter, http://www.artnet.com/artists/gerhard-richter/biography. 2014-08-09 04:11
68
Christina (C. 280414).
69
René Magritte (1898-1967), är en belgisk bildkonstnär. Han målade mest surrealistiskt.
Ref. René Magritte, biography. Art net: http://www.artnet.com/artists/renémagritte/biography.22/12/2014 00:16:27.
70
Ytterligare information finns på: Registre des Arts. http://www.registre-desarts.com/peinture/pierre-bonnard-1867/. 2014 – 05- 27 09:49.
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Konstnären som målade det hette Bonnard. Det kostade mig då fem pund
att gå en runda för att kunna få se målningen. Jag fick betala fem pund till
för att gå en ny runda i cirka halvtimme för att få se målningen. Jag gjorde
om rundan flera gånger för att kunna se den. Det var en kvinna som låg i ett
badkar71. Det här måleriska är fantastiskt. Min upplevelse av den är total.
Jag kan nästan grina när jag ser den. Det är den som jag skulle önska ha på
väggen hemma. Sen tycker jag om abstrakt och gör abstrakt själv. Jag
tycker om abstraktion för att jag kan få upplevelser i den. Men det är det
där måleriska som tar över”72
Evelina låter eleverna i årskurs nio välja den stil de vill gå efter. Hon pekar
mot en stor pannå i bildsalen där hon klistrade fast elevers målningar och
säger: ”Om det är figurativt eller abstrakt får de själv välja. Det figurativa
blir ofta mera mot surrealismen. Det kan du se i bilderna där nere. Det är
mycket surrealism som visas där”. Observationen av de exemplen på
elevarbeten (se bilaga 4) gav det resultatet att eleverna såsom sin lärare
gillar modern konst med en liten skillnad som är att läraren tycker om
abstraktion och samtida konst som postimpressionism, medan hennes elever
föredrar att figurera i surrealistisk stil.
Läraren Lea (L. 310514) berättar att hon är positivt inställd till konst som
skapas på traditionellt sätt men när det gäller den konst som hon själv
föredrar, är hon noggrann med att inte framhäva denna inför eleverna. Detta
enligt henne kan medföra att hon försöker styra elevernas smakinriktning.
Lea anger att hennes personliga konstsmak varierar från att vara helt
klassisk till modern och hon nämner exempel på konstfavoriter från olika
epoker, Caravaggio, Turner, Sigrid Hjertén, Helene Schjerfbeck, Anders
Zorn, James Ensor, Michaël Borremans, Peter Dahl och John E Franzen 73
med mer”. Lea gillar också samtida konst så som video och fotokonsterna
och hon tillägger: ”Vad som gäller foto och videokonst väljer jag att
särskilja dessa från den målade konsten. Inom videokonst är det speciellt
Kelly Richardson och Maro Brambilla som fångat mitt intresse. Inom
fotokonst Graciela Iturbide, Brigitte Lancombes och så förstås Anton
Corbijn som mest fångat mitt intresse”.
71

Läraren menar den franske grafikern Pierre Bonnards ”la femme dans la baignoire”.
Evelina (26 0514).
73
Caravaggio (1571-1610) naturalistisk konstnär. Joseph Mallord William Turner (17751851) brittisk konstnär med realistisk och impressionistisk stil. Sigrid Hjertén (1885–1948)
svensk modernistisk konstmålarinna, influerad av Matisse och fauvism. Helene
Schjerfbeck (1862) finsk konstmålarinna, naturalist och målade figurativ konst. Anders
Zorn (1860–1920) svensk impressionistisk konstnär. James Ensor (1860–1949) belgisk
modern och expressionistisk konstnär, (Cobra rörelsen och blandning mellan figurativ och
abstrakt). Michaël Borremans (1963) belgisk modern konstnär inom framförallt fotokonst.
Peter Dahl (1934), svensk konstnär, målare, grafiker och skulptör. Ref. Art net.
http://www.artnet.com/artists 2014-12-22 03:16. John E. Franzen (1942) svensk konstnär
och grafiker. Ref. John-E Franzén – biografi. http://www.enjoyscandinavianart.com 201412-22 03:18.
72
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Vid frågan om vilken typ av konst hon skulle vilja ha på väggen hemma
svarade hon: ”Faktum är att vi inte har en enda bild på väggen hemma. Det
är ett medvetet val från min sida. Orsaken ligger i att jag jobbar dagligen
själv med konstnärliga och digitala bilder. När jag inte jobbar med dessa är
det elevernas bilder som jag arbetar med. Ibland behöver därför hjärnan vila
från bilder. Tomrummet kan också vara en bild i sig. En andningspaus”.
Observation av de exemplen på elevers konstarbete i Leas bildklasser (se
bilaga 5) gav det resultatet att figurativ och föreställande konst är rådande i
elevprodukter där teckningar och målningar behandlade hantverksmässigt
och framställda på papper med blyerts eller akvarell färg.

Förhållningssätt till traditionell konstundervisning
Nedan följer lärares berättelser om sina förhållningssätt till klassisk konst i
undervisningen. Redogörelsen inbegriper beskrivning av arbetssätt med
traditionella moment och vilka material som används i bildframställning.
Jens (J. 080414) håller fast vid klassisk konst skapad på traditionellt sätt.
Han berättar att klassisk konst och hans skola är så nära förbundna med
varandra sedan hans skola startades på 1900- talet. För att bekräfta det
refererar Jens till den amerikanske konsthistorikern Paul Johnson, som
anser att den västerländska kulturen är den som mest uttrycktes inom
måleri, skulptur och arkitektur. Undervisningen i hans skola är därför
relaterat till skolans geografiska belägenhet. Jens menar att kultursynen är
relaterad till vart man lever och vart man befinner sig i världen. Han
tillägger: ”Vi kan också plocka in konst av andra kulturer som den indiska
eller den japanska, efter behov. Hade vi varit en skola belägen i Japan då
hade vi studerat mycket om den japanska gamla kulturens sätt att måla” 74.
Jens berättar att undervisningen i hans skola utmärks av att ”man avstår
ifrån att använda färger i sjuan och åttan. Eleverna i dessa två stadier får
enbart måla och teckna i svartvit eftersom de befinner sig i en mognadsfas
där de ser på saker som antingen eller och där allting ser ut i svart eller vitt
och allting är så polariserat, antingen jättebra eller jättedåligt. Då det passar
bra att arbeta med bara två färger vit och svart. När elevernas inre
föreställningsvärld är redo för att måla i färg så målar de i färg. Om de
målar ett klot till exempel, kan de med hjälp av tänkandet föreställa sig
klotet och hur det ser ut, om det svävar i luften, om solen lyser på det,
vilken sida kommer att vara upplyst och vilken sida ska stå i mörker. Klotet
landar på ett bord. Eleverna föreställer sig hur det kommer att se ut och hur
skuggan kommer att forma sig på bordet. På nian går man mer och mer till
att teckna och måla av saker och ting man tittar på. Det är viktigt att
eleverna målar och tecknar av saker för att de ska kunna öva sig iaktta
74

Jens (J. 08. 04.14).
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noga. Ibland kan det börja vid slutet på åttan men oftast vid början på
nian”75.
Vid frågan om hur läraren vet när eleverna är inne i denna ”mognadsfas”
svarar Jens att han försöker att avläsa när klassen är mogen för att iaktta
och framställa figurer. Kanske en elev känner sig färdig med det här inre
föreställandet och då går man över till att teckna stilleben eller teckna av
varandra. Arbetet med modellteckning går ut på att en elev sitter modell
och intar olika positioner medan de övriga tecknar. Efter två till tre minuter
byter eleven position och därefter byter roll med en annan som tar över.
Det är inte alla elever i bildklasserna som vill sitta modell då är det
frivilligt. När ingen vill göra det sitter läraren själv på bordet för att bli
avtecknad. ”Så det är väldigt traditionellt på något sätt och det är precis
som den gamla konstundervisningen på 1900-talet”, säger Jens.
När eleverna kommit in i mognadsstadiet för att jobba med färger, kan de
då göra det. De använder antingen vattenfärg eller torr pastell. De ”tycker
om att jobba med sina händer och gillar att jobba med torr pastell. Eftersom
de kan få fram fina nyanser och de känner att de kan lyckas med en del. Det
är viktigt att prioritera de metoderna där elever känner att de får ett bra
självförtroende av”. Sjuorna får varje år ett litet projekt som består av att
teckna av gamla motiv tryckta på vykort. Motiven är kända konstverk
målade utifrån olika stilar från olika epoker i konsthistorien. Sjuorna övar
sig fram med att teckna av motiven i stora pappersformat, 30 X40 cm.
Rutförstoring är då tillåtet men läraren vill att eleverna helst ska hoppa över
denna metod för att det inte är så viktigt att teckningarna ska vara perfekta.
När uppgiften, återgivning av klassiska mästarverk, är avklarad börjar
bildklasserna jobba med ett annat viktigt moment. De ska bearbeta motiven
från vykorten på så sätt att dessa på något vis bli deras egna. De ska lägga
till någon ändring i en detalj som kan vara färg eller något annat de tycker
fattas. ”Det är ett fantastiskt hjälpmedel att bearbeta klassisk konst av stora
mästare som exempelvis Rembrandt och att färglägga de reproducerade
motiven på ett nytt sätt, inte med Rembrandts färgskala, ockra gult och
brunt, utan med en annan färg. Eleverna ska kanske tänka såsom
Rembrandt och låta ljuset möta mörkret så att det mötet uppstår nya färger
eller kanske nya färger än vad Rembrandt föreställde sig. Det är ett sätt att
berika den inre känslovärlden. Känslorna finns där och man kan lära känna
dem genom konst. Konsten blir således en väg till kännedom”.
Vid årskurs åtta ska eleverna våga jobba med större pappersformat, 70 X
100 cm, men de måste ha övat sig med mindre format innan, annars kan
inte de längre kontrollera resultatet och då kan det vara jobbigt för de som
ville ha kontroll över sitt arbetsresultat. Jens säger: ”Det är otroligt
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verkningsfullt i elevernas inre mognadsprocess, att våga släppa den här
kontrollen. De kan sitta så här och teckna med stor skicklighet och så helt
plötsligt känner de att de tappade kontrollen över sitt arbete. Därför är det
viktigt att de släpper kontrollen någonstans under arbetsprocessen”.
Årskurser sju till nio jobbar varje vecka under hela året med
modellteckning. De tecknar av varandra, läraren eller valfritt djurfigur men
i årskurs nio lär de sig konsthistoria och de redovisar vad de har lärt sig.
Läraren anser att detta moment är ”stort och betydelsefullt och det omfattar
grottmålning fram till barock och det är föreläsningar på morgon medan
resten av dagen tecknar eleverna motiv från valfritt konstepok exempelvis
grekisk eller egyptisk konst osv.”. Material som används i bildframställning
är av olika slag, bivax, trä, ull från får att forma i små figurer, koppar, järn
att smida för att göra ljusstakar och skedar och sedan det sista materialet
som är sten, det hårdaste av stenarter. Dock börjar niorna arbeta med det
sista momentet, alltså stenhuggning och skulptur, efter avslutade studier i
grundskolan då har de börjat på gymnasiet.
Observation av de exemplen på elevarbete i Jens bildklasser (se bilaga1)
gav det resultatet att traditionell och figurativ konst är rådande och att
materialet är enkelt, papper blyerts eller bläck eller torr pastell, men att den
svartvita tekniken är dominerande.
Andreas (A. 090414) tycker att det traditionella sättet att lära ut konst på,
genom att rita och teckna, står för en för gammal klassicistisk och
romantisk föreställning. Han säger också: ”Att gå till en konstskola för att
lära sig teckna modeller och sådant är ett gammalt skräp”. Andreas hävdar
att han och eleverna är överens om att traditionell konst, med skissande,
linjer, volymer, porträtt och perspektiv, är något för gammalt och därför
jobbar inte de på det sättet. Vid en upprepad fråga om eleverna någonsin
vid årskurser sju till nio har fått en grundkunskap i perspektiv, skiss och
linjehantering svarar han att bildklasserna alldeles i början av årskurs sju
har läst grundkurs i traditionell teknik men då var det bara en kort period
och det ingick i en omfattande skapandeprocess som för det mesta
hanterades digitalt. Enligt Andreas behöver inte eleverna kunna allt för att
skapa konst. Han citerar forskaren Jurij Lotman som anser att bristen på
kunskap kan vara en kompetens i sig: ”En avsaknad av en teknik kan vara
en förutsättning för att skapa något nytt. Lotman menar att om man inte kan
rita på traditionellt sätt, om man vill göra konst och man saknar den
kunskapen om hur man ritar så kan man skapa något nytt. Det är det som
konsten går ut på”.
Christina (C. 280414), i motsatsen till Andreas, anser att det är viktigt att
lära ut figurativ konst på traditionellt sätt: ”Att lära sig teckning och
linjehantering, att jobba med djup, att få fram former och kunna få rätt likna
[sic!] betyder att lära sig att se och upptäcka saker. Att lära sig att se former
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och avbilda det man ser, att lära sig ljus och skugga, grundformer och
kanske överföra det och kunna se ett stilleben, ställa upp det och teckna av
dess form, är något som alla bildklasser från årskurs sju till nio ska
hantverksmässigt jobba med. Men i sjuan är det mycket mer traditionell
teknik som kommer in”.
Undervisningen för sjuorna handlar om den svartvita tekniken. Eleverna lär
sig grunderna i skiss och teckning av människokropp och proportioner”.
Christina brukar koppla medium till stilriktningar. När eleverna jobbar
exempelvis med stilleben ska de framställa formen i kubistisk eller
surrealistisk stil. Det är valfritt för dem att välja den konststil de tycker
passar för att arbeta med sina stilleben utifrån. På det viset arbetar de fram
sin kunskap från konsthistoria och reflekterar över hur andra konstnärer har
jobbat. Samt, lär de sig koppla det de skapar till samtid, samhälle och
identitet så att stilen blir personlig. Vidare anser Christina att: ”Om det bara
skulle handla om uttryck så kan det gå bra med att bara uttrycka sin egen
åsikt oavsett på vilket sätt, klippa, klistra och så, men samtidigt så känner
jag att det hantverksmässiga att rita, måla och blanda färger är det man vill
föra vidare. Jag tycker att en hel del barn och ungdomar har denna
skicklighet inom sig och det tycker jag måste få komma fram. Eleverna
måste också förstå färgen, inte bara hälla den direkt från tuben för att bli
vad som helst. De måste lära sig så att de ska hantera materialet på ett
medvetet sätt” 76.
Vartenda moment i undervisningen inleds med en teoretisk introduktion
som visualiseras med exempel på konstverk från någon konstepok gjorda ur
en viss konststil. Christina anser att ”konsthistoria och tradition finns ju där
och vi måste ta del av den. Teoretisk introduktion måste följas av visuella
exempel så att eleverna konkret tittar på vad som den teoretiska kunskapen
avser och hur konst förändras genom tid. Så vi går igenom alla epoker från
grottkonst till idag. När vi jobbar med perspektiv och djup tar vi upp en
konststil exempelvis renässansen och konstnärers konstverk från denna
epok. Eleverna kopplar sitt arbete till konstepoker, renässansen,
impressionismen, surrealismen eller kubismen och så vidare och de jobbar
därefter med stilleben. De får då uppleva hur ett föremål ser ut beroende på
vald stil”.
Samtliga bilder som representerar Christinas bildklassarbeten i denna studie
är handgjorda, även de hon kallar ”linoleumsnitt i svartvit”, är tryckta för
hand (se uppsatsens omslagsbild samt bilaga 3 i slutet av detta dokument).
Fördelen med handarbete, enligt henne, är att eleverna lär sig skissa och ge
form åt sina idéer. Hur de jobbar med en tryckteknik utan maskiner
förklarar hon i att: ”De skissar ned idéerna i förenklade former i svartvita
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ytor, sedan för de teckningarna över till linoleumplattor, de kalkerar
plattorna och karvar ut formerna som ska synas och sedan trycker de dessa
med tryckfärgen. För att karva ut sina teckningar använder de sina händer
och karvar med matskedar. När formerna är färdigt tryckta ska de också
kombineras med text så att den slutliga bilden blir informativ och
berättande av elevens egna erfarenheter, åsikter och upplevelser”.
Vidare berättar Christina att hennes undervisningsplaner varierar från år till
år och från termin till termin. Hon ser till att anpassa undervisningsplanerna
till elevernas nivå så att sjuorna som har jobbat med svartvit teknik, får en
friare arbetsform när de flyttar till årskurs åtta. De jobbar då med CDomslag och för fram ett uttryck eller en känsla genom arbetet med det
momentet. Vid årskurs nio lär bildklasserna sig konsthistoria och får i
uppgift att redovisa sina teoretiska kunskaper genom muntliga förhör eller
bildspel. Därefter gör de en analys av en bild som de kommer att utgå från
när de ska måla sina egna bilder.
Evelina (E. 260514) berättar att teckning är en uppgift som alla bildklasser
på högstadiet måste göra men ”niorna är mognare för att kunna sitta stilla,
undersöka, se figurer och stilleben och rita av dessa under en hel lektion”.
Hennes bildklasser jobbar sällan med porträtt. Om det är någon
porträttuppgift då är det ett själv (spegel)-porträtt istället för att eleverna
tecknar av varandra. Evelina berättar att det har varit porträtteckning någon
gång men när en elev var sjuk så avbröts arbetet helt.
Evelina säger: ”Jag anpassar teman efter elevernas nivå och jag ser till att
det inte bli väldigt traditionellt. När jag har en vanlig lektion och inget nytt
projekt blir det då perspektivlära för årskurs sju, men det inte är
regelbundet. De brukar gå ut för att rita hus och rum och de kan jobba med
skulpturer för offentlig utsmyckning och då måste de tänka på perspektiv
och skala. Därefter ska de lansera sina skulpturer och då måste de rita dem i
rätt miljö. Lera är det materialet som oftast används för att skulpturera. Men
eleverna får ju i princip använda vad som helst. Det är mycket återbruk av
tyger, papper, papier-maché, trä- lim och formar. Allt möjligt. (Evelina
pekar mot ett vitrinskåp där elevernas skulpturer samlas in), de får ta med
sådant här skräp hemifrån (Hon plockar upp oanvända material från
vitrinskåpet). Den här chokladpackningen eller den där godispackningen
med annat mer, som man slänger annars, är skräp men är det visst intressant
att återvinna och jobba med […] Jag tycker att de [eleverna] gillar mest att
jobba för hand. I en klass på 30 är det kanske bara 5 som är intresserade av
det digitala. Innan nian måste jag ha sett att de hanterar blyerts så att vi gör
slutbetyg. Jag måste få in delar i det. För bildämnet är bara 60 minuter en
gång i veckan”.
Läraren Lea (L. 310514) tycker personligen om samtida konst som video
och foto och beskriver sitt fotointresse som ”vardags mat”. Samtidigt anser
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hon att konst som görs med nya teknikerna ”på något sätt inte är lika
permanent som den för hand framställda”. Klassisk konst undervisning ”ger
eleverna utrymme för en bredare massa som lätt efterliknar
ursprungsfotografens mening i sina egna bilder. Med tanken på att figurativ
konst är enligt mitt sätt att se saken på är grunden till fortsatt skapande
inom andra konstnärliga medier”. Leas bildklasser arbetar med figurativ
konst i två- och tredimensionell gestaltning. Detta föregås av en pedagogisk
diskussion och efterföljs av en analys av arbetsmoment, samt en digital
dokumentation. Material och verktyg som används i arbetet varierar. Det
kan vara akryl, blyerts, tusch, akvarell, keramiskt hantverk, limtekniker
med mer. Lea följer nationella kursplanen som i stort sätt är styrande för
hur undervisningen ska bedrivas och vilka moment som ska finnas med.
Hon lägger upp en egen planering där hon specificerar vad som ska utföras
under terminen och vilka mål som ska uppnås.

Förhållningssätt till samtida konst och nya tekniker
Här följer bildlärarnas berättelser angående hur de förhåller sig till samtida
konst och tekniker samt hur de omsätter detta i undervisningen.
Jens (J. 080414) svarar att han upplever nya tekniker med fascination. Han
själv experimenterar med digitalkonst och håller mycket på med Photoshop
och fastnar så länge vid dataskärmen i ett försök att hitta en lösning på en
detalj utan att han märker att det har gått fem timmar. Han ler och berättar
”Jag är liksom förhäxand av dator och vad datorn förmår”. Ändå tycker han
att nyteknikerna inte kan ersätta det man skapar på traditionellt sätt, alltså
det sättet att arbeta med egna händer. Han undervisar inte i de nya
teknikerna men gjorde det tidigare då han undervisade i foto i ett separat
ämne. I Jens skola hör fotografi och digital foto hemma i ämnet ”teknik”.
Han hade undervisat i teknik för åttorna i flera år och han beskriver
fördelen med det ämnet i att: ”det tillåter en att gå in på den tekniska sidan
av digitalkameran och överhuvudtaget att förstå vad begreppen som
blandare, exponering och sensor är. När man har lärt sig i teknik kan man
då jämföra mellan gamla analoga kameror, systemkameror, och digitala
kameror och då kan man släppa ut eleverna för att fota. Eleverna lämnar
därefter in materialen och bearbetar dem. Vill de behandla sina bilder med
hjälp av enkla funktioner såsom att beskära, ändra ljus, göra bilderna i
gråskala och svartvit och lite mer så kan de göra det.
Jens tillägger: ”Om man ska jämföra traditionellt skapad konst med digital
konst är det en stor skillnad. Den digitala kan inte ersätta den traditionella.
Jag har ingenting emot digitalkonst men jag ser att den inte kan ersätta det
här arbetet med händerna. Vi har en liten bild och vi gör en stor bild, nu
kommer andra färger, mina färger, och blir annorlunda. Det är inte samma
sak som att trycka på zoom-knappen på datorn för att göra min bild större.
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Det är ju inte samma sak. Det här arbetet med händerna kastar jag inte
bort”.
Vid frågan om hur eleverna hanterar sina bilder svarar Jens att de vanligtvis
jobbar med Photoshop Element, men det inte han som lärde dem om
programmet. Bildklasserna har valt detta program för att det är en
förenklad, och billigare version av Photoshop. Jens säger att många elever,
kanske inte alla men de flesta har lärt sig själva i databehandlingsprogram.
Jens tycker att ”det traditionella undervisningssättet fungerar bättre än det
digitala. Eftersom det inte alla elever kan digitalteknikerna. Ett fåtal elever
behärskar programmet Final Cut Pro medan övriga elever inte kan det” 77.
Andreas (A. 090414) berättar att bildskapande i bildklasserna är en process
som inbegriper handmålning, fotografering, digital bildbehandling och
manipulering. Bildklasserna tecknar, målar, skrapar, fotograferar och
använder datorbilder, filmar, skär bilder och filmer på dator. De använder
bl.a. Photoshop, Pixel R och Word.
Läraren och hans elever är överens om att tillsammans planera inför vilka
moment de ska jobba med. Av den anledningen följer inte Andreas efter en
förbestämd kursplan. Han har skapat en metodik som han tycker är väldigt
bred och flexibel så att eleverna jobbar för det första individuellt. Det är
eleven som bestämmer vad han eller hon vill göra. Efter den preliminära
planeringen sitter eleverna och jobbar. De väljer ut olika tekniker, medium
och motiv. Sedan, under terminensgång, kan det hända att de medverkar i
ett projekt till exempel Tobaksfri Duo, ett projekt som drivs av en
organisation i Sverige som försöker minska tobakbruk bland ungdomarna,
där analys och rapportering intar centrala inslag. Läraren betecknar detta
moment med en utmärkt meta-kognitiv strategi i en modern
konstundervisning. En modern konst måste stimulera kreativiteten och detta
genom att använda semiotiken och dess begrepp. När eleverna har gjort
sina uppgifter måste de skriva en rapport där de använder semiotiska
begrepp till exempel främmandegöring eller närmandegöring som innebär
att göra av något gammalt något nytt och att göra det obekanta bekanta.
Sedan måste de skriva en analys av det de har skapat. I formativ mening
sätter de betyg tillsammans med läraren vilket är otroligt viktigt. Semiotiska
begrepp används i undervisningen med tanke på att man inte bör göra
distinktion mellan teori och praktik och att bild som alla andra ämnen
innefattar teori och praktik.
Teoretiska begrepp hjälper eleverna inte bara med att förstå och få idéer
utan de gör dem mer kreativa. Att tillämpa till exempel begreppet metafor i
reklam innebär att förena två saker som liknar varandra för att bilda en
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tredje. All reklam i världen har att göra med närmandegöring. Att ställa en
snygg tjej bredvid en bil i en bild kan göra att tjejen smittar av sig bilden
med sexiga koder genom att tjejens bröst hänger ihop med bilbilden. Att
eleven jobbar utifrån teoretiska, semiotiska, begreppen utgör grunden för
undervisningen och det får eleverna att vara mer medvetna. Det hjälper
också dem i andra skolämnen och får dem att förstå världen bättre. Andreas
återberättar en historia från en av sina bildklasser: ”En dag säger en elev till
mig ”bild är svårt” och då frågar jag ”varför det?”. ”Jo. För att jag måste
tänka. Matte är mycket enklare. Man lär sig matte genom att göra det som
står i boken. Medan i bild måste man tänka mycket”78.
Andreas anser att införandet av nya tekniker i skolvärlden inte har någon
särskild betydelse för att avgöra skolutvecklingen. Han förklarar att ” Nya
tekniker kan nödvändigvist inte stimulera lärandet. Trots att nya teknikerna
fördes in i skolan är skolan fortfarande ett av de mest föråldrande system att
det är farligt. Skolan är konservativ och måste förändras reellt. Skolan
borde vara ett avant-garde. En elev går till en lektion där han eller hon får
lite kunskap i ett ämne och sedan går eleven till en annan lektion för att få
lite kunskap i ett annat ämne. Det är något för gammalt att lära ut
krokiteckning från 2000-talet i dagens skola, medan eleverna upplever den
moderna världen med internet och mobiltelefoner utanför skolan. Eleven
måste uppleva att skolan är modern för att på så sätt prestera bättre. Därför
är kreativiteten otroligt viktig och kräver en stor frihet”79.
Beträffande arbetssätt med nya teknikerna gäller här samma berättelse som
Andreas gör med avseende klassisk konst. Det är en omfattande process
som kombinerar handarbete med datorarbete, samt ett stort urval moderna
riktningar. För att hantera sina bildprodukter använder bildklasserna vissa
datorprogram som Photoshop eller Pixel R samt ett ordbehandlingsprogram
Word vilket också ingår i skapandeprocessen.
Christina (C. 280414) anser att ”det [undervisningen] handlar mycket om
uttryck och viljan att förändra tankar och åsikter genom konst. När eleverna
arbetar ska de lägga till egna intryck så det blir bildkommunikation. För att
jobba med skulptur så brukar de titta på modern och samtidsskulptur i
staden och hellre på skolans byggnad. De gör skulpturer, fotar dem och
placerar dem i en miljö. Antingen fotar de själva eller tar de ut bilder från
internet för att placera sina skulpturer in i dem. På så sätt får de ihop många
olika bitar i en och samma uppgift samtidigt, å ena sidan av en traditionell
teknik, å andra sidan en av ny teknik. I arbetet med CD- omslag i liten
skala, 12 x12 cm, kombineras olika stilar och metoder. Under arbetet
fundera eleverna på bildkomposition, närbild, helbild, perspektiv och ljus.
De målar bakgrund och får fotografera sig själva och lägga in egna foto där
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de vill i bilden. Därefter behandlar de sina bilder på datorn och då kan de
förändra färger, förvränga för att förstärka uttryck, lägga på text, titel och
välja ut ett typsnitt som passar”.
Arbetssättet i Christinas bildklasser varierar beroende på vilket begrepp
man utgår från: konnotation, denotation, närmandegöring,
främmandegöring, metafor eller parafras. Det är niorna som jobbar med
bildomskrivning eller så kallade parafraser. De väljer ut ett motiv från ett
känt konstverk och målar av det med antingen akryl eller temperafärger. De
ska använda samma bildkomposition och formspråk men budskap måste de
ändra. Ändringen gäller något i konstverkets innehåll, färger eller symboler
så bilden får ett nytt budskap. Eleven får använda kamera, fota sig själv,
lägga till sitt eget foto i bilden och använda bildbehandlingsprogrammet för
att redigera den. Resultatet blir en genomarbetad målning i färg eller i båda
färg och collage med tidningspapper så att budskapet blir nytt 80.
Bildklasserna använder programmet Gimp för att hantera sina bilder.
Christina skrattar och förklarar: ”för att Gimp är ett gratis program då man
inte hade råd för att köpa Photoshop. Det finns ett annat alternativ som är
Pixel-r är för det är fritt tillgängligt på internet, men eftersom det kräver en
fungerande internetuppkoppling tycker jag att Gimp fungerar bättre och det
går att ladda ner och använda utan internetkoppling. Sexan arbetar med
animering och i uppgiften ”animera i lera”, skapar de figurer, fotar sina
figurer, flyttar dem in i ett program som Movie Maker och gör
bildberättelser. De skapar också spel, video och annat menar Christina:
”Det finns säkert en massa möjligheter att skapa animeringar med. Om man
hade Ipod så skulle man kunna göra stopmotion med mobiltelefonen.
Uppgiften handlar om att lägga in bilder för att göra en fotostory. Övriga
bildklasser har inte jobbat mycket med sådant under den här terminen.
Niorna jobbar med film under vårterminen. En del elever har gjort
animeringar men det är mer spelfilmer och musikvideo än filmer de jobbar
med” 81.
Läraren Evelina (E. 260514) berättar: ”oftast har jag modernismen, kanske
lite inom realismen beror på vad vi hinner, sen [sic!]har jag ju samtida
konst, vad som är aktuellt idag. Jag undervisar i sexton olika ämnen på
grundskolan och gymnasiet, fotografisk bild, media och kommunikation
och allt möjligt, så genom att jag är både gymnasielärare och
högstadielärare så väljer jag ju att plocka in digitala. Det digitala sättet att
eleverna har möjlighet at kunna få jobba mer individualiserat. Vi jobbar
ibland med installationer av olika slag. Vi tittar på vad som finns aktuellt
just nu och tillbaka och vi pratar om det. Så jag brukar koppla ihop
undervisningen med olika aktuella utställningar och jag visar för mina
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elever de ställen där installationer äger rum. Besöken beror på hur jag kan
få ut pengar för att åka dit och sådär” När det gäller arbetssättet med digital
teknik berättar hon:” jag blandar in saker och plockar in så mycket som
möjligt. Vi jobbar idag med fotografier, porträtt man lägger in om och göra
om och lägger ihop flera lager. Foto är nu borta för övrigt så det är bara
digitalt”82.
Läraren Lea (L.310514) har personligen ett stort intresse för fotokonst och
beskriver sin passion på det viset: ”För mig och beroende av mitt eget
fotointresse så är fotokonsten en form av vardagsmat där jag själv hämtar
uppslag till vidareutveckling av mina idéer. Ganska ofta kan jag plantera in
uppslag från fotovärlden i min undervisning. Detta lämpar sig väldigt bra
speciellt i arbetet med elever med speciella behov eftersom fotograferandet
är ett verktyg där eleverna kan lyckas skapa en tolkningsbar bild av
verkligheten”.
Lea betecknar sin personliga inställning till nya teknikerna med spänning
och fascination. Hon medger att datorerna ofta används i hennes
bildklasser. När det dock gäller bildframställning tycker Lea att det digitala
verktyget gör det möjligt att upptäcka nya vägar till skapande. Och att ”i
arbete med elever som har särskilda behov är IKT en förutsättning till att
eleverna lyckas uppnå ställda kursmål. Därför anser hon att ”nya teknikerna
medför ett nytt och intressegivande redskap i undervisningen”. Leas
bildklasser använder dem för bildhantering och arbetsdokumentation.
Eleverna använder Photoshop samt Audacity för att hantera sina
slutprodukter, och de använder Movie Maker och Powerpoint för att
hantera sina ljudfiler. Idéframställningen i bildklasserna inbegriper både en
traditionellt skapad sida och en digital, säger Lea, och hon anser att ”det
dubbla skapande i olika tekniker ger en breddning av den digitala
skapandeprocessen"83.

Förhållningssätt till nationella läroplanen och kursplanen,
Lgr11, i ämnet bild
Utifrån lärarnas resonemang har frågan om variation eller eventuellt
rådande stilar och tekniker i undervisningen besvarats olika. Kravet som i
styrdokument Lgr 11 avser bildframställning där ”eleven ska utveckla sin
förmåga att framställa bilder två – och tredimensionellt med olika material
och genom olika medium, digitala som hantverksmässiga” 84, uppfylls mer
eller mindre av de intervjuade lärarna. Christina 85 utgår i undervisningen
från de teoretiska begrepp som nämns i läroplanen Lgr 11, till exempel
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identitet, maktförhållanden, normer och stereotyper med mera. Hon säger
att ”det handlar mycket om uttryck och viljan att förändra tankar och åsikter
genom konst. När eleverna arbetar ska de lägga till egna intryck så det blir
bildkommunikation. När de arbetar med skulptur så brukar de titta på
modern och samtidsskulptur i staden och hellre på skolans byggnad. De
fotar slutprodukterna, skulpturerna, och placerar dem i en ny miljö.
Antingen fotar de själva eller tar de ut bilder från internet för att placera
sina skulpturer in i dem. På så sätt får de ihop många olika bitar i en och
samma uppgift samtidigt, å ena sidan av en traditionell teknik, å andra sidan
en av ny teknik.
Jens framstår som ett framträdande exempel på ensidig hållning eftersom
han är fast vid en traditionell konstundervisning och detta syns tydligt i
hans bildklassers konstnärliga arbete (se bildbilaga 1). Jens anser sig ”sy”
ihop en lokal ämnesplanering med ”de nya momenten som kommer in” i
nationella kursplanerna Lgr11. Han poängterar samtidigt att detta på något
vis inte går och säger med egna ord: ”jag försöker sy ihop mellan våran
[sic!] kursplan och den nationella kursplanen. Men så är det mycket mera
tid avsatt för ämnet än vad man har i den statliga och kommunala skolan” 86.
Andreas står för ett exempel på motsatt hållning avseende anpassning till
styrdokument Lgr11. Han och hans bildklasser planerar tillsammans hur
inlärningen ska gå till och vilka moment de ska jobba med. Han har en egen
syn på den estetiska läroprocessen och medger att han ”inte följer en
förbestämd kursplan”87 och han riktar hård kritik till bland annat rådande
skolsystem och det han anser statiskt och föråldrat. Med andra ord tycker
han att traditionell konstundervisning som lär ut modellteckning,
perspektiv, linjehantering, volym och färg, är ett ”gammalt skräp”. Det är
anledningen till att han prioriterar samtida konstformer och digital teknik
och detta syns i elevarbeten, (se bildbilaga 2).
För Lea ska bildundervisningen framförallt anpassas till elevernas särskilda
behov. Medan det för Evelina handlar om att försöka fullfölja kursplanerna
inom en sextiominuters lektion, en gång per vecka. Evelina ser till att
eleverna innan årskurs nio måste ha kunnat hantera både blyerts och måleri
så att hon hinner sätta slutbetyg på deras arbete. Med egna ord säger hon:
”Innan nian måste jag ha sett att de hanterar blyerts så att vi gör slutbetyg.
Jag måste få in delar i det. För bildämnet är bara 60 minuter en gång i
veckan”88.
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Resultatsammanfattning
Lärarnas smakpreferenser varierar från klassisk till modern konst. Jens,
Andreas, Evelina och Lea gillar modern konst medan Christina väljer
klassisk konst. Detta gäller deras personliga konstupplevelser och attityder.
Lärarna hävdar att de anpassar bildundervisningen till nationella
kursplanerna Lgr11. Dock skiljer sig de åt när de beskriver
undervisningspraktiker. När det gäller inställning till konst i traditionell
bemärkelse tycks den mest vara rådande i Jens och Leas vars bildklassers
konstnärliga arbete bekräftar detta.
Samtida konst med nya tekniker upplevs nästan uteslutande av samtliga
lärare med spänning och fascination. Det innebär dock inte att samtida
konst som kombinerar stilar och främst använder digitala verktyg i
konstskapandet är ett val för alla. Av Evelina och Andreas premieras det
digitala i undervisningen.
Bildskapandet handlar om avbildning och imitation eller bearbetning av
kända konstmotiv med moderna stilar. Bildframställning och bildhantering
inbegriper alla slags material från papper, pennor och vattenfärg till datorer
och detta gäller samtliga lärare som ingår i studien. En avvikelse utgörs av
bildklasserna i årskurs sju där materialen är mycket begränsade och den
”svart-vita tekniken” är därmed rådande. Eleverna använder bara papper,
kol och blyertspennor i bildframställningen.
Något gemensamt och utmärkande nog är att Photoshop är det mest
populära digitala verktyget för bildbehandling bland lärare och elever.
Dock inte alla kan ha det programmet på grund av brist på ekonomiska
resurser och därför använder de billigare versioner av Photoshop eller så
kan de välja helt andra program.
Sammanfattningsvis visar lärarnas berättelser på två hållningar i
förhållande till skapande medium, en konstinriktad respektive en
mediespecifik. När det gäller hur deras konstsyn kommer till uttryck i
undervisningens ämnesinnehåll och orientering så framträder tre riktningar,
en psykologisk, en bildande (sociologisk) och en marknadsinriktad. Frågan
är - hur kan vi förstå detta teoretiskt? I nästa kapitel tas dessa resultat som
utgångspunkt för en djupare analys.
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Analys och diskussion
Syftet med denna studie är att undersöka bildlärarens konstsyn och de sätt
på vilka de arbetar med ämnet, samt att identifiera variation eller eventuella
rådande stilar, tekniker och medium i bildklassverksamheten i grundskolan,
senare år. Med hjälp av de insamlade data och de teoretiska synpunkterna
som redovisats i studiebakgrunden kommer jag här att diskutera lärarnas
berättelser utifrån studien frågeställningar.

Att ”sy ihop” lokala och nationella kursplaner i ämnets
undervisning
Frågan om variation eller eventuellt rådande stilar och tekniker i
bildundervisningen besvarades olika av de intervjuade lärarna. De flesta
medger följa nationella styrdokument Lgr 11 och kravet om att utveckla
elevers förmåga att framställa bilder två – och tredimensionellt med olika
material och genom olika medium, digitalt som hantverksmässigt 89.
Två av lärarnas berättelser, Jens och Leas, samt observation av deras
elevers konstnärliga arbeten ger en uppfattning om att undervisningen är
anpassad till tidigare nationella styrdokument som Lgr 69 snarare än de
aktuella, Lgr 11. Det utmärks särskilt i fallet med Jens. Arbetsuppgifternas
centrala moment i Jens bildklasser närmar sig snarare vad som i
kursplanerna Lgr 69 betecknades med ”fläckgubbar, klippgubbar,
skuggspels-figurer […] handdockor, småfigurer och fantasiporträtt skapade
i nära naturlig skala”.90 I föregående avsnitt citerades Jens som ett
framträdande exempel på ensidig hållning eftersom han är fast vid den
traditionella konstundervisningen. Han medger dock försöka ”sy” ihop en
lokal ämnesplanering med ”de nya momenten som kommer in”. Han menar
dock nationella kursplanerna Lgr11. Samtidigt poängterar han att detta på
något vis inte går. Hans resonemang åsyftar organisatoriska skillnader
mellan den (fria) skolan han jobbar i och de kommunala skolorna vilka
hindrar denna anpassning i praktiken. Med egna ord hävdar han: ”jag
försöker sy ihop mellan våran [sic!] kursplan och den nationella kursplanen.
Men så är det mycket mera tid avsatt för ämnet än vad man har i den
statliga och kommunala skolan” 91. Jens utsaga kan därför uppfattas som
motsägelsefull eftersom de nya styrdokumenten Lgr 11 i grund och botten
inte uppmanar till att styra undervisnings-verksamheten på samma sätt som
på 1900 och inte heller uppmanar till att hålla en traditionell
konstundervisning. Det som Jens möjligen menar med uttrycket ”sy ihop”
är införandet av IKT i bildklasser i hans skola. I sådant fall används inte
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datorerna i skapandes syfte, utan de används för dokumentation och
redigering.
Att sy ihop undervisningens lokala undervisningsplanering och nationella
styrdokument har däremot ingen betydelse för läraren Andreas. En
förbestämd kursplan finns inte i hans bildklasser 92 utan han tillsammans
med eleverna planerar hur inlärningen ska gå till och vilka moment de ska
jobba med. Andreas anser sig hålla en varierad, handmässig såväl som
digital, bildframställningsprocess. Hans avantgardistiska konstsyn, hans
vilja att ständigt söka efter förnyelse, och hans kritiska inställning gentemot
konstundervisning i traditionell bemärkelse, där klassisk konst är gammalt
skräp, stämmer inte helt med det kravet på variation som anges i nationella
kursplanerna Lgr11. Därför tycks han prioritera samtida konstformer och
digital teknik och det också syns i hans bildklassers konstnärliga arbeten (se
bildbilaga 2). Andreas och Jens, som redan nämnts, illustrerar två motsatta
synsätt på bildämnet. Å ena sidan ett traditionellt och å andra sidan ett
(post) modernistiskt. Det ena är framåtsträvande och det andra är
bakåtblickande. Övriga lärares synsätt är situerade mellan dessa två
hållningar i ett sådant ambivalent tillstånd. Det är därför inte en lätt uppgift
att inta den utvärderande rollen av vilka av läroprocesser som tillhör vad
när dessa inte är homogena. Detta ska vidare diskteras omgående.
Vissa lärarattityder visar emellertid en sådan tendens att hursomhelst
uppfylla variationskraven oavsett om läraren upplever en viss grad av
frustration över tids trång och resursbegränsning. Denna föreställning
synliggörs genom Evelinas berättelse där undervisningens uppsatta mål är
att försöka fullfölja kursplanerna inom begränsad tid och resurser 93. Det kan
därför vara av denna anledning att gränserna mellan olika konstformer ska
brytas och alla möjliga tekniker och medier ska blandas ihop när
uppnåendemålet är att hinna sätta betyg på elevers arbete.
Sammanfattningsvis bör man nog uppmärksamma att lärarnas
undervisningspraktiker och helhetssyn på ämnet, som ser olika ut, kan
knytas ihop med det forskningsresultat som Marners & Örtegren kom fram
till. ”Lärarna uppfattar nya styrdokument som styrande, trots att ämnet
fortfarande vilar i viss utsträckning på beprövad erfarenhet snarare än på
styrdokumenten”94.

Lärarnas kontra elevers val av konststilar och tekniker
Det som utmärker lärarnas utsagor kring vilken konst de personligen gillar
och därtill vilken konststil de skulle vilja ha hemma, var att fyra av de fem
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intervjuade lärarna valde modern, medan en, Christina, valde klassisk och
handgjord konst. Lärarnas val av stilriktningar stämmer inte med elevernas.
Jens smak faller för abstrakt konst medan hans bildklasser föredrar den
naturalistiska stilen. Evelina väljer abstrakt och postimpressionistisk medan
hennes bildklasser delar intresse med henne för modern konst men inte för
abstrakt och postimpressionistisk. Istället väljer eleverna surrealistisk stil
och helst vill jobba utifrån den. Lea gillar olika konststilar från alla epoker
men hennes bildklasser väljer naturalistisk stil. Christina är traditionalist i
sin personliga konstsmak men hennes elever väljer olika samtida
konstformer.
Jämfört med den fundering i studiens inledning 95, är skillnaden påfallande
positiv vilken påvisar att elevernas stilval inte orienteras av vad lärarens
personliga förhållningssätt till konst är. Undantaget utgörs av Andreas. Han
nämner konstnären Duchamp vars konststil och hållning illusterar en
vändpunkt i konsthistorien. 96 Andreas enas med sina elever i stilval.
Elevarbeten i hans bildklasser ger en bekräftelse på en sammahållen
inställning vad som avser normbrytande konst, blandning av figurativ och
abstrakt, traditionellt och digitalt, samt ett kritiskt förhållningssätt till kultur
och samhälle (se bilaga 2).
Något som vi människor allmänt sett uppfattar som självklart är att konst
upplevs individuellt, att upplevelsen varierar från individ till individ och att
en individs konstsmak inte bör ifrågasättas. Det finns emellertid ett sådant
antagande, inbegripen i bl.a. Mayers definition, om att smaker, alltså de val
individer och grupper gör, utformas genom uppfostran, betingas och
förändras av historiska och sociokulturella förhållanden. 97 Tanken
motiverar till fundering över varför lärarnas subjektiva val, dvs. deras
sinnesförnimmelser inte är samma som de pedagogiska val de gör i
undervisningen. Ett exempel är att Christina uppskattar personligen klassisk
konst i traditionell bemärkelse, men i undervisningen låter hon
bildklasserna experimentera alla slags konststilar och tekniker. Leas
föreställning utgör motsatsen. Hennes konstsyn gynnar samtida
konstformer och hon själv experimenterar i fotokonst, medan hennes elever
övar sig i handmålning, linjehantering, volym och porträtteckning.
För att förstå denna antagonism mellan lärare och elev, mellan subjektiv
konstsyn och undervisningspraktiker kan en tolkning vara det som Elsner
poängterat om att lärarna överlämnar sina personliga intryck i fördel för
ungarnas populära kultur. Lärarna anpassar sin konstsyn till förmån för
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ungdomskultur och masskultur.98 Jag väljer bort ordet ”förändras” som
Elsner använder i sin undersökning eftersom det kan uppfattas i att man
genomgår från ett tillstånd till ett helt nytt sådant. En anpassning till något
rådande betyder nödvändigtvis inte att en människas inre föreställning har
förändrats. Det som lärarna gör är att de ”objektiverar” sina smaker så att
de passar in i mångfasetterat undervisnings sammanhang. Lärarna försöker
följa efter det de tycker är viktigast i nationella styrdokument Lgr11, bara
för att detta bör göras. Det kan också vara så att lärarna främst följer den
egna skolans profil och dess kultursyn som i fallet med Jens. Vad
anledningen än kan vara till denna antagonism kan den betraktas som ett
tecken på att pedagogisk verksamhet och personliga konstupplevelser inte
blandas ihop, vilket är en fördel för ungdomarnas konstlärande.

Ämnesorientering i undervisningspraktiker
Svar på studiens frågeställningar om lärarnas förhållningssätt till
traditionell konst samt till samtida konst och digital teknik gav en förståelse
av likheter/olikheter i attityder och praktiker. Utifrån lärarnas resonemang
och förhållningssätt kan de indelas i traditionalister och postmodernister.
Med traditionalist menar jag en undervisningsmodell som grundas i en
tekniskt-mimetisk tradition, karakteriserad av ett slags tänkande där
tonvikten snarare läggs på elevens egen bildproduktion än på att
kommunicera via bilder och där handarbete och görande har företräde.99
Modellen framhävs av Jens, Lea och Christina. Samtliga tre lärare
framhåller att konst som görs med nya teknikerna på något sätt inte är lika
permanent och inte kan ersätta den för hand framställda.
För Jens är det ett medvetet val: ”Jag har ingenting emot digitalkonst men
jag ser att den inte kan ersätta det här arbetet med händerna […] Det här
arbetet med händerna kastar jag inte bort”[…]. Så det är väldigt traditionellt
på något sätt och det är precis som den gamla konstundervisningen på
1900-talet”100.
Christina bygger sitt försvar för traditionella estetiska värderingar och
konstformer i det resonemanget: ”Att lära sig teckning och linjehantering,
att jobba med djup, att få fram former och kunna få rätt likna [sic!] betyder
att lära sig att se och upptäcka saker. Att lära sig att se former och avbilda
det man ser, att lära sig ljus och skugga, grundformer och kanske överföra
det och kunna se ett stilleben, ställa upp det och teckna av dess form, är
något som alla bildklasser från årskurs sju till nio ska hantverksmässigt
jobba med. Men i sjuan är det mycket mer traditionell teknik som kommer
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in. […] Om det bara skulle handla om uttryck så kan det gå bra med att bara
uttrycka sin egen åsikt oavsett på vilket sätt, klippa, klistra och så, men
samtidigt så känner jag att det hantverksmässiga, att rita, måla och blanda
färger är det man vill föra vidare”. 101
Lea håller samma inställning som Christina. Hon argumenterar för att:
”Den [traditionella] ger eleverna utrymme för en bredare massa som lätt
kan efterlikna ursprungsfotografens mening i sina egna bilder […] i arbete
med elever som har särskilda behov är ofta arbetet med datorn en
förutsättning till att eleverna lyckas uppnå ställda kursmål” 102. En
anledning till att lägga Leas förhållningssätt inom traditionalist kategorin är
att hennes resonemang är mycket tongivande av traditionellt bildskapande.
Hon ”är positivt inställd till figurativ konst skapad på traditionellt sätt med
tanken på att den ”är grunden till fortsatt skapande inom andra konstnärliga
medier” 103. En annan anledning är avsaknaden av ett underlag av exempel
på elevers konstnärliga arbeten i bildklasser, som skulle visa på att olika
tekniker kombineras vid bildframställning. De tillgängliga exemplen på
elevers konstproduktion i Leas bildklasser visar däremot konkret på att
traditionell konst är mest rådande. Verksamhetsbeskrivningen som Lea gör
motsvarar dessutom det som i Brandts mening kännetecknar den
avbildande, föreställande, konsten som förknippas med teckning,
komposition, form, kolorit och handskiss 104.
Med postmodernist menar jag en undervisningsmodell karakteriserad av
frånvaron av det linjära tänkande och en blandning inom den konstnärliga
verksamheten där alla tänkbara former, stilriktningar, tekniker och medium
är av intresse105. Modellen ser mer mediespecifikt ut och ett framträdande
exempel är Andreas som anger att bild ska skapas genom många olika
kombinationer av tekniker och idéer. Andreas står helt emot traditionell
naturalistisk representation och söker nya formspråk och innehåll. Han intar
en avantgarde hållning och för en attack mot konstvärldens samt
skolvärldens etablerade normer och värderingar. Enligt Andreas bör man
åstadkomma en ny social ordning och ett nytt tankesystem genom konst.
En normbrytande, modernistisk, tendens hålls kvar i Andreas bildklasser
genom en sådan strävan efter att lyfta fram och flitigt använda konstens
plastiska skikt så att det blir ett primärt medium 106. Det är dessutom det
enda teckenet på icke föreställande konst, främmandegöring eller
avautomatisering, inom insamlade exemplen på elevers konstnärliga
arbeten som presenteras i denna studie. I bilaga 2 står längs upp till vänster
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om bildgruppen en orange-dominerad målning, utformad utan konkret
innehåll där det enda i den skapade bilden som ges ett värde är formen och
färgen.107
Den postmodernistiska modellen framhävs också i Christinas bildklasser
där traditionellt och modernt, digitalt och hantverksmässigt kombineras
inom den konstnärliga verksamheten. Uppgiften ”Animera i lera” som
Christinas bildklasser arbetar med kan vara ett meningsfullt exempel på
denna kombination. Evelina kombinerar också datorverktyg med textil.
Teckning och skulptur med installation för offentlig utsmyckning samt
processkonst med vad som helst material. Om man utgår från Hargreaves
definition ”ett estetiskt, kulturellt och intellektuellt fenomen som omfattar
vissa stilformer, praktiker och kulturella yttringsformer och den kulturella
diskursen i vid mening, pastisch, kollage, dekonstruktion” 108, så kan man
identifiera ett postmodernistiskt tillstånd i bildverksamheterna.
Traditionalist och postmodernist-modeller rymmer i sig tre
ämnesorienteringar som går att identifiera utifrån lärarnas berättelser, och
som diskuteras i tre följande avsnitt:




107
108

Psykologisk och kognitiv med fokus på expressiv aspekt.
Bildande med sociologisk och kommunikativ dimension.
Pragmatisk med marknads-och nyttoinriktad dimension.
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Psykologisk och kognitiv med fokus på expressiv aspekt
Utifrån lärarnas utsagor ser ämnet ut som ett verktyg att uttrycka sina
känslor och släppa fritt dem. Därmed ser bildframställningen ut som ett
uttrycksmedel med kognitiv och expressiv aspekt.
Läraren Jens argumenterar för den teknisk-mimetiska traditionen (att rita,
teckna och imitera föremål). Enligt honom handlar det om det stadiet där
eleven övar sig med att se, iaktta noga och avbilda föremål är av stor
betydelse för elevens inre känsla och inre mognadsprocess109. Christinas
resonemang går åt det hållet när hon anser att den teknisk-mimetiska
traditionen är viktig i den meningen att den får eleven att lära sig se,
observera och upptäcka saker110. Kopplingen mellan skapandeverksamhet
och mognadsprocessen kan på något vis relatera till Vygotskys synpunkt
om individens biologiska utvecklingsnivå 111. Det som dessutom är
gemensamt mellan lärarna från den psykologiserande riktningen är att de
använder benämningen ”den svarvita perioden” för att syfta på en fas,
årskurs sju, som eleverna går igenom. Denna fas är karakteriserad av
hantverksmässigt arbete och teckning i kol och blyerts. Jens förklarar
sambandet mellan den unga elevens biologiska mognad och det stadium där
eleven varseblir omvärlden i svart vitt. Mognadsnivån, enligt Jens, påverkar
elevernas val av teknik och stil. Han tyder med egna ord: ”eleverna befinner
sig i en mognadsfas där de ser på saker som antingen eller och där allting
ser ut i svart eller vitt och allting är så polariserat, antingen jättebra eller
jättedåligt. Då det passar bra att arbeta med bara två färger vit och svart.
När elevernas inre föreställningsvärld är redo för att måla i färg så målar de
i färg. [Eleverna] tycker att konst ska se ut som fotografi, som om en
kamera har fotat av verkliga föremål. Så det är något som de kommer med,
något som de har med sig. [Att bearbeta de klassiska mästares konstverk ]
är ett sätt att berika den inre känslovärlden. Känslorna finns där och man
kan lära känna dem genom konst. Konsten blir således en väg till
kännedom”. 112
Den expressiva aspekten betecknas av läraren Jens som en medfödd
förmåga. Det möjliggör att ungarna kan uttrycka sig spontant medan
lärarens roll är att vara medhjälpare så att eleverna ska kunna uttrycka sig
fritt och uppnå den inre mognadsföreställningen. Christina håller en likadan
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inställning och säger med egna ord att: ”barn och ungdomar har denna
skicklighet inom sig och det tycker jag måste komma fram” 113.
Jens och Christinas resonemang relaterar till Vygotskys synpunkt om att
barn har i sig förmågan att göra saker114. Man kan konstatera att detta
resonemang ger upphov till det som Elsner nämner ”Creative selfexpression” och det fria skapandet vilket framhölls som en pedagogisk
modell. Det relaterar också till det som Elsner poängterat om
skolverksamhetens terapeutiska aspekt som har i sikte att ”ge emotionell
utveckling snarare än att formulera mening i ett konstnärligt medium”. 115
Verksamhetsinnehåll och denna anknytning till elevens inre mognad
påminner om Lgr 69 där målet med undervisningen i teckningsämnet är att
få eleven att ”uppfatta” och ”njuta av konst” medan lärarens och skolans
uppgift är att anknyta ämnesinnehåll till elevens ”mognadsnivå”116.

Bildande med sociologisk och kommunikativ dimension
Med sociologisk och kommunikativ dimension menar jag en mediespecifik
undervisningsmodell som lägger tonvikten på skapande verksamhetens
sociala och kommunikativa dimensioner, där de sociologiska aspekterna
premieras framför de tidigare psykologiska.
Att se på ämnet som bildande bottnar i synen på en demokratisk skola där
en väsentlig del av verksameten ägnas åt att skapa mening. I demokratiska
samhällen är meningsskapande en av de största drivkrafter för människans
utveckling. Utifrån lärarna Christinas och Andreas resonemang, samt
observation av deras bildklassers konstnärliga arbete, ser undervisningen i
sin helhet ut som en process av träning, skapande, mediering,
kommunikation, reflektion, dokumentation och rapportering. Med
utgångspunkt i Lotmans tanke, den som Marner åberopar, kan lärarnas
förhållningssätt jämföras med ”nya tankemodeller som sammanbinder olika
världar” och en” transferprocess som överbygger det analoga tänkande”. 117
I ljuset av Thavenius kultursociologiska modell håller denna riktning en
friställning från traditionens normativa anspråk 118. Jag tolkar lärarnas
argument mot förståelsen av att bildningsaspekten illustreras av det som
Thavenius poängterat, att läraren inte bara är delaktig i ett bildningsuppdrag
utan också är en kulturagent med huvuduppdrag att värna om demokrati
dvs. att jobba utifrån grundläggande demokratiska värderingar. 119 Med
utgångspunkt i denna tanke, kan också bildningsaspekten konkretiseras i
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den mediespecifika undervisningsmodellen. Ett exempel på
demokratiseringsaspekt uppfattas i att elevernas i Andreas bildklasser
utövar fullt ansvar för att planera och genomföra de arbetssätt och
arbetsmoment de tycker passar för meningsskapande. Ett annat exempel är
betoningen av bildretoriken och användandet av semiotiska begrepp i
bildanalys och bildomarbetning. Jag kommer omgående att ge ett mer
konkret exempel.
Lärarnas betoning av kommunikativa inslag i stället för ensidigt skapande
kan, utifrån Marner & Örtegrens synpunkt, ge en uppfattning om ett
”modernt” bildämne som överbryggar det alltför unika, begränsade och
egocentriska tänkande120. Med utgångspunkt i Marners (Lotmans) tanke går
det att identifiera en undervisningsmodell som är inne i den multimodala
utvecklingsfasen där interaktivitet och mottagare upptar en framträdande
roll. Modellen framhävs främst av Andrea och Christina. Båda lärarnas
resonemang, samt deras bildklassers konstnärliga arbete (se bildbilagor 2
och 3) kan kopplas ihop med det som Säljö angav om ett sociokulturellt
perspektiv121. Enligt Säljö sker den sociala utvecklingens kommunikativa
aspekt i ett växelspel mellan elevens biologiska förutsättningar och dennes
behov av kontakt med personer i sin omgivning. Kommunikation och
interaktion gör att elevens kulturella medvetenhet ökar och att eleven
kritiskt reflekterar kring sin roll i samhället.
Den mediespecifika undervisningsmodellen skiljer inte mellan teori och
praktik i bildklassverksamheten. Christina medger att hon utgår i sitt arbete
från teoretiska begrepp som anges i läroplanen Lgr11 och hon nämner bl.a.
identitet, maktförhållanden, normer och stereotyper. Samt att hon talar om
”uttryck och vilja att förändra tankar och åsikter genom konst. [---]. När
eleverna arbetar ska de lägga till egna intryck så det blir
bildkommunikation”122. För Andreas ligger tonvikten i analys och estetisk
rapportering, två moment som han betecknar med en ”meta-kognitiv
strategi” 123. Meta-kognitiv strategin står på tre grundpoler, kreativitet,
medvetenhet och frihet som gynnas genom att eleverna skapar mening när
de uttrycker sig genom bilder och när bildläraren underlättar
kommunikation och skapar samtal om och genom bilden. Ett uppenbart
exempel är parafrasuppgiften.
Parafras är ett moment i bildframställningsprocess där den retoriska
aspekten betonas och den kommunikativa gynnas mest. Parafras är ett
vanligt återkommande tema i Andreas och Christinas, men inte i Leas och
Evelinas berättelser. Den sistnämnda läraren anger att hon inte arbetar med
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parafras eftersom detta moment helt enkelt inte alls finns med i
verksamheten. Lea och hennes bildklassarbete visar inte heller på att
parafrasuppgiften finns med i skapandeverksamheten. Vad som gäller
läraren Jens så berättar han om någon likadan uppgift utan att nämna att det
handlar om parafras. Han beskriver en bearbetningsprocess i
bildklassverksamheten där kända mästares verk reproduceras. Processens
sista del går på att eleverna lägger egna intryck i reproducerade motiv så att
slutliga bilder får ett nytt budskap. Dock inriktas uppgiften på
konstvetenskap men inte på bildnings, sociala- och kommunikativa
dimensioner. Jens förklarar att meningen med reproduceringsuppgiften är
att utföra en förändring i motivens form och färg för att se om förhållanden
mellan motivens inneboende element kommer att påverkas efter
omarbetningen och hur det i slutändan kommer att upplevas. Jens ger ett
Picasso-exempel för att tydliggöra den konstinriktade dimensionen (se Jens
argument sida 20).
Christina talar däremot om en ”bildomskrivning” varigenom eleverna lär
sig ”koppla det de skapar till vår samtid, samhälle och identitet så att stilen i
de reproducerade motiven blir personlig”. Christinas uppfattning av
parafrasen eller bildavbildning kan kopplas ihop till det som enligt Marners
mening är en form av metasemiotisk bild som sker genom att ändra, låna en
konststil eller ett penseldrag, att göra integrationer och oppositioner mellan
bildelement för att skapa en retorikeffekt och därmed kommunisera
upplevelser genom bildens tecken124.

Pragmatisk aspekt med marknads och nyttoinriktad
dimension
Pragmatisk med marknads- och nyttoinriktad dimension är en
undervisningsmodell dominerad av en sådan föreställning att det estetiska
inte bara formas av konsten, att kultur och konst är medel för andra mål,
och att ämnet bild har ett bruksvärde eller materiell nyttoinriktad sida vilket
gör att bildskapandes verksamhet betraktas som förberedande övning för
olika yrken i framtida arbetsmarknad. 125 Modellen är mångskiftande och
bryter gränser mellan olika konstformer men främst främjar en
företagsmässig aspekt som uppfyller industriella ändamål. Mot Thanvenius
tanke i bakgrunden går det att identifiera vissa utslag av denna modell i
lärarnas utsagor. Animationer, stopmotion, spel och video samt
tryckteknik, linoleum, tecknade serier och illustrationer, reklam affischer,
Cd-omslag med mera är rådande symboler av medie- och
konsumtionskulturen i dagens postmoderna samhällen. Dessa bildformer
nämns av lärarna Evelina, Christina och Andrea som en del av
124
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Jfr Marner (2009) S. 24 f; Marner (red.) (1997) S. 114.
Jfr Elsner (2000) S.16 ff.
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bildframställningsverksamhet och de syns i de två sistnämnda lärares
bildklassers konstnärliga arbete (se bildbilagor 2 och 3).
Läraren som mest tycks betona anpassningen till samtida konstmarknad är
Evelina som prioriterar digitalt arbete och begränsar elementär kunskap och
hantverksmässigt arbete att de nästan elimineras från bildklassers
skapandeverksamhet. En av anledningarna kan vara att läraren, enligt vad
hon själv angav, är en egenföretagare och driver egen verksamhet inom
textil-design och tryckeri, samtidigt som hon bedriver sitt arbete som
bildlärare, textillärare och medielärare i både grund- och gymnasiet på
samma skola. Hon upprätthåller samarbete med etablerade samtida
konstnärer och konsinstitutioner och ordnar regelbundna klassbesök till
stadens aktuella utställningar så att elevernas intresse för samtida
konstformer ökar. Något utmärkande nog är att Evelina är den enda bland
de intervjuade lärarna som nämner installation för ”offentlig utsmyckning”
som ett fast moment i bildundervisning och den enda som upplever en stor
stress och frustration över tid och pengar som om dessa utgör den
avgörande tyngpunkten för bildklassaktiviteten.
En sammanfattning av de tre föregående avsnitten är att samtliga lärare kan
företräda för den ena eller den andra hållningen, dock med olika fokus
beroende på vad de värdesätter för slags estetisk riktning. I redogörelsen av
tidigare forskning märktes det att Elsner 126 sätter ämnets kommunikativa
karaktär ihop med ett bruksvärde. Som om bruksvärdet dvs. nyttoaspekten
vare en av den kommunikativa aspektens inneboende karaktär. Medan
Thavenius sätter en modest i motsatsen till en marknads- och nyttoinriktad
estetik. Ett eget val som har gjorts vid denna studieanalys var att kombinera
och sammansätta karaktärerna i de tre föregående huvudorienteringar: En
psykologisk och kognitiv, en bildande och kommunikativ och en
pragmatisk och nyttoinriktad. Spänningsvidd mellan dessa tre verkar inte
vara så stor som det skildras hos Thavenius. Ett exempel är att en och
samma lärare med kommunikativ orientering kan gynna onytta och
identitetsskapandes bildande aspekt men denne också kan göra motsatsen,
hylla skolreformer åt marknadens håll och förstärka de värden som är nära
knutna till makt- och kapitalintressen.

Mötet med samtid och nya tekniker
Beträffande förhållningssätt till samtida konst och nya tekniker utmärks det
att nya konstformer och dess starka samband till informationsteknik i viss
utstäckning utgör en väsentlig del av bildklassers skapande verksamheter,
samt att den digitala tekniken för alla bildklasser är en integrerad del i
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bildklassverksamheten. I enlighet med Skolverkets utvärderingsrapport
2003 kan den digitala orientering betecknas som ”samtida medborgerliga
kompetens” och jämförelsevis med Marners & Örtegrens forskningsresultat, avseende digitala mediers implementering i bildämnet, kan man
konstatera att IKT idag är en del av ämnet 127. Ny tekniken ser
användarvänlig ut och den upplevs av samtliga lärarna med fascination och
spänning till denna grad att de själva skapar och experimenterar i sina
datorer. Dock har datorerna ännu inte tagit över för att bli ”ett ensidigt
instrumentellt verktyg” så som i Marners och Örtegrens mening. Lärarnas
hållning i denna undersökning hör hemma i de faser som forskarna Marner
och Örtegren betecknar med addering och inbäddning 128.
En viktig punkt att diskutera i det sammanhanget är om digitala mediers
implementering i bildämnet är en avgörande faktor för att definiera lärande
med ”bra” och utvecklande eller ”dåligt” och tillbakadragande. Andreas på
bestämt sätt förnekar detta samband. När övriga lärare, som ingår i denna
undersökning, upplever nya tekniker med fascination och spänning delar
inte Andreas med dem samma upplevelse. Trots att han och hans
bildklasser för det mesta skapar och hanterar sina konstprodukter digitalt,
anser han att nya tekniker inte avgör skolutvecklingen och att de inte
nödvändigvis stimulerar lärandet. 129
I Evelinas bildklasser tycks digital teknik vara rådande. Hon själv anger att
hon jobbar mest digitalt130. Medan i Jens bildklasser tycks nya teknikerna
vara en ganska marginaliserad del i undervisningen. Detta trots att läraren
Jens upplever ny tekniken som utmanande och nyfikenhetsväckande,
framhåller han dock en traditionell undervisning. Christina tycker att det är
spännande med nya teknikerna för de låter en upptäcka nya vägar till
skapande. 131 Lea tycker att nya tekniker medför ett nytt och intressegivande
redskap för dokumentation och breddning av skapandeprocessen. Den är
synnerligen viktig som ett hjälpverktyg i arbetet med elever som har
särskilda behov. 132
Om man utgår från Marners & Örtegrens synpunkt, vad som beträffar
digitala mediers implementering i ämnet 133, kan man inte hävda att någon
av lärarnas undervisningspraktiker är inne i en motståndsfas, (beroende på
hur ett motstånd definieras). IKT används idag i bildklasserna i nästan alla
grundskolor och de är ett kompletterande verktyg för bildbehandling och
dokumentation. Emellertid har digitala teknikens implementering i ämnet
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inte än nått den fas som Marner & Örtegren benämner digitala mediers
dominans.
Nya tekniker har sammanfattningsvis en föränderlig roll i ämnet. Genom
mötet mellan Bild och samtid med sin tekniska explosion främjas ämnets
interaktiva, kommunikativa dimension. Ämnets bildande, sociologiska och
dimensioner betonas, samtidigt som dess pragmatiska, nyttoinriktade
dimensioner. Dock kan sambandet mellan ämnet och samtid vara beroende
av flexibiliteten i lärarnas attityder gentemot de krafter som styr och
åstadkommer förändringen i konstlandskapet.

Övergripande om bildämnet
Utifrån vad de fem lärarna har berättat om sina förhållnings- och arbetssätt,
ser tillståndet i bildundervisningen komplicerat ut. Det utgörs av att
företrädare för samtidskonst versus förespråkare för klassisk konst och är
överens i vissa frågor men åtskiljs markant vid vissa andra.
Ämnet ser gränslöst och tvärdisciplinärt ut och läroprocessen blir därmed
ytterst varierad. En lärare kan säga sig följa nationella kursplanerna Lgr11
och samtidigt hålla fast vid traditionell konstundervisning och
hantverksmässigt arbete. En annan lärare håller fast vid traditionell
konstundervisningen men uttrycker samtidigt en stor beundran av samtida
konstepoker och samtida konstformer. Jag lånar Hargreaves metafor ”den
rörliga mosaiken” för att urskilja ett postmodernistiskt tillstånd i lärarnas
förhållningssätt. Det utmärks av en tendens att variera så mycket som
möjligt i inlärnings- situationer, arbetssätt, stilar, tekniker och medier.
Även de okonventionella och mångsidiga bildframställningsmaterialen
tillhör den postmoderna konsten.
Variationen är påtagligt i den meningen att motsatta tankemodeller,
analoga och nya tekniker kan samexistera i en och samma bildklass
samtidigt. Något underligt nog är Evelinas och Jens berättelser om
parafras-uppgiften. Jens, som upprätthåller det analoga lärandet,
berättar om parafrasuppgiften utan att nämna att det är en parafras.
Evelina, som säger sig upprätthålla det postmoderna tänkandet väljer
emellertid bort parafrasuppgiften helt från verksamheten. Variation
kan innebära att IKT integreras i ämnet utan att det analoga tänkandet
berörs. Variation når ämnesinnehåll och lärarrollen som idag ser väldigt
utvidgad ut. Foto, film, video, mode, reklam, datoranimering och spel ska
rymmas i ämnet.134 Bildläraren ska vara bra i stillbilder, rörliga bilder,
handverk, dataprogram, kamera och fototeknik. Med utgångspunkt i
Thavenius tanke kan orsaken vara att skolan inte är en homogen
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institution utan rymmer i sig en mångfald perspektiv 135. En imitation av
tidigare normer och en opposition mot tidigare normer upprätthålls därför
av samma skola och samma lärare samtidigt.
Ett postmodernistiskt tillstånd går att identifiera vid ett fall bland lärares
hållningar. Det karakteriseras i en attityd av misstro gentemot allt som är
traditionellt. Andreas betraktar övningen i teckning, måleri och
perspektivlära som meningslösa uppgifter i dagens skola. Han möter
förnyelsen med fullt förtroende och är ständigt på sökandet efter något
normbrytande. Hans avantgardistiska hållning är så kritisk att han söker
efter vad som skulle överbrygga en stagnerad postmodernism.
Det postmodernistiska tillståndet karakteriseras i att undervisningen i bild
inte bara handlar om medierad kunskap utan också om resurs-och
tidsfrågor. De krav som ställs i Lgr 11 möts i undervisningspraktiker av
begränsade resurser och trångt tidsutrymme. Tidsbristen, är ett
återkommande ämne som ofta rapporteras genom forskningen om
skolpraktiker. Under praktikperioder har jag personligen tagit del av
tidsfrågan genom samtal med lärare och erfarenhet i den egna
undervisningen. Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan har för
cirka tio år sedan pekat på tidsbristen och angett att den påverkar
läroprocessen.136 I denna bemärkelse kan två motsatta tidstillstånd påverka
ämnesorientering. Ett där läraren upplever tiden som frihet och ett där
lärarna upplever tiden som tvång. Ett exempel på det förstnämnda
tillståndet är det som Jens berättar: ”vi har valt att avsätta mycket tid och
resurser för det här ämnet. Fyra veckor är mycket som du vet. Varje dag går
vi igenom arkitektur och på eftermiddagarna bygger vi modeller efter egna
val av konststil och sedan två veckor utomlands” 137. Jens utsaga ger en
uppfattning av att man i den fria skolan förfogar över tid och resurser till en
grad att eleverna dagligen får arbeta med modellteckning och arkitektur,
samt att kunna ordna konstbesök utomlands och lägga upp utladsresor som
en fast del i undervisnings schema. Ett exempel på det nästnämnda
tillståndet är lärarnas utsagor om att de framförallt ser till att fullfölja
kursplanerna och ge en varierande undervisning inom en angiven tid som,
för Bild, är kortare än den tilldelad övriga skolämnen. Lärarna upplever att
tidsbegränsningen sätter press på dem och det påverkar
undervisningsinnehåll och elevers kreativitet. Evelina hävdar att hon
försöker ge eleverna grundkunskap i teckning men inte hinner. Därför
avsätter hon tillgänglig tid på digitalt arbete istället 138. Andreas känner sig
upprörd över denna fråga och anser att eleverna i det nuvarande upplagda
schemat för Bild inte får tillräckligt med kunskap i det ämnet och inte heller
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tillräckligt med kunskap i övriga skolämnen139. Tidsaspekten är en sorts
intensifieringsfråga där uppsatta mål skall uppnås, oavsett om de verkligen
kan det, och läraren ska visa sin professionalism och utvidga sin lärarroll
genom samarbete, ämnesintegration, skol- och elevarbets-bedömningar
med mera. Det kan utgöra stora hinder om läraren ska klara av de
sociokulturella, de bildande uppdrag som bildundervisningen uppmanas att
uppfylla.
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Andreas (A. 090414).
49

Sammanfattande slutsatser och diskussion
I diskussionen av det empiriska avsnittet valde jag att distansera mig för att
skapa en övergripande bild av skapandeverksamheten i bildklasserna i
grundskolan. Jag valde också att avstå ifrån att utgå från antagonismen
”konst, icke konst” som skulle innebära att rikta diskussionen åt estetisk
filosofi och normativ värdering, vilket inte var avsikten med denna studie.
Däremot riktades diskussionen åt attityder och praktiker i relation till
konststils urval och prioriteringar av tekniker, för att därefter få översikten
över orienteringen mot skapande verksamhet. En förtjänst av den valda
intervjumetoden var att den ledde till samtal och reflektion kring
undervisningspraktiker. Den valda metoden, kvalitativa observationer, teori
och tidigare studier tycks ha bidragit till förståelsen av en mer helhetlig bild
av verksamheten i ämnet.
Som helhet ser bildämnet mer konstinriktat ut i de fristående skolorna. Där
betonas expressiva och kognitiva aspekter och traditionella arbetsformer
har företräde i läroprocessen. I bildframställning läggs fokusen främst på att
imitera och avbilda genom att rita och teckna av verkliga föremål. De
lärarna som undervisar i teckning och målning i traditionell bemärkelse,
argumenterar för denna hållning i att barn ska lära sig konststilar i relation
till olika konsthistoriska epoker för att utveckla sin iakttagelseförmåga och
avbildningsskicklighet.
Den helhetliga bilden av bildämnet framstår som mer socio-och
mediespecifikt i de kommunala skolorna. Lärandet i teckning och målning
sammanvävs med media, kommunikation och semiotik vilket gör ämnet
kulturellt omfattande och mångsidigt att det inbegriper skapande,
upplevelse, analys och kritisk granskning, alltså de aspekterna som utgör
läroprocessens uppnåendemål. 140 Undersökningen styrker på att den
sociokulturella teorin är applicerbar inom bildpedagogisk forskning.
Förtjänsten av den sociokulturella teorin har för denna undersökning, varit
att den belyst inverkan av teknisk, kommunikativ och social utveckling på
bildundervisningen. En av denna utvecklings synligaste aspekter är
betoningen av interaktion mellan deltagarna, bildklasseleverna, i
kommunikationen och dessas aktiva roller i umgänget med varandra 141.
I den postmoderna världen varseblir de sin omvärld och de aktivt sampelar
med den142. Lika viktigt har varit att belysa förändringarna som nådde
estetiken och dess värde i ljuset av centrala begrepp inom den
konstestetisken. Det tycks ha tydliggjort spänningar mellan ungdomarnas
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populärkulturs värld och den inåtsträvande konstvärlden. Lika viktigt har
varit att undersöka bildundervisningen i ljuset av postmodernistisk
forskning för att synliggöra vad som fortfarande hör hemma i de
förgivettagna sanningarna143, och vad som har förändrats, eller på väg att
förändras. Det som inom estetisk forskning har angivits om den "rena
konsten", så som i citerad Brandts bildkonstdefinition144 (se teorikapitel),
alltså den som utesluter hantverk, designade bruksföremål industriellt,
kitsch, video, foto och tidningsteckning, verkar vara på väg att upphöra
gälla för bildkonsten. Nu kan konstnärer liksom bildklasselever blanda ihop
alla möjliga arter och sudda bort gränserna mellan dem.
Emellertid krävs en värderande bildestetik, en så kallad radikal, i dagens
skola145. Det innebär att skolan måste hålla sig kritisk till traditionella
inslag av smakfostran men samtidigt så måste skolan hålla sig kritisk till
samtida marknadsinriktade inslag som överdrivet hyllar den tekniska
utvecklingen och tillfredsställer kapitalintressens kommersiella behov.
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Några reflektioner
Det är uppenbart att lärandet i bildkonst i grundskola idag inte är ensidigt
och inte bara handlar om tecknings- och färglära. Ämnet handlar snarare
om en kombination mellan olika gestaltningsformer och det har sin grund i
läroplanen Lgr11.
Denna undersökning visar på att datoranvändning har ett integrerat inslag i
bildklassverksamheter och att nutidsvinkling är starkt betonad samtidigt
som det traditionella sättet att lära figurativ konst på fortfarande lever kvar.
Undersökningen visar på kommunikations -och bildningsuppdrags starka
inriktning parallellt med en yrkesteknisk inriktning.
Trots att lärarnas personliga konstsmak i stort sett inte styr elevernas val av
stil, teknik och medium har de aktuella ämnesorienteringar en inverkan i
vilka kunskaper eleverna utvecklar och vilka val de gör när de skapar konst.
En ökad variation parallellt med en ökad datoranvändning och en begränsad
tid kan på längre sikt påverka ämnesdidaktik så att vissa delar i
bildframställning som kräver handarbete förmodligen kommer att väljas
bort. Tekningslära, bildperception och färglära, kan på längre sikt
elimineras ju mer datoriseringen ökar. Rörlighet i ämnesinnehåll och ökad
demokratiseringsaspekt kan påverka lärares kvalifikation så att läraren
avkvalificeras. Lärarens och ämnets autonomi kan till och med minska.
Några reflexioner är, om vi ska ge ungarna en god kunskap i ämnet bör vi
fundera på om de behöver lära sig grunderna i teckning, linjehantering och
färglära samtidigt som de lär sig hantera och skapa bilder på datorer så att
de får en varierad undervisning. Vi bör alltså fundera på varför traditionell
konst uppfattas som odemokratisk medan modern konst uppfattas som
demokratisk och vad denna uppfattning beror på. Är det lärosättet och
tekniker eller innehållet som avgör om undervisningen i ett ämne är
utvecklande?
Verksamheten bör förena intellektet med handarbete. Reflektion, kritisk
analys och visuell uppmärksamhet bör kombineras med traditionell teknik.
Jag delar åsikt med de intervjuade lärarna vad som gäller fascination och
spänning i upplevelsen av digitala medier. Samtidigt så vill jag understryka
de elementära grunderna i klassisk konst som barn och ungar erbjuds
genom ämnet. Det är viktigt att skolbarn lär sig rita, teckna och måla för
hand även om de ska välja nya tekniker som enda verktyg i framtida
bildskapande. Det finns samtida grafiker med en stor professionalism som
direkt framställer bilder på datorer. Dock är inte de många. Man måste först
ha kunskap i traditionell teckning för att skissa ner egna idéer oavsett om
man ska rita på papper eller på digitala ritplattor och därutöver talang,
oavsett om man skapar figurativ eller abstrakt konst.
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Stora bildkonstnärer inom modern konsthistoria inledde sin karriär med
elementär kunskap innan de gav moderna idégestaltningar med högsta grad
abstraktion. Ett exempel är ”Première Communion” som kubisten Picasso
målade då han var femton år och det visar på att han hade lärt sig teckna
och måla i traditionell bemärkelse 146. Kandinsky gick han också igenom
den ”traditionella” biten och lärde sig teckning och anatomi som hade
utgjort grunden för en konstnärlig utbildning. 147 Oerhört många konstnärer
figurerade landskap, stilleben eller mänskliga figurer innan de vände
ryggen mot piktorala skick för att laborera med det plastiska, det
konceptuella och det digitala. Konstskapande handlar nämligen inte bara
om teknik och ordningsregler i bildproduktion. Emellertid är dessa
nödvändiga för att underlätta produktionens svårigheter. Man kan inte bara
kasta bort de elementära kunskaperna för att de är ”gamla”. Jag ser därför
att en "god” bildundervisning för barn i princip inte bör avgränsas av vår
konstsyn, vi vuxna, oavsett om vi är bakåtblickande traditionalister eller
framåtsträvande postmodernister.

146

Mer diskussion finns i ref. Daniel, Mary (2004): La question du dessin (2).
Kandinskys citerade målningar «La vieille russie” och ”La tâche rouge” är exempel på
konstnärens tidigare och senare arbete. Ref. Éternels Éclairs (2014) Choix de Tableaux de
Wassily Kandinsky. http://www.eternels-eclairs.fr/tableaux-kandinsky.php#russie. 201409-05 23:03.
147
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Förslag till vidare forskning
Det som bör diskuteras i vidare bemärkelse är de frågor som kan ha
inverkan i de val som lärare och bildklasser gör vad som gäller konststilar,
epoker och tekniker. Med tanke på att konstfrågor alltid rymmer politik i
sig, oavsett om synen på konst är inåtriktad eller utåtriktad, finns det
särskilt starka motiv för att studera sambandet mellan politiska stridsfrågor
(skolans kulturpolitik), ekonomisk makt och de val bildläraren gör i
undervisningen. En observation av skillnaden mellan lärares val i en
fristående skola och lärares val i kommunala skolor kan vara skäl till att
studera undervisningen ur politiskt och ekonomiskt perspektiv. Analyserar
man ingående kan man konkret se om skolans organisatoriska
förutsättningar påverkar lärares kulturella orientering och estetiska syn.
Varför staten enbart formulerar ämnesövergripande mål medan den
enskilda skolan/ den enskilde läraren ska följa efter dessa mål, och varför
lärarna ska följa nationella kursmål när lärarna och skolorna är
självständiga och idag har fria händer att bestämma vilka metoder som ska
användas för att nå de statligt uppsatta målen. Ett förslag till vidare
forskning är därför att synliggöra mellan den politiska påverkan på
skolsektorn och valet av gestaltningsformer i bildklasserna i såväl
fristående som i kommunala grundskolor.
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Bilagor
Bilaga 1. Exempel på elevarbeten i bildklasserna hos läraren Jens.
Bilaga 2. Exempel på elevarbete från bildklasser hos läraren Andreas.
Bilga 3. Exempel på elevarbete från bildklasser hos läraren Christina.
Bilaga 4. Lärarens Evelinas konstval och exempel på elevarbete i hennes bildklasser.
Bilaga 5. Exempel på elevarbete i Leas bildklasser.
Bilaga 6. Förfrågan om en intervju med bildlärare i grundskolan
Bilaga 7. Intervjufrågor.

Bilaga1. Exempel på elevarbeten i Jens bildklasser.
Arbetet framställer traditionell konst hanterad för hand. Material är begränsat, papper, blyerts, bläck
penna eller torr pastell. Stilurval, teknik och medium handlar om figurativ, föreställande konst i
realistisk eller expressionistisk stil.
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Bilaga 2. Exempel på elevarbeten från Andreas bildklasser.
I samtida konst s.k. postkonst148 är all slags tekniker, medium och material tillåtna och tonvikten
läggs främst på att förmedla idéer och kommunicera budskap.

148

Ref. Hargreaves (1994). Se information om postkonst på sida 13.
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Bilaga 3. Exempel på elevarbeten i Christinas bildklasser.
Stor variation i stilar och tekniker från enkla teckningsövningar till illustrationer, tecknade serier,
tryckkonst, graffiti, broschyr och kritisk reklam med mera. Allt, även linoleum, genomförs
hantverksmässigt förutom CD-omslag. Exemplen visar att av elevernas val (populärkultur) står i
motsats till lärares val (traditionell och klassisk konst).
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Stilistisk val av lärare

Stilistisk val av elever

Bilaga 4. Läraren Evelinas smakpreferens och exempel på elevarbeten i hennes bildklasser. Lärarens val
av konststil och epok, den inom modern konst så kallad postimpressionistisk stil. Bildklassers val av
konststil är modern konst med surrealistiskt drag.

Bilaga 5. Exempel på elevarbeten i Leas bildklasser
Det figurativa behandlas genom teckning och målning och det gestaltas hantverksmässigt.
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Bilaga 6. Förfrågan om en intervju med bildlärare i grundskolan

Hej!
Här är en lärarstudent som går sista kurs inom lärarprogrammet vid Umeå Universitet. Jag skriver ett
examensarbete om inlärningsmetoder och tekniker i bildämnet på grundskolan.
Jag söker dig som är bildlärare i grundskolan för att intervjua dig om tillämpade konststilar och metoder som
du och dina elever använder i din bildklass/ dina bildklasser. Som informant kommer dina informationer och
ditt namn att vara anonyma och för att referera till dig kommer jag att använda ett neutralt pronomen ”hen”.
Intervjun kommer att ta ungefär 60 minuter och det är upp till dig att bestämma om det ska ske via personligt
samtal, via Skype eller via e-post. Vid personligt samtal i din arbetsplats kommer jag att spela in intervjun i
min mobils diktafon och den kan du avbryta om du vill.
Din och dina elevers tillåtelse är nödvändiga för att jag ska kunna titta på elevernas konstnärliga arbeten om
möjligheten finns. Jag kan komma till din arbetsplats under vecka 15 eller 16, måndag, tisdag eller onsdag
under den tiden du anser det är lämpligt för dig.
Din åsikt och ditt medverkande är värdefulla för min undersökning.

Bilaga 7. Intervjufrågor

1. Vilken konststil tycker du personligen mest om? (Förtydligande fråga: Om du skulle välja ett favorit
konstverk att hänga på väggen hemma vilket skulle det vara?).
2. Vilken konststil tror du dina elever tycker mest om?
3. Vad tycker du om traditionell (figurativ) konst skapa för hand? Hur jobbar du och dina bildklasser med det?
4. Vad tycker du om samtida konst och digital teknik? Hur jobbar ni med det?
5. Tror du att traditionell eller digitala teknik fungerar bättre i din bildklass? Varför tror du det?
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