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���Nordisk kurs har en 35-årig tradition och i år ägde den rum den 28 
juni till 2 juli i Mariefred vid Röda korsets idé- och utbildningscenter, 
mycket vackert beläget vid Gripsholms slott. Anders Marner skriver 
här om årets kurs som arrangerades av Lärarförbundets ämnesråd Bild 
och media. Anders Marner är själv ny medlem av ämnesrådet där han 
ska representera det vetenskapliga perspektivet inom det 
bildpedagogiska fältet. ������Till Mariefred anlände bildlärare från nordens 
alla länder i strålande solsken och med strålande humör. Det var ju 
sommar, terminen var avslutad och nu fanns äntligen tid till 
fortbildning. I år var det Sveriges tur att arrangera kursen och 
Lärarförbundets ämnesråd i bild hade den svåra uppgiften att ordna 
allt till det bästa för de ca 60 deltagarna, föreläsarna och handledarna. 
Ämnesrådet består av Wiola Sirland, ordförande, som inte kan 
undvika att hamna i lärarinnerollen och är en hejare på ekonomi och 
logistik. Magnus Törnqvist, lärarutbildare i Växjö, är lika hemma på 
Times Square i New York som på traktorn hemma i Älghult, Småland. 
Arne Kockum, bland annat som redaktör för Bild i skolan är han Mr 
Bild i Sverige. Han är en filosof som följer folkbildaridealet och som 
själv är en produkt av samma ideal. Göteborgskan Maria Falk, är 
skolad i den västkustska proggen och för det arvet vidare som facklig 
aktivist. 
Ellinor Palmblad, som inte är med i ämnesrådet, men som kan 
Mariefred på sina fem fingrar, har varit behjälplig i allt och fixat stort 
som smått. I ämnesrådet ingår också numera undertecknad och 
ytterligare en ny medlem, Britt-Louise Friman från Örnsköldsvik, som 
inte var med i Mariestad. 
Årets tema var porträtt. Kursen baserades på exkursioner, 
föreläsningar och workshops kring det övergripande temat. Deltagarna 
hade att välja mellan en grafikverkstad, ledd av Lea Ahmed-
Jussilainen, bildlärare och konstnär, som undervisar i screentryck på 
Konstfack. Workshopen använde Grafikens Hus verkstad. 
Marianne Lindberg-de Geer, känd konstnär, ledde en workshop i 
akrylmåleri med rubriken ”Tänk på dej själv”, som också konstnären 



själv arbetat med. Håkan Wennström, bildlärare på Konstfack ledde 
en workshop i animerad film. Workshopen i foto leddes av Lars 
Wallsten, utbildad fotograf och tidigare polis, vilket ger honom ett 
intressant perspektiv på bild. Helén Vigil, lärare på 
bildlärarutbildningen vid Konstfack, ledde en workshop för 
installationer, konceptuella förhållningssätt och okonventionella 
material och metoder. 
FÖRSTA DAGEN, TISDAGEN, inleddes med exkursioner till 
Grafikens Hus och Gripsholms slott. Vi guidades genom den 
fantastiska porträttsamlingen av speciellt anlitade och kunniga guider, 
som hade till uppgift att beakta ett bildperspektiv snarare än ett 
historiskt perspektiv på verken. I statsporträtten, av kungarna, var det 
inte ovanligt att regenten, i målningen som var högt placerad på 
väggen, tittade ned på oss betraktare eller alternativt att denne tittade 
bort. 
Vi var inte värdiga att betraktas. Idag diskuterar man farorna med 
digital bildbehandling utan att betänka att manipulation av bilder alltid 
förekommit. Det gällde på 1700-talet t ex att undvika att visa 
koppärren i hyn hos det uppburna frälset som var värdiga att avbildas. 
Som ett litet barn sa om 1700-talsporträtten, ”Men, dom ser ju 
likadana ut allihopa!”, så kommer man efteråt att säga om folk i vår 
tid, att vi ser likadana ut. Var tid, var kultur har sina speciella 
utseenden. Men vi som lever nu tror att vi alla är olika och originella. 
I sommar visades en samling fotografiska porträtt av Greta Garbo. 
Guiden påpekade att Garbo inte mötte vår blick i dessa MGMporträtt. 
Det gåtfulla hos Garbo skulle betonas. Skälet är, utifrån ett 
feministiskt perspektiv, att om hon i bild viker undan med blicken så 
kan vi män lättare projicera vårt begär på henne. Hon fungerar alltså 
snarast som katalysator för den manliga sexualiteten. 
Grafikens hus i Mariefred är faktiskt idealt på så sätt att 
utställningsverksamhet äger rum samtidigt med konstnärligt arbete i 
verkstäderna. Det är ju så vi bildlärare vill arbeta, växla produktion 
med presentation. Vi guidades av föreståndaren Hans Lundin genom 
”Stallgången”, där Anna Marstrander ställde ut torrnålsgrafik med 
folklivsmotiv från Mariefred, via delar av H M Konungens 
grafiksamling och en samlingsutställning med samtida svensk grafik, 
till en utställning av grafik av Christo och Jeanne-Claude med 



förarbeten till Wrapped Reichstag och The Gates som i år visades i 
Central Park i New York. 
DAGEN EFTER, PÅ ONSDAGEN, föreläste universitetslektor Bia 
Mankell, Göteborgs universitet, om självporträtt. Hon har 2003 
disputerat på en avhandling med just titeln ”Självporträtt”. Hennes 
utgångspunkt var i ett antal begrepp och en diskussion om jaget som 
levd kropp och den andres avbildning av en kropp från ett utifrån-
perspektiv, och hur dessa två perspektiv på ett paradoxalt sätt 
sammanfaller i självporträttet. 
Med ett stort antal självporträtt som exempel belyste hon ett antal 
grepp som präglar genren. Studiernas syfte var alltså inte biografiskt. 
Hon hittar ett antal karaktärsdrag i konstnärsrollen som ofta 
förmedlas, som profeten, offret och hjälten. Den splittrade 
personligheten förmår ibland inte lösa konflikten mellan inre och 
yttre. 
En strävan att finna en autentisk karaktär visar sig i att renhet, 
badrumsinteriörer och blottade bröst är vanligt förekommande. 
Kvinnorna vidgar genren från 70-talet menar Mankell. Kanske menar 
hon då att de konstnärer som använder sig själv i sitt verk, som Cindy 
Sherman, inte är så förtvivlat självupptagna som männen, utan 
använder sig själv för att belysa samhälleliga frågor. 
Anette Göthlund, nyinstallerad professor på Konstfack i bildoch 
konstvetenskap, höll en föreläsning på temat blicken i ett maktoch 
genusteoretiskt perspektiv. Hon diskuterade såväl konst- som 
mediebilders sätt att använda blicken. Å ena sidan finns blicken i 
bilden, som när paret på bröllopsfotografiet förälskat betraktar 
varandra eller när den avbildade personens blick söker sig till oss som 
betraktar bilden. Å andra sidan har också betraktaren av bilden, som 
befinner sig utanför bilden, en blick. Bilden kan arrangeras så att vi 
som betraktare placeras såsom en del av bilden. 
Den som har blicken är också ett subjekt och alltså en fullständig 
människa. Det finns en uppfordrande blick, förmedlat av ett aktivt 
subjekt, som den från van Eycks Arnolfiniporträtt. Manets Olympias 
spotska blick mot oss betraktare var alltför hotande och väckte därför 
skandal. 
Att frånta kvinnan hennes blick är också att avhumanisera henne, göra 
henne till objekt, vilket sker i de förrenässansporträtt som Göthlund 



diskuterade. Göthlund visade också många exempel på kvinnor som 
avbildas med slutna ögon, som den passivt tillgängliga Sovande 
Venus av Giorgione, den autoerotiska kvinnan i Opiumreklamen eller 
i Sta. Theresas extas av Bernini. De förutsätter en voyerist som lystet 
och i lugn och ro, utan att känna sig hotad, kan betrakta kvinnan. 
Göthlund talade också om ”the come on look”, kvinnan som med 
öppen mun och slutna ögon bjuder in mannen till sig. Männen i 
underhållningssammanhang präglas av en stadig blick och sluten mun. 
Hon menade avslutningsvis att vi har internaliserat dessa bildtyper och 
använder dem när vi avbildar och avbildas, t ex när unga flickor 
lägger ut bilder av sig själva på sajten: snyggast.se 
Onsdagen avslutades efter den underbara middagen med 
Bellmantolkaren Thord Lindé som framträdde som Fredman, orakad 
och lätt onykter. Föreställningen hade stor framgång, och det var 
intressant att notera att Bellmans visor är nästan lika välkända i våra 
grannläder som i Sverige. 
Exkursionen till Moderna Museet på torsdagen inleddes med en 
guidning på museet av en guide som hette Anders, och som i tilltalet 
låg nära Jonas Gardells käcka utrop. Vi fick följa ett spår från Yinka 
Shonibare, via Annika von Hauswolff, Gerhard Richter, Lena 
Cronqvist, till Meret Oppenheims My Nurse, två upp och nedvända 
pumps med kalkondekorationer på klackarna. 
Av Anders fick vi vid verket en föreläsning om pumpsens erotiska 
effekter, såväl visuella, bröst och stjärt skjuts ut, som auditiva; ”ljudet 
gör män kåta!”. Här avlägsnade vi oss en smula från ett genusmässigt 
korrekt perspektiv och närmar oss Meret Oppenheims lesbiska 
erotiska minne av en dröm. 
I museets föreläsningssal föreläste intendent Karin Malmqvist, som 
sammanställt den av Lärarförbundet och Moderna Museet gemensamt 
utgivna ”Samtidskonst för lärare”. Föreläsningen kretsade kring den 
samtida konstens användning av nya medier framförallt rörlig bild, 
med en början i Nam June Paiks användande av Sony Portapak, den 
första portabla videokameran från 1965. 
Samtida begrepp som postproduction berördes. Det innebär att 
konstnären återanvänder ett redan etablerat kulturmaterial på ett nytt 
sätt, istället för att hävda ett originellt fritt skapande från ett material. 
Konstnären Douglas Gordon använder t ex filmen Psycho för 



konstnärlig vidarebehandling. Nätbaserad konst (t ex Thomas 
Bromees Hellhunt), det glokala tillståndet (Yinka Shonibare), hybrider 
och cross-over berörs. Den relationella estetiken, som på ett nytt sätt 
vill involvera betraktaren och platsen i konstverket, nämns med 
exempel från thailändaren Rirkrit Tirnavanjas verk. 
Ett antal exempel på kopplingar mellan samtida konst och näringsliv 
berörs också, varav vissa är etiskt tveksamma, som när BMW-bilar 
ställs ut som konstverk i gallerier. I andra fall kan konsten vara kritiskt 
granskande av näringslivet, t ex när Elin Wikström studerar 
klädfabrikation i utvecklingsländer. Man kan i förlängningen se en ny 
politisk konst växa fram. Vi rekommenderar den aktuella boken 
Samtidskonst för lärare, som finns att beställa från Lärarförbundet. 
En kommentar till presentationen är att samtida konst fortfarande 
förutsätter ett snävt konstbegrepp. Mot bakgrund av att också 
Hitchcocks Psycho också kan ses som konst, så är det märkligt att 
endast den senare konstnärliga behandlingen av Psycho ses som konst. 
Som bildlärare har vi ju sedan länge arbetat med ett brett bildbegrepp 
och kan bli förvånade över konstvärldens yrvakna intresse för medier 
och dess svårigheter att hantera dessa medier. 
MARIANNE LINDBERG-DE GEERS FÖRELÄSNING på fredagen 
kretsade kring identitetsfrågor. Man kan nog inte hävda att det var en 
föreläsning, snarare var det så att hon visade filmen ”Jag tänker på 
mej själv – och vänstern” som hon gjort tillsammans med Maria 
Rydbrink Raud. Därefter följde en diskussion. 
Filmen gav en bild av konstnärens barndom, där hon hade svårt att 
veta vem hon var. Hon upplevde att mamma och pappa inte gav något 
stöd. Som kläddesigner/klädsömmerska i Tältprojektet kom hon i 
kontakt med vänsterns sätt att se på kultur. I filmen återser hon de 
gamla deltagarna i projektet. Vi-perspektivet i tältprojektet gav 
känslan av tillhörighet och upplevelsen av att vara en del i en större 
gemenskap, att vara innesluten i tältet. Marianne Lindberg-de Geer 
berättade också om känslan av befrielse efter sin 
genombrottsutställning. ”Då kände jag att jag är konstnär. 
Yess!/…/Här passar jag./…/ Jag vet vad jag vill, jag är konstnär nu. 
De har större respekt för mej nu när jag är konstnär.” 
Hennes perspektiv överbryggar på sätt och vis kursens tema som 
gäller självet, självporträttet, och de andra. Vi-perspektivet belystes 



också av Marianne Lindberg-de Geer när hon berättade om sin 
ljudinstallation i Wanås slottspark där det från dolda högtalare ropades 
på ”Mamma”, ”Pappa”. Saknaden efter en större gemenskap 
gestaltades. 
Dagen avslutades med en utfärd på Mälaren i strålande väder med 
ångbåten, Moa, där en grillad middag avnjöts i glada vänners lag. Hur 
härlig får egentligen sommaren vara? 
Lars Wallsten har som nämnts ett förflutet som polis och arbetar nu 
som fotograf. I utställningen ”Bilder av brott” använde han, som 
utöver att föreläsa på lördagen också ledde fotoworkshopen, sina 
erfarenheter från polisarbetet. Han såg i föreläsningen passfotografiet i 
ett historiskt perspektiv. Dess ursprung fanns i ett positivistiskt 
vetenskapsklimat som också innefattar synen på fotografi som 
sanning, förbrytarporträttets framväxt, ett antropometriskt 
kroppsmätningssystem och frenologins föreställning om att det yttre 
kan ge information om det inre. 
I samtiden ökar vikten av säkerhet och identifiering, i ett ökat resande, 
i terrorismens skugga, för bättre flyktingmottagning och mot bakgrund 
av tsunamikatastrofen. Bland annat därför kommer vi i Sverige att få 
ett nytt pass som också innehåller ett chip med en digital bild som 
möjliggör bildjämförelser i databaser, vilket är diskutabelt ur 
integritetssynpunkt. Fotografiet är dock endast en av de möjligheter 
som man idag har för identifiering. Andra metoder är irisscanning och 
elektroniska fingeravtryck. 
Han påtalar det instrumentella i identifieringsarbetets metoder, t ex 
passfotografiets standardisering och opersonliga blick, där endast 
vissa vinklar är godkända. Dessa vinklar förändras i nuläget, men 
tycks enligt Wallsten vara godtyckligt utprövade. 
Wallstens tidsperspektiv ställs i relation till hans tes att passfotografiet 
har en roll i ett större system. Han är dock än så länge skeptisk till 
semiotikens möjlighet att närma sig fotografiet, vilket är synd då ett 
semiotiskt synsätt inte utesluter det historiska och sociala synsätt som 
han anlägger. Semiotiken kan bland annat ha synpunkter på fotografiet 
som en specifik typ av bildmediering. Lördagens arbete avslutades 
med spännande presentationer av de workshops som pågått hela tiden 
under kursens gång. 
Därefter tog festligheterna vid. På dansgolvet fick fåtalet herrar slita 



hårt för att alla damerna skulle få sig en svängom. Vildast på golvet 
var nog Bryndis Bjorgvinsdottir från Island och Arne Kockum när de 
dansade farligt nära i ”Smoke on the Water”. 
Sammanfattningsvis ansåg deltagarna att det var bra föreläsningar och 
workshops. Fantastisk mat och mycket trivsam miljö. Kanske var det 
lite för få didaktiska inslag. Kirsten Möller från Danmark redovisade 
dock ett arbete om självporträtt. Och flera lärare hade med sig egna 
projekt hemifrån som kunde beses vid olika utställningsytor.  


