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Sammanfattning 

I mitt examensarbete undersöker jag skissens betydelse och funktion för bildskapandet. Syftet 
med detta är att ta reda på skissens möjligheter för den som använder skissandet som metod i 
sitt bildskapande. I mina frågeställningar försöker jag ringa in skissen som fenomen för att få 
så uttömmande svar som möjligt om mitt område och för att visa på dess funktioner och 
möjligheter. För att genomföra min undersökning använde jag mig av litteraturstudier där jag 
gjorde textanalyser och intervjuer av konstnärer och en konstvetare som alla har förtrogenhet 
med skissens på något vis. I både närläsningen av texter och av intervjusvaren har jag fått 
flera intressanta aspekter på området jag har undersökt. Om jag fattar mig kort, så kom jag 
fram till att skissen är en formulering av en idé, antingen bara utformad i tanken eller också 
visualiserad genom något medium, antingen i bild eller text eller både och. I skissen söker sig 
den som skissar efter den bästa lösningen eller formuleringen av idén personen fått. 
Lösningen som framkommer kan i sin tur användas till förverkligandet av idén, om man nu 
vill skapa sitt verk. Min slutsats är att skissen kan vara till god hjälp i skapandet och inte bara 
för bildskapandet utan den kan också vara ett sätt för oss att upptäcka världen.  
 

Ämnesord: teckna, funktion, idé, läroprocess 
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Inledning 

Efter att ha studerat i flera år, var av runt närmare fyra och ett halvt år vid lärarprogrammet 

vid Umeå universitet, närmade jag mig slutet på min utbildning och förhoppningsvis början 

på mitt yrkesverksamma liv som lärare. Min förhoppning är att få arbeta som bildlärare i 

många år i olika verksamheter. Arbetet och skrivandet av det här examensarbetet var sista 

etappen för mig att ta mig igenom på lärarutbildningen. I det här avslutande momentet valde 

jag att inrikta mig mot bild och formämnet som också var det ämne som fick mig att söka till 

lärarprogrammet.  

     Jag har själv funderat mycket på hur man kommer fram till hur man ska arbeta med ett 

estetiskt verk, t ex en bild av något slag. Därför valde jag att fördjupa mig i skissens betydelse 

och funktion för bildskapandet. Jag ville på något vis tillbaka till situationen när man sitter där 

med en penna i handen och har ett tomt vitt papper framför sig. Vad ska det bli och hur ska 

man gå tillväga för att få ned det på papperet.  

     För mig började bildskapandet när jag var liten och satt vid mitt skrivbord i mitt rum och 

för det mesta ritade och målade djur och seriefigurer. Jag kommer ihåg att jag lärde mig rita 

ulliga får sedda framifrån, när jag var i sexårsåldern. Jag kommer inte ihåg av vem, men tror 

det var av en bekant till min far. De här fåren ritade jag sedan på lekis och de blev 

omdiskuterade av fröknarna. Jag kommer fortfarande ihåg hur fröknarna diskuterade mina får. 

Jag såg inte själv något märkvärdigt med dem men någonting var det. Vad såg dem i mina får 

som inte jag såg. Jag tyckte mest de var roliga att rita. Efter den tiden har det gått några år.  

     Det är dock först vid vuxen ålder då jag studerat bild, som mitt intresse mer och mer 

hamnat på det teoretiska planet. Då jag inte haft så mycket ro att sitta och teckna under 

studietiden, har jag istället läst en hel del om ämnet. Under det halvåret jag skrev det här 

examensarbetet intresserade jag mig extra mycket för bildskapandets byggstenar och alla 

faktorer som spelar in i skapandet av bilder. Bildskapandet är på väg att förändras med dagens 

teknik som med t ex digitalfoto och datorernas bildprogram som förändrar bildskapandets 

hantverk. Därför vill jag gå till skissen som kan börja skapas redan i tanken eller när man på 

något vis visualiserar den. I de flesta handböcker om teckning får man lära sig om hur man 

tecknar på olika sätt och om vad som är bra att kunna och tänka på när man ska teckna. Det 

står dock inte så mycket om hur man kommer fram till vad man ska teckna. Själv tycker jag 

det är både roligt och lärorikt att teckna, men det kan vara svårt att sätta fingret eller pennan 

på detta. Det är inte alltid jag har någon speciell tanke med det jag skapar, ibland skapar jag 

bara för att jag har en lust. 
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När jag undervisar i bild och teckning vill jag kunna argumentera för, varför eleverna ska lära 

sig både att skissa och att teckna. I kursplanerna för bild och formämnena mot gymnasiet 

nämns inte mycket om vilka tekniker som ska användas. I kursen Bild och form, fördjupning 

står det dock i målen för vad eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs bland annat det här: 

”Eleven skall kunna arbeta från skiss till färdigt konstverk med olika material och metoder.”1 

Det är enda stödet jag finner för skissen i kursplanerna för bild och formämnet. Det gör den 

dock inte mindre viktig för bildskapandet enligt mig. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med mitt arbete är att undersöka skissens betydelse och funktion för bildskapandet för 

att se vilka möjligheter skissen har som bland annat läroprocess. För att finna dessa svar har 

jag formulerat frågeställningar för att ringa in min huvudfrågeställning.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad är en skiss? 

• Hur kan man använda sig av att skissa som metod? 

• Vad kan man lära sig av att skissa i den bildskapande processen? 

• Vad är skissens betydelse och funktion i den bildskapande processen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Skolverket (2009, januari 01) BF1203 - Bild och form fördjupning, 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&sko 
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Bakgrund 

”Pirjo Birgerstam är psykolog och verksam som universitetslektor vid Institutionen för 

psykologi i Lund. Hon har ett stort intresse för institutionens roll i kunskapsprocesser, och är 

även verksam som konsult i pedagogiskpsykologiska frågor.”2 Hennes bok Skapande 

handling om idéernas födelse handlar om visualisering av idéer och själva skissandet i 

arbetsprocessen. Hur ger man idén en synlig och meningsfull form? Hennes bok har fungerat 

både som utgångspunkt och språngbräda för mitt arbete. Birgerstam är också den som jag 

funnit skrivit mest om skissen som fenomen på svenska. Någon direkt forskning på svenska 

om skissen när det gäller bildskapande har jag inte funnit. Ett par examensarbeten berör 

skissen på något vis som t ex Skiss och samtal i glasriket av Louis Olsson som undersöker om 

hur skisser och anteckningar kan integreras i undervisningen och Rosariet i Midskeppsparken, 

Lomma Hamn - från skiss till verklighet av Helen Mosseby vars arbete handlar om skapandet 

av en ros park i Lomma. Däremot har jag bland annat funnit tankar om skissens funktion i 

bildskapandet i bland annat teckningshandböcker. 

     För att ge en bakgrund och en plattform till mina frågeställningar ger jag först en 

presentation av en modell som brukar förklara hur en skapande process går till, jag fortsätter 

med en sammanfattning om teckningens historia, något om teckningskonsten, något om 

skillnaden mellan skissa, teckna och rita, och slutligen om sätt att teckna innan jag ger mig på 

min undersökning om själva skissandet 

 

Om skapande processen 

I boken Det som muser viskat fann jag ett schema som förklarar skapandets olika stadier. ”Det 

mesta som skrivits om skapandets olika stadier bygger på Graham Wallas schema från 1926: - 

i förberedelsen samlas intryck och fakta; - i inkubationen bearbetas uppslagen av det 

omedvetna; - i illuminationen kommer en avgörande idé eller en aning om helheten; - i 

utarbetningen omformas eller verifieras materialet metodiskt.”3  

 

 

 

                                                 
2 Birgerstam Pirjo (2000) Skapande handling om idéernas födelse, Studentlitteratur, baksidan av 
boken 
3 Burton Nina (2002) Det som muser viskat, Brutus Östlings Bokförlag symposion s 88 
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Inkubationsstadiet förklarar Burton med hjälp av idéer från Vincent Van Gogh: 

 

Van Gogh verkar ha rätt: det är genom att se länge på saker som förståelsen djupnar. Det 

räcker nämligen inte med förberedelser. Det material som samlat kräver också en tolkning, 

och fastän den sker osynligt är det ett komplicerat moment. Därför måste idéer och fakta få 

vila innan de används. Eller rättare sagt, underlaget måste bearbetas i det omedvetna om nya 

kombinationer ska uppstå. Det här är inkubationsstadiet.4 

 

Illuminationen förklaras av Burton så här: 

 

Medan förberedelsen helst görs i invanda omgivningar sägs illuminationen vara 

vanlig i nya. Fast det är ingen idé att prompt ge sig ut på resor för att jaga den, för det 

räcker inte med en ny miljö. Man måste också ha något med sig som kan förlösas. 

Illuminationen är som den lyckliga fas då orden i ett nytt språk börjar komma av sig 

själva.5  

 

Utarbetningen är den sista fasen i schemat. Det är i utarbetningen det praktiska arbetet av 

skapandeprocessen sker. ”Utarbetningsfasen brukar därför vara avgörande. Den formar det sätt 

man presenterar verkligheten på, både i konst och i vetenskap.6 Anser Burton. Burton skriver 

att: ”I själva verket är utarbetningsfasen ett ofattbart förvandlingsnummer. Där ska visioner få 

ett gemensamt språk och delas, och det som invanda blickar inte kunnat se bli synligt för alla. 

Det här är ett av kreativitetens mest paradoxala moment.”7 Burton skriver vidare om hur 

indelningen av skapandet går in i varandra. De är svåra att avgränsa från varandra. ”Nya 

intryck och fakta kan hela tiden tillkomma; omedvetna processer pågår ständigt, och idéer kan 

klarna under utarbetningen. Man rör sig ganska fritt mellan faserna.”8 

 

 

 

                                                 
4 Burton 2002 s 91 
5 Burton 2002 s 93 
6 Burton 2002 s 94 
7 Burton 2002 s 95       
8 Burton 2002 s 89 
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Om teckningens historia 

Jag fann en text om teckningens historia av Arne Kockum i nummer 3/07 av tidskriften Bild i 

skolan. Den får i stora drag ge en inblick i dess historia. 

 

KANSKE KAN MAN JÄMFÖRA människans verbala förmåga att kommunicera 

med ljud, med hennes visuella talang för att teckna. Något som redan tidigt i historien 

var nödvändigt för att kunna kommunicera. Hon tecknade i sanden, på träbitar, 

grottväggar, berghällar, djurhudar, stenar och på den egna huden. I Mesopotamien för 

över 3000 år före vår tideräknings början uppkom en bildskrift som tecknades på 

lertavlor vilken senare utvecklades till den så kallade kilskriften och vidare till dagens 

alfabet. Leonardo da Vinci använde teckningen som konstnärligt uttryck men också 

som ett instrument i sin forskning. Att teckna är fortfarande ett lika effektivt verktyg 

för kunskap, för att förstå funktion och sammanhang. I skissen föds nya idéer och den 

ligger till kreativ grund för människans stora skapelser runt om i världen.9  

 

Om teckningskonsten 

I samma nummer av Bild i skolan har Kockum beskrivit teckningskonsten så här: 

 

UTMÄRKANDE FÖR MEDIETS specifika egenskaper är linjens betydelse. 

Teckningskonsten i sin enklaste form är egentligen inte mer än en reduktion av löpande 

linjer. Oavsett om det är en gran, ett ansikte eller ett kontor så utgår allting från konturernas 

linjer. Volymer och ytor med dess eventuella skuggor och schatteringar är underordnade 

och ibland är det rent av endast en tom genomskinlig yta. Linjen avtecknar konturen men 

ger samtidigt inte åskådaren samma ingångsmöjligheter som ett måleriskt eller plastiskt 

verk där ytan är mer flagrant. Linjen har en förmåga att skapa struktur av en tillsynes 

transparent yta. 

Ritar man t ex en enkel geometrisk figur, ett ansikte eller en bil utan att fylla i inuti 

skapas ändå en illusion av skikt och yta.  

Det anmärkningsvärda i teckningens natur är den tecknade linjens relation till det 

avbildade objektet eller kroppen. Hur man än vrider och vänder på det skapas en negation 

                                                 
9 Kockum Arne (2007) Teckna i alla ämnen Strecket och ljudet lika grundläggande, Bild i skolan 3/07, 
Tema teckning, s 4-6 
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till ytan eller köttsligheten. Teckningskonsten utstrålar en eterisk känsla trots att den ändå är 

så intimt förknippad med kroppen. Förhållandet kropp och linje är motsägelsefullt, men 

teckning är inte bara avbildning av en kropp utan i högsta grad ett samspel mellan den 

avbildande och den avbildade kroppen. 

Genom att följa linjernas spår ges det möjlighet att återuppleva de rörelser, den fysiska 

handen mot pappret, som konstnären själv har använt. Kropp och själ förenas och utplånar 

det som annars åtskiljer människans inre och yttre värld. Teckning upphäver gränsen mellan 

hud och kött på ett fascinerande sätt.10 

 

Om att skissa, teckna och rita 

I Teckningsboken skriver Nyblom Gnosspelius om att skissa, teckna och rita. Nyblom 

Gnosspelius beskriver de tre begreppen skissa, teckna och rita tillsammans så här. ”Skissa, 

teckna eller rita är inte det samma sak? Jo egentligen, de tre orden beskriver alla samma 

handling.”11 Hon ser också skillnader mellan begreppen. Skissarbetet beskriver hon som den 

snabba ögonblicksstudien. Vidare anser hon att skissen kan vara ett utkast till ett mera 

genomarbetat verk. Nyblom Gnosspelius menar ”Att teckna är att ge sig tid att mer ingående 

studera och återge ett motiv.”12 Hon skriver vidare att ”En teckning ger ett mer behärskat 

intryck, tecknaren utnyttjar med eftertanke redskapens möjligheter, planlägger arbetet och 

söker medvetet med sitt bildspråk förmedla en upplevelse.”13 När hon förklarar begreppet rita 

så gör hon en koppling till ingenjörers och konstruktörers ritningar som är precisa arbeten, 

men hon finner också att de här betydelserna av de tre begreppen är en lek med ord och hon 

sammanfattar det med att det handlar om samma beteende: ”att med penna på papper återge 

ett motiv eller en idé.”14 

     Nyblom Gnosspelius anser att linjen är tecknarens uttrycksmedel. Linjen berättar om 

materia, struktur, mörker och ljus. Hon menar också att linjen ska ge en föreställning om de 

avbildade tingens färger.15 ”Att teckna är att se, att lägga märke till skillnaderna mellan det 

man vet och det man verkligen ser. Det är att vara nyfiken och att träna sin iakttagelseförmåga 

                                                 
10 Kockum 2007 s 6 
11 Gnosspelius, Titti Nyblom (1992) Teckningsboken, Utbildningsförlaget Brevskolan 
s 35 
12 Nyblom Gnosspelius 1992 s 35 
13 Nyblom Gnosspelis 1992 s 35 
14 Nyblom Gnosspelius 1992 s 35 
15 Nyblom Gnosspelius 1992 s 35 
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och fantasi.”16 menar Nyblom Gnosspelius. I boken Teckning Material Teknik Modellteckning 

Perspektiv Bildkomposition anser Paulson att: 

Teckningen är grunden för allt bildskapande. Att teckna kan vara en lekfull övning, utan 

andra avsikter än nöjet det bereder. Målet kan t ex vara att ”få något likt.” Men en teckning 

kan också tala. Uttrycka någonting som kan engagera oss utanför dess bildyta. Teckningen 

blir här ett medel istället för ett mål.17  

 

”Genom att teckna av konkreta ting övar man upp sin iakttagelseförmåga.”18 Anser Paulson. 

 

I Modellteckningens grunder skriver Peter Dahl om att teckna. ”Det finns tusentals olika sätt 

att gå tillväga när man tecknar. Man kan teckna med hjälp av konturlinjer, målade hela ytor, 

skuggningar och allt möjligt.”19 Peter Dahl bedömer att: ”Sättet att teckna måste spela en 

underordnad roll. Det viktiga är ju att kunna omsätta ett motiv eller en tanke till en bild.”20 

 

Peter Dahl om hur vi uppfattar en bild: 

 

När man läser uppfattar man vanligen inte i första hand de enskilda konkreta 

bokstäverna utan ord, meningar och abstrakta begrepp. I bilden uppfattar vi i första hand 

motiv, gestalter och sammanhang, inte enskilda former och linjer. Formytor och linjer är 

de konkreta (påtagliga, åskådliga) medel som står till buds när man skall göra en bild, 

liksom bokstäverna är de medel man har när man skall skriva ner en tanke. Man kan 

säga att den skrivna tanken liksom bilden är abstraktioner (tankeskapelser) utförda med 

konkreta medel.21 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Nyblom Gnosspelius 1992 s 7             
17 Paulson Torsten (1976) Teckning Material Teknik Modellteckning Perspektiv Bildkomposition, Ica 
bokförlag, förordet 
18 Paulson 1975 s 17 
19 Dahl Peter (1989) Modellteckningens grunder, Nordstedts, s 9 
20 Dahl 1989 s 9 
21 Dahl 1989 s 9 
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Peter Dahl menar att det i regel är omöjligt att teckna allting i ett motiv. Det som man 

uppfattar som oväsentligt väljer man bort. Urvalet från översättningen från motiv till bild är en 

tolkning, en abstraktion. 

 

Linjen är i sig inget annat än en trådsmal lång formyta. Ju tjockare en linje är, desto 

lättare uppfattar vi att den har ett ytinnehåll. När man använder linjen som kontur 

använder man den inte som yta utan som medel att visa en annan forms begränsning. 

Den representerar då inte längre sig själv eftersom den har blivit ett medel för att 

uttrycka något annat.22 

 

Dahl åsyftar att: ”En dåligt tecknad konturlinje kommer att uppfattas som en tråd, inte som en 

forms begränsning.”23 ”Att teckna (eller måla) innebär i princip att konkret indela en yta i 

tvådimensionella former, ytformer.”24 Peter Dahl anser att teckna och måla oftast innebär att 

man arbetar med två olika dimensioner, ytdimensionen och djupdimensionen samtidigt. 

Peter Dahl menar att det i en tvådimensionell bild är svårt att undvika tredimensionella 

effekter genom t ex överskärningar och perspektiviska förskjutningar. ”Detta innebär att 

den tredimensionella effekten, volymen, bilddjupet är ett av teckningens uttrycksmedel.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Dahl 1989 s 10 
23 Dahl 1989 s 10 
24 Dahl 1989 s 11 
25 Dahl 1989 s 11 
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Metod och tillvägagångssätt  

För att genomföra min undersökning om skissens betydelse och funktion för bildskapandet 

valde jag att arbeta både med texter och med intervjuer. I textanalysen gjorde jag en 

närläsning och använde mig av en komparativ undersökning för att beskriva och förklara 

texternas innehåll och också visa på skillnader i synsätt.26  Jag gjorde också strukturerade 

intervjuer för att kunna besvara mina frågeställningar och få fram olika aspekter på skissens 

funktion för bildskapandet.27 Min undersökning kan nog liknas vid en fenomenologisk 

undersökning därför att jag genom utsagor försöker förstå, beskriva och visa på deras 

upplevelser och erfaranden om skissen.28 

 

Om mina litteraturstudier 

Jag har mer eller mindre haft Pirjo Birgerstams bok Skapande handling om idéernas födelse 

som utgångspunkt för mitt arbete. Den handlar om hur idéer kan visualiseras och hur de kan 

skissas upp i både ord och bild. Hon visar också på skissandets syfte och nödvändighet.29 

Birgerstam har själv intervjuat konstnärer och arkitekter för att skriva sin bok. Jag var själv 

ute efter vad Birgerstam har kommit fram till i det som berör mitt område, därför har jag inte 

citerat eller använt mig av något från hennes intervjuer. Jag ville själv utforma frågor som är 

direkt knutna till mina frågeställningar. Jag har sökt efter information som behandlar min 

huvudfrågeställning plus innehåll för att förtydliga och förklara mitt ämne, som om t ex Vad 

är en skiss? Vad kan man lära sig av att använda skissen i sitt bildskapande? Om hur 

skissprocessen kan gå till ifrån ide till handling. Jag har även berört teckning ur ett par 

perspektiv för att den ligger nära skissen. På detta sätt har jag ringat in mitt ämne och klurat 

och nystat i skissbegreppet och dess praktiska betydelse för bildskapandet. För att ge validitet 

åt mina resultat har jag om jag funnit liknande tankar eller synsätt på skissens funktion, så har 

jag ställt dem bredvid varandra för att visa på att någon delar samma uppfattning. Detta kallas 

Teoritriangulering som betyder att man använder olika perspektiv för att ringa in samma 

aspekt som också har varit min tanke med arbetet.30 

      

                                                 
26 Johansson Bo, Svedner Per Olov (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder 
och språklig utformning, Kunskapsföretaget i Uppsala AB Läromedel och Utbildning, s 65 
27 Johansson Svedner 2006 s 43 
28 Stensmo Christer 2002, Vetenskapsteori och metod för lärare, Kunskapsföretaget I Uppsala AB, s 
106 
29 Birgerstam 2000 
30Stensmo 2002 s 33 
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Första boken jag satte mig in i blev Skapande handling om idéernas födelse av Pirjo 

Birgerstam för att den så tydligt berör mitt ämne. Genast i sökandet efter fler böcker om mitt 

ämne så blev det svårare. Jag fann mycket litteratur om kreativitet och skapande men de 

berörde inte skissandet alls eller bara delvis. Jag fick dock nytta av Det som muser viskat som 

är en essä om kreativitet och skapande av Nina Burton.31 Jag var på väg att sätta mig in i mer 

om kreativitet men kände snabbt att då skulle arbetet få en annan riktning och förmodligen 

blivit större, så de böckerna övergav jag. Istället sökte jag mig vidare till 

teckningshandböcker, för att se om där fanns någonting om skissen och om inte annat kunde 

jag läsa på om teckning. Där fanns även en del om skissen så de böckerna kom också till min 

undsättning. Jag valde de teckningshandböcker som hade konstnärer som författare för att ge 

innehållet mer relevans åt min undersökning. Det blev teckningshandböckerna Teckning 

Material Teknik Modellteckning Perspektiv Bildkomposition och Teckning båda skrivna av 

Torsten Paulson, Teckningsboken av Titti Nyblom Gnosspelius och Modellteckningens 

grunder av Peter Dahl. De tillförde relevant information till mitt arbete om teckning och även 

en del om skissen. Jag fick också hjälp av boken Intro bild som täcker in kursplanerna i bild 

och formkurserna mot gymnasiet, skriven av Johan Frid.32 I den ingick lite om hur man kan 

använda sig av småskisser för att leta motiv. Min handledare fann en tidskrift från Statens 

konstråd nr 23 från 1994 med temat Skiss. I den läste jag artiklarna Det är med skissen 

konstverket börjar av Ann-Sofi Noring och Bild föds ur bild av Lars Nygren.33 De hjälpte mig 

att vidga skissperspektivet och få mig att arbeta vidare. Genom en vän fann jag ett nummer av 

Bild i skolan som också hade temat skiss som jag letat efter. I den fann jag intressant 

information om teckning. 

     På grund av tidsbrist har jag inte läst några engelska böcker, tidskrifter eller artiklar. För 

att få förklaringar på begrepp som berör mitt ämne har jag slagit upp de ord som varit av 

intresse i ordböcker som Internet versionen av Svenska akademins ordbok och boken 

konstordbok av R. Broby- Johanssen. 

 

Om mina intervjuer 

Jag intervjuade personer som själva arbetar med estetiskt skapande och med bildskapande på 

något sätt. Jag vände mig främst till konstnärer då de arbetar med skapande. Jag vände mig 

inte till bildlärare då jag inte vet om de skapar själva eller om de bara undervisar i bild och 

                                                 
31 Burton 2002 
32 Frid 2005 
33Statens konstråd, Tema skiss, Tidskrift 1994 nr 23 
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formkurser och möjligen berör skissens funktion. Jag sökte efter lämpliga informanter med 

erfarenhet av skissen att intervjua, genom att söka och läsa om personer på nätet, höra av mig 

till bekanta och till personer jag fick tips om.  

     Jag gjorde mina intervjuer genom att skicka e-post till de personer jag valt ut. I e-

postmeddelandena presenterade mig själv, att jag går på lärarutbildningen och att jag skriver 

ett examensarbete om skissens betydelse för bildskapandet och en undran om de ville ställa 

upp och besvara några frågor angående ämnet. Alla de tillfrågade konstnärerna fick de här 

frågorna i den här följden: 1. Vad är en skiss? 2. Vad kan man lära sig av att skissa? 3. När är 

det lämpligt att använda sig av skissen i bildskapandet? 4. Vad ska man tänka på när man 

skissar? 5. Hur använder du dig själv av skissandet i ditt skapande? Sista frågan nummer fem 

ställde jag inte till konstvetaren då den personen inte skapar själv i sitt arbete. De svarade 

genom att skriva ner sina svar och skickade tillbaka de med e-post. Alla de som svarade valde 

jag att ta med i mitt examensarbete. Inte bara för att de var vänliga nog att svara utan för att de 

alla hade intressanta infallsvinklar på området. För att inte bara presentera svaren rakt upp och 

ner i min resultatdel så skrev jag ihop svaren av en och samma person till en 

sammanhängande text om skissens betydelse och funktion för bildskapandet. De intervjuades 

texter lade jag sedan efter varandra för att få alla de intervjuades svar på ett och samma ställe i 

min disposition av arbetet. 

     Med intervjusvaren var jag bara intresserad av att se de olika infallsvinklarna och 

perspektiven på skissen och dess funktion inte att ställa personer eller de intervjuades 

eventuella åsikter mot varandra. Därför har jag valt att göra de intervjuade anonyma. Jag har 

istället döpt dem till gemena bokstäver från A till I. Syftet med intervjuerna som är en 

fenomenologisk datainsamlingsmetod var att skaffa mig en bild av de intervjuades 

upplevelser och erfaranden om skissens betydelse för bildskapandet.34 ” 

     Den fenomenologiska intervjun ger svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i 

just den intervjuades medvetande.”35 Som också var meningen med min undersökning, att få 

reda på hur dem ser på skissandet. 

 

 

 

                                                 
34 Stensmo 2002 s 119 
35 Stensmo 2002 s 119 
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Resultat på skissens betydelse och funktion för 

bildskapandet 

 

Resultat på litteraturstudierna 

Här presenterar jag först resultatet på mina litteraturstudier därpå kommer resultatet på mina 

intervjuer och efter det kommer det en kategorisering av skissens olika funktioner som bygger 

på hela mitt resultat. 

 

Om skissen 

I Internet versionen av Svenska akademins ordbok står det att ordet skiss kan härledas från 

italienskans ord schizzo med betydelsen sprutande och smutsfläck. Skissen är en mindre 

hastigt, vårdslöst och i grova drag utförd bild i t ex blyerts, kol, olja, akvarell och så vidare. 

Den är också en avbildning eller framställning av en bild som utgör ett utkast till ett tillämnat 

konstverk. I specifikare användning som en bild utgörande ett första utkast dels som ett senare 

mer utarbetat utkast.36 Ordboken Konstordboken 6000 konsttermer från A till Ö härleds 

italienska ordet schizzo istället till betydelsen utkast. Om skissen står det så här: ”flyktig 

teckning, förberedande framställning av grunddragen i ett konstverk.”37  

     Birgerstam menar att den professionelle uppenbarligen ser på begreppen skissa, skissande 

och skissen på ett annat sätt än hur de används i vardagsspråket. Birgerstam skriver: 

 

Skissen är – närmare besedd – ett skeende mot en gripbar idé. Skissen är inte skissandets 

mål, utan dess efterhand tillkommande spår. Skissen är en successivt framväxande 

strategisk handlingsplan. Den kan därför inte definieras meningsfullt på något annat sätt än 

genom att beskrivas som ett moment i ett handlingsförlopp.38 

 

I Norings artikel, Det är med skissen konstverket börjar menar den danske konstnären Per 

Kirkeby att: ”»Skissen är allt vad du omger dig med, Skissen är allt vad du ser«”39 Kirkeby 

fortsätter: ”»Jag uppfattar skissen som en plats där man fångar in idén, alltså skisserar idén.”40 

Noring menar att uttalandet kan stå för att ”Skisserna ingår i ett förlopp, var och en betingar 

                                                 
36 Svenska akademins ordbok (2008, december 14) sökningsord: skiss  
37 Johansen 2000, Konstordbok 6000 konsttermer från A till Ö, B.Wahlströms, s 182 
38 Birgerstam 2000 s 164 
39 Noring 1994 s 7 
40 Noring 1994 s 7 
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varandras existens och det är svårt att urskilja vad som är »verket« och vad som är 

»skissen«.”41 Noring menar att en skiss kan vara ett konstverk i sig. ”I någon mån oavslutat 

men ett konstverk likväl.”42 Kockum menar att: ”En skiss eller teckning gör en tanke synlig 

för en själv och för andra som där igenom skapar synergieffekter.”43 Statens konstråd är en 

myndighet och deras övergripande mål är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag 

i samhällsmiljön.44 Statens konstråds syn på skissen är att de ser den som ett utkast till ett 

konstverk, ett förslag i form av skalenlig skiss eller modell.45  

 

Om skissandet 

Birgerstam ringar in vad som är att skissa så här: ”Att skissa är att kunskapa.”46 Vad 

skissandet är beskriver hon så här 

 

Skissandet är en handlingskedja med ett speciellt förhållningssätt. Det utgår från den 

handlandes eget behov av att ordna sina upplevelser och att ge sitt handlande en tydlig 

riktning i en situation med knepiga och oklara omständigheter. Skissandet kan framför allt 

föda oförutsedda frågor, idéer och oväntade svar genom att i ett mångfaldigt myller av 

information avtäcka ett mer allmängiltigt mönster. Man får insikt i hur saker och ting 

samspelar med varandra. Detta ökar handlingsfriheten i ett sammanhang där det vanliga 

förnuftsresonemanget inte räcker till. Skissandet hindrar oss från att snubbla över de stenar 

vi inte omedelbart kan se genom att rikta uppmärksamheten bort från det redan kända och 

invanda och genom att ge form åt det ännu icke uppenbara.47 

 

”Skissandet är en snårig kunskapsväg, där man behöver odla både sin intuitiva och sin 

rationella förmåga och oavbrutet kunna växla dem emellan.”48 Menar Birgerstam. 

Utifrån de intervjusvar Birgerstam har samlat in pekar hon på de tre grundelementen 

form, innehåll och materia. Dessa försöker den skissande personen sätta ihop till en 

                                                 
41 Noring 1994 s 7 
42 Noring 1994 s 3 
43 Kockom 07 s 4 
44 Statens konstråd (2008 December 14)  
45 Noring 1994 s 3 
46 Birgerstam 2000 s 13 
47 Birgerstam 2000 s 14 
48 Birgerstam 2000 s 21 
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helhet. ”Man kan också säga att skissaren försöker skapa en helhet av kod, budskap och 

medium för att kunna uttrycka något nytt och meningsfullt på ett effektivt sätt.49  

 

Om skissprocessen 

Birgerstam menar att skissprocessen kan variera för en och samma person eller för olika 

personer. ”Hos somliga fortgår skissandet helt eller delvis inne i huvudet utan synliga yttre 

tecken, och hos andra genom en lång serie nedtecknade streck på skilda underlag.”50  

     Birgerstam menar att varje projekt har sina unika villkor och möjligheter beroende på 

skissarens personlighet, böjelser och erfarenheter. Därför blir skissprocessen olika från gång 

till gång. Birgerstam skriver att det dock också finns likhetsdrag. ”Skissen förefaller innebära 

ett trevande, frågande, sökande förhållningssätt i strävan efter förståelse av förhållanden i ett 

konkret sammanhang.”51 Birgerstam fortsätter. ”Man börjar uppenbarligen sitt skissande i en 

estetisk-intuitiv position genom att vistas ett tag i komplexa, ordlösa kunskapsfält för att 

sedan så småningom i en rationell-analytisk position i ord kunna formulera frågor och 

problem samt ge svar och lösningar.”52  

     ”Skissandet kan också tas i bruk när man behöver ifrågasätta och rasera det vanliga och 

kända för att skapa förändring och förnyelse.”53 anser Birgerstam. Birgerstam menar att 

skissandet är en kunskapsväg där man vill skapa begriplighet, mening genom ordnad 

struktur.54 ”Skissen är inte skissandets mål eller resultat, utan dess spår som kan benämnas 

som t ex utkast eller studie.”55 

 

Birgerstam menar att: ”Skissandet är ett undersökande och syftar till att åstadkomma något 

mer än ett hantverk efter tidigare mallar.”56  ”Att skissa är att vidga sitt seende i det konkreta 

och närvarande nuet, och att höra mer, känna mer. Resultatet kan bli att man uppmärksammar 

verkligheten tydligare och mindre vanemässigt.”57 anser Birgerstam.  

 

 

                                                 
49 Birgerstam 2000 s 21 
50 Birgerstam 2000 s 25 
51 Birgerstam 2000 s 27 
52 Birgerstam 2000 s 27 
53 Birgerstam 2000 s 28 
54 Birgerstam 2000 s 28 
55 Birgerstam 2000 s 22 
56 Birgerstam 2000 s 30 
57 Birgerstam 2000 s 32 
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Om att komma igång med skissandet 

Birgerstam skriver om olika sätt att komma igång med skissandet som t ex att det från början 

inte behöver finnas något annat mål mer än att man behöver ge sig hän för att fånga intryck 

och samla föreställningar för att kunna kan ta sig vidare. Man kan få en känslomässig reaktion 

av att man har deltagit i något som gör att man vill undersöka det närmare. Dagdrömmande 

kan också leda till tankar och idéer som man kan börja skissa på. ”I föreställningsvärlden 

finns inga andra begränsningar än dem man själv ställer. Denna fantasi blir skissarens ”här-

och-nu” och den erfarenhet som driver undersökandet vidare.”58 I drivkraften av att börja 

skissa menar Birgerstam att: ”Engagemanget aktiverar, omformar och korsar i sin tur spontant 

användbara element, principer och metoder i det professionella kunnandet. Lämpliga idéer 

börjar då komma till en liksom av sig själv. Man får idéer.”59 Birgerstam menar att man har 

nytta av tidigare arbeten och problemlösningar men att skissandet inte utgår ifrån dessa. 

 

Som skissande person försöker man framför allt realisera sin vaga vision och bibehålla 

riktningen. Handlingen blir känslomässigt laddad, koncentrerad och riktad. Man försöker 

fånga något som man inte riktigt vet vad det är förrän man funnit det. Att vara medveten om 

att man håller på att måla en tavla, rita ett hus eller en park, innebär inte att man vet vad för 

slags tavla, hus eller park. Man vet initialt att man brottas med problem, men inte vad dessa 

problem exakt är och hur de kan formuleras.60  

 

”En stunds avbrott, kontemplativ vila eller monoton fysisk aktivitet, efter vanligtvis hårt 

arbete och fördjupning, kan få informationsskörden att mogna.”61 Menar Birgerstam 

”Skissandet börjar efterhand ge större klarhet i helheten och avtäcka betingelsernas samband, 

begränsningar och möjligheter. Det börjar aktivera ord till frågor och problem samt skissarens 

ställningstaganden till dessa.”62 Under skissandets gång bedömer Birgerstam att man då och 

då behöver luta sig tillbaka en stund och fokusera på det man åstadkommit och resonera med 

sig själv. ”Genom att göra skissen till ett objekt kan den analyseras kritiskt och jämföras med 

andra namngivna föreställningar och former.”63  

 

                                                 
58 Birgerstam 2000 s 38 
59 Birgerstam 2000 s 39 
60 Birgerstam 2000 s 42 
61 Birgerstam 2000 s 59 
62 Birgerstam 2000 s 60 
63 Birgerstam 2000 s 65 
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Om hur beståndsdelarna kan sammanfogas i skissen 

I komponeringen av skissen menar Birgerstam att: 

 

Skissaren försöker få beroendeförhållandena mellan väsentligheterna att bli så tydligt 

framträdande som möjligt. Dessa kan synliggöras genom kraftigare markering av 

avgörande linjer och ytor i skissen. Man prövar också alternativa sätt att avgränsa och 

organisera det hela genom att tona ner vissa partier och genom att skärpa fram andra. 

Efterhand uppnår man en större enkelhet och tydlighet.64  

 

Birgerstam skriver om delarna i skissen som ska sammanfogas till en helhet. Hur skissen ska 

sammanfogas. Där skissaren letar efter delarnas optimala samspel med varandra. Hur man 

sorterar, väljer, prövar och komponerar tills man blir nöjd med placeringen av delarna. 

Birgerstam menar att det finns ett helhetsmönster i skissarens bakhuvud under skissprocessen 

som leder skissarens idéer framåt. Hur man kan ändra och förändra delarnas 

sammanfogningar för att finna nya vägar till en lösning eller lösningar. Att skissaren pendlar 

mellan rationellt och intuitivt tänkande och att det inte tycks gå att fånga både delarna och 

helheten samtidigt. Man tycks pendla där emellan tills de tycks passa ihop på ett 

tillfredsställande sätt.65  

 

Birgerstam beskriver den slutliga fasen i skissprocessen så här: 

 

Växlingarna mellan intuitivt och rationellt förhållningssätt framgår tydligt även ur bytet av 

arbetssätt och verktyg. Under intuitiv fas kan man arbeta på ett lösligt, prövande sätt med 

mjuka rörelser och grov penna. Medan den rationella fasens redskap används medvetet 

kontrollerat och lämnar skarpa och precisa konturer. Den senare delen av processen innebär 

lösning av mindre problem inom den klarnade helhetens ram och uppritning till ett färdigt 

förslag.66  

 

 

 

 

                                                 
64 Birgerstam 2000 s 67 
65 Birgerstam 2000 s 71-72 
66 Birgerstam 2000 s 76 
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Om metoder och tekniker 

Birgerstam har i sin undersökning kommit fram till att det är först när man kan rikta sin 

samlade uppmärksamhet på situationens väsentligheter som man kan gestalta dem till 

meningsfull form. Hon konstaterar också att koncentrationen ökar om man har kontroll över 

sitt handlande, så man slipper ägna sig åt sitt sätt att handla. Då kräver inte det 

hantverksmässiga så stor medveten uppmärksamhet. ”Metoder och tekniker blir fullgoda 

redskap i skissandet först i den stund man behärskar dem som en del av sitt personliga 

kunnande.”67 Burton tog del av en undersökning och i den visade det sig att: 

 

Konstnärer gör ofta mängder av skisser innan de ger sig i kast med en målning. Och det 

lönar sig, visar en studie av konststuderandes sätt att tackla givna kompositioner. De som 

började med att utforska infallsvinklar och material hittade överlag originellare lösningar än 

de som genast satte igång, eftersom det då blev enligt ett standardkoncept.68 

 

Paulson anser att: ”Man söker sig lättare fram till den bästa bilden genom ett flertal 

förberedande skisser.”69 Paulson menar att i skisserna kan man undersöka olika principer, 

studera olika beskärningar, skissa ur olika perspektiv, känna valörernas fördelning, söka de 

rytmiska möjligheterna osv.70 ”Man lär sig även den för bildarbete grundläggande regeln att 

skilja på helhet och detalj.”71 När det gäller att avbilda något intressant motiv menar Frid att 

småskisser kan vara till hjälp för att nå den färdiga bilden. Han anser att den som gör 

småskisser kan föra en bildmässig dialog med dig själv. I den kan man söka den bästa eller 

lämpligaste bildvinkeln, bildutsnitt, vilket material man ska arbeta med och vilken teknik man 

ska använda sig av menar Frid.72 Han påpekar att småskisser också kan få en att upptäcka 

helheten och hjälpformer i bildskapandet.73 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Birgerstam 2000 s 84-85 
68 Burton 2002 s 90 
69 Paulson 1987 s 32 
70 Paulson 1987 s 32 
71 Paulson 1987 s 32 
72 Frid Johan 2005 Intro bild, Didacta förlag, s 39 
73 Frid 2005 s 38 
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Om vad skissprocessen kan fånga in 

Om vad det är som fångas i skissandet anser Birgerstam är det här: 

 

Att skissa är att gestalta, designa, att ge form åt väsentligheterna i sitt projekt. Skissandets 

uppgift är att urskilja hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. Den skissande personen 

intresserar sig för relationer, det som skiljer somligt åt och binder ihop annat i det aktuella 

sammanhanget.74 

 

Betraktandet av skissen kan göra att man ser elementens samspel tydligare. Birgerstam 

skriver: 

 

Genom att göra upplevelserna synliga för ögat, t ex genom att fästa dem som streck på ett 

papper, kan hon ställa dem framför sig och betrakta dem utifrån. Då blir det också möjligt 

att utforska och organisera dessa symboler till en sammanhållen form, som allt bättre 

återspeglar intressanta samspel. Skissaren är en mönsterskapare.75 

 

”Skissandet kan sägas vara en visuell språkhandling, såsom talandet och skrivandet är en 

auditiv språkhandling.”76 menar Birgerstam. ”Den synliga formen i skissen blir framför allt ett 

hjälpredskap för att öka den egna förståelsen.”77 anser hon. Med skissandet kan: 

”Man kan skapa ett välgrundat förslag till en viljestyrd handlingsplan.”78 framhåller 

Birgerstam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Birgerstam 2000 s 105 
75 Birgerstam 2000 s 110 
76 Birgerstam 2000 s 112 
77 Birgerstam 2000 s 117 
78 Birgerstam 2000 s 119 
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Om skissandets uppgift 

”Det professionella skissandets uppgift är att utmynna i ett konkret nytt objekt – hus, skulptur, 

park, målning eller vad det nu är som skissandet kretsar kring – inte att objektivera befintliga 

ting och använda dem som mall i tillverkningen av likadana.”79 Tillverkningen förklarar 

Birgerstam så här: ”Tillverkningsaspekten handlar om produktion av sådant som tidigare inte 

funnits i sinnevärlden och som sprungit fram från den bestämda situationens villkor. 

Skissandet har en praktisk innovativ uppgift i att få allmängiltiga förhållanden att 

materialisera sig i ett konkret objekt.”80 

 

Om skissens gestaltande funktion   

Birgerstam skriver så här: 

 

Formandet av information till konkreta uttryck eller fysiska objekt är beroende av det 

faktiska material eller medium i vilket informationen är tänkt att överföras. Form och 

materia, dvs. informationskod och medium, går inte att hålla isär även om det inte är samma 

sak. Formen kan inte förmedlas utan ett kommunikationsmedel.81  

  

”Skissandets gestaltande funktion handlar om överföring av information.”82 ”Fokus i 

skissandet pendlar mellan form, innehåll och medier, eftersom skissandets uppgift är att skapa 

en helhet av dem, ett uttryck.”83 menar Birgerstam. ”Skissen i sig är abstrakt form, men 

handlar direkt om det konkreta. Skissens form innehåller också det slutgiltiga verkets 

tilltänkta medium. Formen kommer således även ur materialet, det material i vilket skissen är 

tänkt att bli förkroppsligad.”84 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Birgerstam 2000 s 120 
80 Birgerstam 2000 s 120 
81 Birgerstam 2000 s 121-122 
82 Birgerstam 2000 s 123  
83 Birgerstam 2000 s 123 
84 Birgerstam 2000 s 124 
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Det hela kan formas inte bara till ett utan till flera mönster. På sammansatta problem i en 

mångfacetterad verklighet finns det inte bara en möjlig lösning, liksom det inte heller finns 

bara en väg till den. Skissandets syfte är dock att finna någon sorts optimal komposition och 

mening för just det konkreta projekt man är sysselsatt med.85 

 

Birgerstam skriver att skissen kan ha samma grundkaraktär som det tilltänkta slutliga verket 

och att därför kan skissen kommunicera egenskaper hos det blivande objektet innan verket är 

klart.86  

 

Om konstnärens skissande 

Hos konstnären fortgår vanligtvis skissandet som en inre dialog. ”Konstnären utvecklar sitt 

skissande för att uppnå klarhet i sitt engagemang och för att kunna formge det. Däremot kan 

innehållet stanna på en förspråklig och mångtydig nivå även i det färdiga verket.”87 Skissen 

behöver inte vara särkilt tydlig därför att konstnären behöver oftast bara kunna tolka den själv 

för att kunna överföra den till ett annat medium. Konstnären kan förverkliga flera variationer 

utifrån skissen och välja ut den bästa. Konstnären har oftast kontrollen över sitt skapande hela 

vägen. Mot slutet kan tankar om andras reaktioner väckas. Kommer betraktaren att förstå det 

som konstnären avser med verket. Är meningen tillräckligt tydlig eller kanske övertydlig. 

Finns det plats för egen tolkning av konstnärens verk? Kan betraktaren få ut någonting av 

verket?88 

När formen smälter samman med mediet blir uttrycket möjligt att förmedla. Då får objektet 

kvalitet.89  

 

Om skissens kvalitet 

Birgerstam om skissens kvaliteter: 

 

Kvalitet talar om vad som kännetecknar skilda aspekter av ett objekt och får det att fungera 

som en balanserad helhet av form, materia och innehåll. Uttryckets materialegenskaper 

anger en aspekt av helheten. Kunskaper i material- och metodlära, som genom erfarenhet 

görs till egna färdigheter och eget kunnande, bäddar för det professionella skissandet och 

                                                 
85 Birgerstam 2000 s 127 
86 Birgerstam 2000 s 127 
87 Birgerstam 2000 s 128 
88 Birgerstam 2000 s 129 
89 Birgerstam 2000 s 130 
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medför ”hårda” kvaliteter i det slutgiltiga verket. Uttrycket kan bli välformulerat och 

objektivt välformat, dvs. skickligt och effektivt förmedlat. 

Skissandet handlar således också om att undersöka och laborera med det konkreta 

materialets möjligheter och begränsningar, samt dess hantverksmässiga förutsättningar. Ett 

framgångsrikt skissande fordrar erfarenhet av och känsla för mediet.90 

 

Birgerstam anser att: ”Skissandets uppgift är att finna näring åt formen och uppfylla den 

med ett värdefullt innehåll. Och skissandets uppgift är lika mycket att ge ett värdefullt 

innehåll en uttrycksfull form. Annars blir formen tom och det materiella objektet 

likgiltigt.”91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90 Birgerstam 2000 s 131 
91 Birgerstam 2000 s 132 
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Resultat av intervjusvaren 

Här presenterar jag i sammanställda texter hur varje intervjuad person ser på skissens 

betydelse för bildskapandet. 

 

A om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

A är konstvetare och arbetar på ett teckningsmuseum. A anser att skissen är ursprunget till all 

konst och att den är mycket viktig och att det har den alltid varit. Enkelt uttryckt är en skiss en 

förlaga till ett konstverk som t ex en teckning, målning, skulptur, installation och så vidare 

menar A. Det som gör det till en skiss är enligt A att man utgår från en idé som man efterhand 

utvecklar i en förlaga som sedan blir till ett färdigt verk. Ofta börjar man att skissa för att 

utveckla en idé eller för att komma ihåg ett intryck eller en känsla, men man kan också börja 

skissa mitt i arbetet av ett verk om man kör fast och behöver hitta rätt igen. 

     A menar att en skiss och en teckning mycket väl kan vara samma sak, men de kan också 

vara skilda åt. En skiss kan vara gjord av vilket material som helst medan en teckning oftast 

definieras utifrån linjeringen, det är konturlinjerna som gör det till en teckning menar A. Hon 

anser att en skiss också kan ses som ett konstverk och ha ett egenvärde i sig. A tycker att 

skissa är ett utmärkt sätt att upptäcka världen omkring sig. Hon menar att när man skissar av 

saker i vardagen kan man lägga märke till detaljer, färger och former som man annars inte 

skulle ha lagt märke till, skissandet öppnar upp sinnet. Skissandet kan också få en att komma 

ihåg saker som hänt i ens liv och fungera som en slags dagbok menar A. Skissandet är mycket 

fritt och det finns inga fasta regler eller ramar om hur skissen ska göras. Det finns heller inget 

krav på att den ska vara tydlig eller vacker, det räcker med att den ger något till en själv 

tycker A. 

 

B om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

B är en verksam konstnär och arbetar med offentliga utsmyckningsuppdrag, skulpturer, 

installationer, målningar eller collage. B har studerat vid Kungliga Konsthögskolan i måleri 

och vid Kungliga Tekniska Högskolan där B studerade arkitektur. Teckningar och skisser 

utgör ryggraden i nästan allt av det B gör. En skiss kan enligt B vara väldigt mycket som t ex 

en förberedelse till något annat, ett löst utkast till något speciellt arbete, ett försök att minnas 

en vision, en studie av en speciell form eller detalj. B tycker att gränsen mellan vad som är en 

skiss och vad som är en teckning är flytande. Om man vet ganska lite om t ex en katts anatomi 
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kan man genom studier av katter och att skissa av katter lära sig om hur de ser ut. Genom att 

studera och att skissa av saker och ting så kan man lära sig om dem menar B. 

     B tycker att det alltid är bra att använda sig av skissen i sitt skapande. Att det är en bra 

vana att skissa. B påpekar dock att det kan finnas situationer när konstverk skapas utan att det 

gjorts skisser under arbetet. I sitt skissande tar B tillvara på impulser av bland annat naturen, 

möten med människor, konstutställningar, media och så vidare. Vad det sen leder till visar sig 

senare om idén kommer tillbaka och vuxit fram till något menar B. B arbetar med sina skisser 

i block och när jag skrev det här examensarbetet var B på block nummer 448. B började 

numrera sina skissblock 1994. Av sina skisser väljer B ut de som är mest angelägna för B att 

förverkliga. Ibland när B får ett skissuppdrag har B redan en skiss som passar för uppdraget 

och då menar B att halva arbetet redan är gjort. 

 

C om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

C är en verksam känd svensk konstnär. C har studerat vid Valands konsthögskola 1982 – 

1987. Han arbetar inom flera discipliner som måleri, skulptur, scenografi, skönlitteratur, film, 

musik och möbeldesign. 

     För C är en skiss planering eller övning. Genom att skissa kan man lära sig enkelhet och 

att ändra. C tycker det är lämpligt att skissa för att vara säker på att få plats med fötterna, men 

C skissar nästan aldrig då C tycker att man kan gå miste om upptäcksfärden. 

 

D om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

D är verksam konstnär och anser att en skiss är ett utkast till en idé, ett test för att se om idén 

håller innan den utförs på riktigt. Den kan också vara en teckning, ett collage av bilder i 

datorn eller en blandning av bild och text som hjälper tanken framåt. I princip kan den vara 

vad som helst som är en förstudie till ett färdigt verk. I skissen kan man se om tanken håller, 

om det visuella resultatet överrensstämmer med vad man formulerat i tanken. D tycker det är 

lämpligt att använda sig av att skissa för att komma ihåg idéer, för att kunna testa och 

förbättra dem för att få ett säkrare och mer precist resultat. I och med att skissen inte är ett 

slutresultat kan man vara mer fri i arbetet med den och utveckla idéer lättare tycker D.  

D arbetar i väldigt många material så det är olika hur D använder sig av att arbeta med skisser 

i sitt skapande. När D arbetar i textil skissas det sällan på själva objektet men det skissas 

ibland på presentationsmöjligheter av det färdiga verket. När D målar skissas det också sällan 

men D använder sig av bilder som målningarna löst baseras på. Skissar D så är det mest för 
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att visa någon annan idén, och vad som för arbetet framåt är snarare diskussionen kring verket 

än skissen i sig. 

 

E om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

E är verksam konstnär och Art Director. E har bland annat studerat vid Örebro College of Art, 

skulpturlinjen/Örebro, Sweden 2003-2004, St.Sigfrids Folkhögskola, bild och kulturlinjen/ 

Växjö, Sweden 2001-2003, EPSSA/ Gerrit Rietveld Academy, Department of Fine Arts/ 

Amsterdam, the Netherlands 2004-2006 

     För E är en skiss ett första angreppssätt på något E funderat på, en vidareutvecklad 

anteckning. Skissen är en bildmässig förklaring som i sig ger indikationer på hur bilden ska 

bli, vilka element som ska vara med och hur de förhåller sig till bildytan. En skiss utgör en 

bildmässig stödanteckning för ett vidare resonemang menar E, den behöver aldrig vara 

definitiv eller färdig. När man skissar får man en grov uppfattning om vad för utmaningar och 

problem man kan stöta på och få en möjlighet att byta metod eller material. Skissen finns 

också med som ett stöd och en påminnelse när man gör sin tidsplanering. Då kan man se om 

något moment kommer att ta mycket tid eller om man behöver hjälp eller att det behöver 

beställas specialverktyg menar E. E skissar alltid inledningsvis och under arbetets gång 

skissar E för att hålla rätt styrriktning och ligga i fas med sin planering.  

     Skissen kan dessutom vara till hjälp om man vill förklara för någon annan vad det är man 

är mitt uppe i och om man vill ha någons synpunkter om man kört fast. Då kan skissen 

utvecklas genom andras frågor. I dessa fall menar E att originalet snarare är missvisande. E 

tycker att det är påfallande ofta att det är skissen som har det mest konstnärliga i sig. Någon 

gång under resans gång stelnar kreativiteten och man går tillbaka till det säkra det man redan 

kan. E tycker det blir extra tydligt i teckning genom att man tappar nerven i linjen som E 

uttrycker det, eller att man ritar alldeles för snyggt. 

     När man skissar tycker E att man inte ska skriva för mycket utan istället försöka rita eller 

hitta bilder istället. Skissen har inte något utseendekrav på sig och att den kan göras i alla 

typer av material menar E. E beskriver skissfasen som en fantastisk experimentverkstad där 

alla möjliga intryck spelar mot varandra. Skissen kan tjäna som vittne om det myller av idéer 

man hade från början och ofta kan man gå tillbaka till detta för att hitta inspiration för att 

arbeta vidare menar E. E arbetar också som copywriter och formgivare och då blir skissen en 

kommunikationsmetod mellan E och kunden. 
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F om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

F är verksam bokformgivare och grafiker. F utbildade sig till grafisk formgivare och 

illustratör på Konstfack i början av 80-talet. Nu är F frilansare och arbetar med böcker, 

tidningar, affischer, broschyrer och undervisning. Egna bilder gör E helst i kopparplåt med 

tekniken Mezzotint som ger djup svärta i bilderna. 

     För F är en skiss allt från ett första försök till att få ner något på pappret, dataskärmen, 

pergamentet, plastfilmen och så vidare till en idé eller bild man har i huvudet till en mer 

genomarbetad skiss där man börjar bli säker på hur det ska se ut. Genom att skissa kan man 

på ett snabbt sätt prova olika sätt att formulera sig. Skisserna kan man sedan jämföra med 

varandra för att göra ett urval för att man någon gång ska komma till skott som F utrycker sig.  

     F komponerar med skissen för att hitta en form en komposition som stämmer. Den följer F 

sen ganska väl fram till den färdiga bilden. Skissen använder F under hela vägen i sitt arbete 

men F tror att det är väldigt olika hur man arbetar med skisser. När man skissar tycker F att 

man ska tänka på att ta till vara på slumpen. Ibland kan något bli bättre av något man inte 

tänkt på tidigare menar F. F tycker också man ska tänka på att använda billiga material så man 

inte slösar bort dyrt material till skisserna om man behöver göra många för att hitta rätt. 

 

G om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

G är verksam konstnär och arbetar med måleri och grafik. För G är en skiss en tanke, en ide, 

en känsla som G inte får glömma att hastigt teckna ner, möjligen i både bild och ord. Genom 

att skissa menar G att man kan lära sig att se och öva upp sin iakttagelseförmåga och att 

snabbt nedteckna det nödvändigaste för att komma ihåg. När man skissar är det bra att tänka 

på att teckna ned det viktigaste, som komposition, ljusförhållanden och kanske någon 

intressant detalj menar G. G tycker att när man skissar kan gärna även ord beskriva i vilken 

stämning, tidpunkt, känsla man hade på platsen och vad det var som gjorde det värt att göra 

skissen. 

     Förr när G tecknade så skissade G och i skisserna testades komposition och hur mycket av 

motivet som var nödvändigt av att synas för att bilden ändå skulle bli intressant. Då tecknade 

G mycket småskisser och använde sig ibland av att fotografera innan påbörjandet av sin bild. 

Foto och skisser var ett bra material för G att fundera vidare kring. G skaffar sig ett brett 

material som G sedan lämnar för att göra sin bild. Nu för tiden skissar inte G så mycket då G 

ändrat arbetsmetod. G arbetar med akvarell på ett sätt där det inte går att göra fel. Det vita 

papperet är en viktig bärare av bilderna G skapar. G jobbar mer spontant men väldigt 
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disciplinerat. Idag provar G sig fram genom att i collageform med lösa papperslappar testa sig 

fram till olika bildlösningar innan G bestämmer sig. Med det arbetssättet kan det mycket väl 

bli ett grafiskt blad som slutresultat. G tycker det är lämpligt att innan man börjar på en bild, 

plocka fram ursprungsskissen och skissa vidare och prova olika bildlösningar innan man till 

sist bestämmer sig för hur bilden ska vara. 

 

H om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

H är verksam konstnär och har studerat 5 år vid Konstgymnasium i Peja, 1964 – 69, 

Pedagogiska Akademin, bildlinje, Sarajevo –BH 1969 –72, Konstakademin, Sarajevo, 

Bosnien-Hersigovina 1972 –76. Verk av H har varit med på ett hundratal utställningar i 

Sverige, Europa och USA. 

     För H är skissen en process, en successiv utveckling av en idé eller är den en inspiration 

som konstnären sedan kan använda i sitt skapande. Konstnären kan i skissprocessen komma 

fram till nya idéer och uttrycksmöjligheter menar H. Här kan konstnären enligt H 

experimentera helt fritt utan att behöva bry sig om vad någon annan ska tycka. H menar också 

att skissprocessen kan ta mycket längre tid än det tar att skapa det färdiga verket. Fördelen 

med att skissa innan man ger sig in i skapandet av ett färdigt konstverk tycker H är att skissen 

kan vara nåt intimt som konstnären bara kan ha för sig själv. Tidigare använde sig H sig av 

skissandet i sitt skapande nu skissar han mer inom sig och skapar fritt utan nedtecknad skiss. 

 

I om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

I är verksam konstnär som bland annat arbetar med installationer. 

En skiss är en förberedelse till ett färdigt arbete, den är till en hjälp för visualiseringen av 

slutprodukten menar I. För I består skisser mest av mentala anteckningar, telefonsamtal och 

små listor på små papperslappar. Ibland när I till slut ska tillverka ett färdigt föremål så görs 

en ordentlig skiss. Det gör I oftast när I känner att I inte behärskar tekniken så bra. I tycker att 

det blir bättre om man förbereder ordentligt i början och att man t ex mäter ordentligt och 

kollar en gång till för säkerhetsskull. 
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Skissens olika funktioner 

Här sammanställer jag resultatet på min undersökning om vad som är skissens betydelse och 

funktion för bildskapandet. De andra frågeställningarnas svar tar jag inte upp, då de är till för 

att ge en grund och förståelse för skissbegreppet och mitt arbete. De intervjuade konstnärerna 

och konstvetaren har olika infallsvinklar och flera svar på vad som är skissandets betydelse 

och funktion för bildskapandet. Jag ställer de olika sätten att se på skissandets funktion 

bredvid varandra för att visa på de olika perspektiven. De olika funktionerna jag fann för min 

huvudfrågeställning kategoriserade jag i grupper för att tydligare visa på de olika funktionerna 

skissen kan ha. Om skissen som förberedelse, Om skissen som utveckling av idéer, Om att 

testa sig fram i skissen, Om vad man kan undersöka i skissprocessen, Om att skissa för att 

komma ihåg, och sist Om visualisering av skissen. 

 

Om skissen som förberedelse 

I intervjusvaren används begrepp och förklaringar som har att göra med att skissen är en 

förstudie till skapandet av ett verk. Här används förklaringar som att skissen eller skissandet 

handlar om att den t ex kan vara en förberedelse till ett färdigt arbete som I svarar. Enkelt 

uttryckt är en skiss en förlaga till ett konstverk menar A. Medan B menar på att den bland 

annat kan vara en förberedelse till någonting annat, ett löst utkast till ett speciellt arbete, 

förstadiet till ett färdigt verk. D anser istället att skissen är ett utkast till en idé, ett test för att 

se om idén håller innan den utförs på riktigt. För E är skissen ett första angreppssätt på något 

man funderat på, en vidareutvecklad anteckning. Skissen är en process av en successiv 

utveckling av en idé eller en inspiration som kan användas till färdigställandet av ett verk är 

H:s sätt att se på den här funktionen.  

     Birgerstam lyfter fram i sin bok att: ”Skissen är inte skissandets mål eller resultat, utan 

dess spår som kan benämnas som t ex utkast eller studie.”92 Statens konstråd har en annan 

definition. Deras syn på skissen är att de ser den som ett utkast till ett konstverk, ett förslag i 

form av skalenlig skiss eller modell.93 Birgerstam menar istället att: ”Skissandet är ett 

undersökande och syftar till att åstadkomma något mer än ett hantverk efter tidigare mallar.”94  

 

 

                                                 
92 Birgerstam 2000 s 22 
93 Noring 1994 s 3 
94 Birgerstam 2000 s 30 



                                                                                                                                                     

 - 28 - 

Peter Dahl har uttryckt det som att ”»… en tavla är det tragiska resultatet av ett fantastiskt 

äventyr«, en drastisk formulering för hur skissens kvalitet kan förloras i ett statiskt resultat.”95 

Birgerstam framhåller också att man kan använda sig av skissandet när man behöver 

ifrågasätta och rasera det vanliga och kända för att skapa förändring och förnyelse.96  

 

Om skissen som utveckling av idéer 

Skissprocessen beskrivs av de intervjuade också som en utveckling och bearbetning av idéer. 

A menar t ex att man ofta börjar skissa för att utveckla en idé eller för att komma ihåg ett 

intryck eller en känsla. I och med att skissen inte är ett slutresultat så kan man vara mer fri i 

arbetet och utveckla idéer lättare där, anser D. Den danske konstnären Per Kirkeby uppfattar 

skissen som en plats där man fångar in idén, där man skisserar den.97 Kockum menar att: ”En 

skiss eller teckning gör en tanke synlig för en själv och för andra som där igenom skapar 

synergieffekter.”98 Begreppet synergieffekt betyder i fackspråk samverkan mellan olika 

faktorer.99  

     ”Som skissande person försöker man framför allt realisera sin vaga vision och bibehålla 

riktningen.”100 Birgerstam anser också att: ”Man kan skapa ett välgrundat förslag till en 

viljestyrd handlingsplan.”101 E tycker att skissen dessutom kan vara till hjälp om man vill 

förklara för någon annan. Har man kört fast kan man dessutom ta hjälp av andras synpunkter 

för att komma igång igen. 

 

Om att testa sig fram i skissen 

I skissandet finns det möjligheter att testa och utveckla sina idéer. E beskriver skissfasen som 

en fantastisk experimentverkstad där alla möjliga intryck spelar mot varandra, D tycker det är 

lämpligt att använda sig av att skissa för att bland annat kunna testa och förbättra för att få ett 

säkrare resultat. Genom att skissa kan man på ett snabbt sätt prova olika sätt att formulera sig 

menar F. I skissprocessen kan man experimentera helt fritt menar H utan att bry sig om vad 

någon annan ska tycka. När G skissade testade hon komposition och om hur mycket av 

                                                 
95 Noring 1994 s 3 
96 Birgerstam 2000 s 43 
97 Noring 1994 s 7 
98 Kockum 07 s 4 
99 Svenska Akademins ordbok, (2009 januari 17) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökning på ordet 
synergi 
100 Birgerstam 2000 s 42 
101 Birgerstam 2000 s 119 
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motivet som behövde vara med för att få bilden intressant. E menar att när man skissar får 

man en grov uppfattning om vilka problem man kan stöta på och få en möjlighet att byta 

metod eller material. C uttrycker sig så här. ”Genom att teckna kan man lära sig enkelhet och 

att ändra.” Birgerstam har uppfattningen om att: ”Skissen förefaller innebära ett trevande, 

frågande, sökande förhållningssätt i strävan efter förståelse av förhållanden i ett konkret 

sammanhang.”102 Birgerstam fortsätter ” I sökandet i skissprocessen, kan det efterhand skapas 

en större klarhet i helheten, man kan se begränsningarna och möjligheterna man kan komma 

att ställas inför. Frågor och problem uppenbaras och skissaren kan ta ställningstaganden till 

dessa menar Birgerstam103  

 

Om vad man kan undersöka i skissprocessen 

I sitt skissande går det att undersöka och testa ett antal olika element som kan behövas i 

bildskapandet. När man skissar är det bra att tänka på att teckna ned det viktigaste uttrycker 

G, som t ex komposition, ljusförhållanden och kanske någon intressant detalj. Skissar man av 

saker i vardagen kan man lägga märke till detaljer, färger, former som man annars inte skulle 

ha lagt märke till, anser A. B är inne på att man genom studier av t ex katter kan skissa för att 

få kunskap om dess anatomi. I en genomarbetad skiss tänker sig F att skissaren kan börja bli 

säker på hur verket ska se ut. För att skissen ska fungera och bli till hjälp, nämner G att det 

nödvändigaste måste vara med.  

     E tar också med tidsaspekten i skissprocessen, hur lång tid verket kan tänkas ta att 

färdigställa. Arbetar man på ett uppdrag kan det finnas en tidsbegränsning av hur lång tid man 

har på sig att färdigställa ett verk och då tas den aspekten med i skissprocessen. 

     I skissen går det att söka den bästa eller lämpligaste bildvinkeln, bildutsnitt, vilket material 

man ska arbeta med och vilken teknik man ska använda sig av skriver Frid.104 Paulson skriver 

däremot att i skisserna kan man undersöka olika principer, studera olika beskärningar, skissa 

ur olika perspektiv, känna valörernas fördelning, söka de rytmiska möjligheterna osv.105     

Birgerstam skriver om hur skissens delar kan sammanfogas till en helhet. Där letar skissaren 

efter delarnas optimala samspel med varandra, hur man sorterar, väljer, prövar och 

komponerar tills man blir nöjd med placeringen. Birgerstam menar att det finns ett 

helhetsmönster i skissarens bakhuvud under skissprocessen som leder skissarens idéer framåt, 

                                                 
102 Birgerstam 2000 s 27 
103 Birgerstam 2000 s 60 
104 Frid 2005 s 39 
105 Paulson 1987 s 32 
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hur det går att ändra och förändra delarnas sammanfogningar för att finna nya vägar till en 

lösning eller lösningar. Att skissaren pendlar mellan rationellt och intuitivt tänkande och att 

det inte tycks gå att fånga både delarna och helheten samtidigt. Man tycks pendla där emellan 

tills de tycks passa ihop på ett tillfredsställande sätt.106 A tycker att skissandet är ett utmärkt 

sätt att upptäcka världen runt omkring sig. Kirkeby sträcker sig längre och menar att skissen 

är allt vad du omger dig med, Skissen är allt vad du ser.107 

 

Om att skissa för att komma ihåg 

D tycker det är lämpligt att skissa bland annat för att komma ihåg idéer. Om G får en tanke, 

en idé eller känsla som inte får glömmas bort, så skissas den hastigt ner i möjligen både bild 

och ord. Att börja skissa för att komma ihåg ett intryck eller känsla är en funktion hos skissen 

som bland andra A nämner och som jag nämnt tidigare så ser B också en liknande funktion 

om att skissen är ett försök till att minnas en vision. 

     Birgerstam skriver om olika sätt att komma igång med skissandet som t ex att skissandet 

från början inte behöver ha något annat mål i sig, mer än att skissaren behöver ge sig hän för 

att fånga intryck och samla föreställningar så att det går att ta sig vidare. Man kan få en 

känslomässig reaktion av att man har deltagit i något som gör att man vill undersöka det 

närmare. Dagdrömmande kan också leda till idéer som man börjar skissa på. ”I 

föreställningsvärlden finns inga andra begränsningar än dem man själv ställer. Denna fantasi 

blir skissarens ”här-och-nu” och den erfarenhet som driver undersökandet vidare.”108 I 

drivkraften av att börja skissa menar Birgerstam att: ”Engagemanget aktiverar, omformar och 

korsar i sin tur spontant användbara element, principer och metoder i det professionella 

kunnandet. Lämpliga idéer börjar då komma till en liksom av sig själv. Man får idéer.”109 

 

Om visualisering av skissen 

För att komma ihåg sin tanke så kan skissen göras i fysisk form och då kan den bestå av bild 

eller ord eller både och. Skissen kan göras på olika material. F nämner material som t ex 

papper, dataskärm, pergament och plastfilm. I gör listor som används som skisser, I använder 

sig även av telefonsamtal i sitt skissande. G har använt sig av foto och tror att många 

använder sig av den metoden idag. A är inne på att skissandet är mycket fritt och det inte 
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108 Birgerstam 2000 s 38 
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finns några fasta regler eller ramar för hur den ska göras. Birgerstam menar att: ”Metoder och 

tekniker blir fullgoda redskap i skissandet först i den stund man behärskar dem som en del av 

sitt personliga kunnande.”110 

     Birgerstam menar att skissprocessen kan variera för en och samma person eller för olika 

personer. ”Hos somliga fortgår skissandet helt eller delvis inne i huvudet utan synliga yttre 

tecken, och hos andra genom en lång serie nedtecknade streck på skilda underlag.”111 I 

visualiserandet av skissen kan man genom att t ex fästa streck på ett papper synliggöra ens 

upplevelser och få skissaren att betrakta dem utifrån. Genom att undersöka och ordna de 

nedtecknade formerna kan man se fascinerande samspel som gör skissaren till en 

mönsterskapare enligt Birgerstam.112 Skissens synliga form kan bli till en hjälp för att göra 

den egna förståelsen större för vad det är man skissar på, framhåller Birgerstam.113 Om vad 

det är som fångas i skissandet menar Birgerstam: ”Att skissa är att gestalta, designa, att ge 

form åt väsentligheterna i sitt projekt. Skissandets uppgift är att urskilja hur saker och ting 

förhåller sig i verkligheten.”114 

 

Birgerstam menar att: ”Skissandet kan sägas vara en visuell språkhandling, såsom talandet och 

skrivandet är en auditiv språkhandling.”115  ”Den synliga formen i skissen blir framför allt ett 

hjälpredskap för att öka den egna förståelsen.”116 Menar hon. Birgerstam anser att: 

”Skissandets gestaltande funktion handlar om överföring av information.”117 ”Fokus i 

skissandet pendlar mellan form, innehåll och medier, eftersom skissandets uppgift är att skapa 

en helhet av dem, ett uttryck.”118 Birgerstam hävdar också att skissandets syfte är att finna den 

bästa lösningen för det projekt man håller på med just då.119 Skissen kan ha samma 

grundkaraktär som det tilltänkta verket och att därför kan skissen också kommunicera 

karaktärsdrag hos det tilltänkta verket innan det är klart.120 Specifikt för konstnärers skissande 

är att hos konstnären fortgår vanligtvis skissandet som en inre dialog. ”Konstnären utvecklar 

sitt skissande för att uppnå klarhet i sitt engagemang och för att kunna formge det. Däremot 
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111 Birgerstam 2000 s 25 
112 Birgerstam 2000 s 110 
113 Birgerstam 2000 s 117 
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115 Birgerstam 2000 s 112 
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120 Birgerstam 2000 s 127 



                                                                                                                                                     

 - 32 - 

kan innehållet stanna på en förspråklig och mångtydig nivå även i det färdiga verket.”121 

Skissen behöver inte vara särkilt tydlig därför att konstnären behöver oftast bara kunna tolka 

den själv och överföra den till ett annat medium. Konstnären kan förverkliga flera variationer 

utifrån skissen och välja ut den bästa. Konstnären har oftast kontrollen över sitt skapande hela 

vägen. Mot slutet kan tankar om andras reaktioner väckas. Kommer betraktaren att förstå det 

konstnären menar med verket. Är meningen tillräckligt tydlig eller kanske övertydlig. Finns 

det plats för egen tolkning av konstnärens verk? Kan betraktaren få ut någonting av verket?122 

När formen smälter samman med mediet blir uttrycket möjligt att förmedla. Då anser 

Birgerstam att objektet får kvalitet.123  
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123 Birgerstam 2000 s 130 
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Diskussion och slutsatser om skissandets betydelse och 

funktion för bildskapandet  

 

Sammanfattning av resultaten 

Skissen eller skissandet är en process där man på något vis formulerar en tanke eller idé som 

antingen bara utformas inne i huvudet eller också visualiseras på något sätt genom ett 

medium. Skissen kan visualiseras genom både bild och text eller både och. Tekniker man kan 

använda sig för att visualisera skissen är t ex teckning, målning, foto, kollage, datorprogram 

och skrift. Material att utföra skissen på kan vara t ex papper, målarduk eller dataskärm. Ofta 

är skissen lite hastigt utförd och med grova drag, för att få med de viktigaste huvuddragen för 

att fånga in skissen. 

     En visualiserad skiss kan vara en flyktig teckning, en studie eller en förberedande hjälp till 

skapandet av t ex en teckning eller målning. Skissandets syfte är att göra tanken mer synlig 

och förståelig för den som skissar och kanske också för någon annan. Skissen kan fungera 

som en vägledning genom arbetet för att man ska hitta rätt i sitt bildskapande. I skissandet 

försöker personen att sätta ihop olika element till en helhet så att den som skissar kan se om 

idén håller. I skissandet vill man skapa mening, begriplighet och ge en ordnad struktur åt det 

tilltänkta verket för att ge verket ett värdefullt innehåll och en uttrycksfull form. 

     Ska en bild skapas av något slag kan man skissa på t ex komposition, ljusförhållanden, 

detaljer och på vilket material och teknik som lämpar sig för att förverkliga visionen. Här går 

det att utveckla sina idéer, testa sig fram och skissa för att komma ihåg. Allt för att i slutändan 

nå ett så bra resultat som möjligt.  

 

Metoddiskussion 

Metoderna jag tog till hjälp i min undersökning tycker jag fungerade bra för att ringa in 

skissens betydelse och funktioner för bildskapandet. Jag har till och med fått mer information 

och aspekter på området än vad jag trodde att jag skulle få ifrån början. Jag tycker att mina val 

av litteratur och informanter till intervjuerna har fyllt sitt syfte och täckt upp många aspekter 

på mitt undersökta område. Jag tror inte jag själv kan finna fler perspektiv på skissens 

funktioner i bildskapandet än vad som framkommer här. Däremot kan den säkert ha fler 

betydelser beroende på vilket skapande man håller på med.  
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De olika aspekter på skissandets betydelse och funktioner har jag lagt fram för att visa på 

skissandets möjligheter, men kanske skulle jag också ha varit mer kritisk till vad jag fått fram. 

Samtidigt så kände jag under arbetets gång att det var viktigare att lyfta fram så många 

perspektiv som möjligt istället för att ifrågasätta dem. Även om Birgerstam har forskat i 

ämnet så känns det inte som att det går att säga att någon annan har fel trots att de kanske har 

en annorlunda syn än Birgerstam på skissen. Det kan ju bero på hur en person arbetar med 

skissen och i vilket syfte den används i, något som Birgerstam också själv är inne på i sitt 

resonemang om att varje projekt har sina unika villkor.124 

     Skulle jag fått möjlighet att göra det här arbetet större eller göra en uppföljning skulle jag 

nog ha riktat in mig mer mot skissen som läroprocess och om hur man kan arbeta med skissen 

med gymnasieelever. Med det här arbetet ville jag först ge mig en kunskapsgrund för skissens 

betydelse och funktioner för bildskapandet, innan jag eventuellt går vidare i skissens 

mångtydiga förhållanden. Det kan ju dock finnas en möjlighet att jag någon gång framöver 

fortsätter att arbeta på den grund jag lagt för skissens möjligheter. Det känns också som mina 

resultat skulle kunna användas för att undersöka skapandet i sig oavsett om det gäller 

bildskapande eller något annat skapande.  

     Det känns som att jag har skissat mig fram under arbetets gång för att nysta i skissens 

komplexitet och frågan är om jag ser min undersökning som ett färdigt verk eller som en skiss 

som kan utvecklas och bli till något mer eller till något annat. Jag har blivit inspirerad av att 

sätta mig in i ämnet under arbetets gång. På något sätt skulle jag nog kunna tänka mig att i 

framtiden arbeta vidare med skissens möjligheter på ett mer omfattande arbete som kanske 

skulle kunna leda till en bok eller kursmaterial om skissen. Vi får se vad framtiden har att 

utvisa. 

 

Diskussion om skissandets betydelse och funktion för bildskapandet 

Utifrån mina resultat i litteraturdelen kommer här en överblick av olika perspektiv på skissen. 

Att den är en process, ett skeende mot en gripbar idé som t ex Birgerstam framhåller.125 Att 

den både kan vara den snabba ögonblicksstudien och att den kan vara ett utkast till ett mer 

genomarbetat verk som bland annat Nyblom Gnosspelius tar fasta på.126  Paulsson med flera 

lyfter istället fram att man lättare söker sig fram till den bästa bilden genom att göra många 
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skisser.127 Kirkeby ser skissen i ett ännu större perspektiv och menar att den är allt vad vi 

omger oss med och att den också är en plats där vi fångar idén.128 Statens konstråd är snävare 

i sin tolkning av skissbegreppet, att skissen är ett utkast eller ett förslag till ett konstverk,129 

men det är inte så konstigt med tanke på att deras övergripande mål är att göra konsten till ett 

naturligt och betydande inslag i samhällsmiljön.130 

     På ett eller annat vis kan jag hålla med i allas resonemang om skissen och dess betydelser. 

I ett vidare perspektiv är skissens funktioner, betydelser och dess möjligheter upp till hur 

skissaren väljer att använda sig av den. Når skissaren ett bra resultat genom skissprocessen 

blir också skissandets funktioner värdefullare för skissaren. Det verkar främst bero på individ 

och arbetet på det specifika projektet som får avgöra vad skissens betydelse och funktion blir 

just då. Oavsett synsätt så går det dock i skissandet både att finna lösningar för sitt skapande 

samtidigt som det går att problematisera sina idéer. Tar man vara på skissens möjligheter med 

alla dess funktioner tror jag också att man lättare kan ta till vara på skissandet som metod för 

att nå ett bättre resultat. 

     Skissens styrka tycker jag inte bara ligger i dess funktioner och syften utan också mycket i 

att det inte finns några fasta regler eller ramar för hur den ska utföras som bland annat också. 

Det ger skissen oändliga möjligheter i sin tillkomst. Skissen ger också skissaren många 

möjligheter att t ex fritt testa och söka sig fram till en fungerande lösning på idén, så att man 

vet om det är någon mening med att förverkliga den eller inte. Det finns heller inget krav på 

att den ska bli klar eller att den behöver vara snygg. Skissen är först och främst till för att 

skissaren ska förstå sin idé och kunna göra någonting med den. Behöver man visa och 

förklara skissen för någon annan om hur man t ex arbetar med ett uppdrag blir skissens 

utgångsläge lite annorlunda och andra krav på skissen kan ställas. De här resonemangen var 

också flera av de intervjuade inne på. 

     Det kan vara svårt att komma igång att börja skissa men det gäller att ge sig hän och sen 

komma till skott som F uttryckte sig, för att man inte ska fastna utan komma vidare i sina 

tankar. Målet är ju trots allt att nå ett så bra resultat som möjligt. Det kan i slutändan vara 

svårt att avgöra om vad som är verket och vad som är skissen, men Noring menar att skissen 

kan vara ett konstverk i sig131 och jag håller med. Det beror ju bara på hur man väljer att se på 

den och det är nog mycket upp till skissaren att avgöra. 
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Oavsett hur man arbetar med skissen antar jag precis som Birgerstam att skissens huvuddrag 

är form, innehåll och materia. Av dessa element försöker den skissande personen genom ett 

sökande sätta ihop dessa till en balanserad helhet för att hitta det optimala samspelet dessa 

emellan, för att skapa mening åt sin idé och uttrycka den så effektivt som möjligt.132 För att 

lyckas med sitt verk räcker det inte med en utvecklad och bra idé man måste också kunna 

utföra den så det gäller att man också kan tekniken och känner materialet för att utförandet 

ska nå ett bra resultat. Det kan vara en svaghet för skissen men det kan finnas möjlighet att gå 

tillbaka till skissen och fundera vidare för att finna en bättre lösning, eventuellt också byta 

teknik och material för att senare skapa ännu ett verk. C skissar sällan och menar att man kan 

gå miste om upptäcksfärden om man skissar, men jag undrar om man inte kan se 

upptäcksfärden som en del av skissandet, att skissandet kan leda en fram till att upptäcka 

något nytt.  

 

Diskussion om skissen som läroprocess  

Jag håller med Birgerstam om att skissa är att kunskapa, men att det kanske inte är en så 

tydlig kunskapsväg som Birgerstam också är inne på. Hon menar att den är snårig och att man 

i skissandet behöver odla både sin intuitiva och sin rationella förmåga och oavbrutet kunna 

växla dem emellan.133 Att använda sig av skissandet som metod är inte alltid det lättaste. Ger 

man sig hän som Birgerstam också uttrycker sig så har skissandet många fördelar tack vare 

sina många funktioner som är direkt knutna till själva bildskapandet. Bildens beståndsdelar 

kan ordnas i skissen. Paulson menar att i skisserna kan man undersöka olika principer, studera 

olika beskärningar, skissa ur olika perspektiv, känna valörernas fördelning, söka de rytmiska 

möjligheterna.134 Ens egna färdigheter av tekniker och materialkännedom är det en fördel om 

den som skissar redan har tillägnat sig. Det går dock att öva upp även dessa i skissandet. Kan 

man teknikerna man tänkt använda sig av för utförandet av verket, kan det underlätta även för 

skapandet av skissen. Då behöver man inte tänka på hur man rent hantverksmässigt ska lyckas 

med att skapa sin bild. 

     Vad man lär sig av att skissa beror på vad man har för syfte med sin skiss och precis som 

Birgerstam också menar så har alla projekt sina egna unika villkor. Skissandet ser olika ut 

från gång till gång. Det finns dock gemensamma drag i skissandet menar Birgerstam: 

”Skissen förefaller innebära ett trevande, frågande, sökande förhållningssätt i strävan efter 
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förståelse av förhållanden i ett konkret sammanhang.”135 Så som jag själv ser på skissandet så 

går det inte att bortse från de här funktionerna hos skissen, de verkar alltid finnas närvarande.                             

     För en bildlärare tror jag också att om eleverna får möjlighet att skissa på sina verk i bild 

och text så blir det också lättare för läraren att följa med i elevernas tankegångar och se hur de 

utvecklas under studiernas gång. Skisserna blir något som också läraren kan ta del av och 

möjligen också bli till en hjälp för att tydligare kunna förstå elevernas skapande och på så sätt 

kunna sätta in den hjälp eleverna behöver. Utifrån vad jag kommit fram till tror jag att 

skissandet också kan hjälpa eleverna att utveckla kreativitet, konstnärligt skapande och bidra 

till ett analytiskt tänkande då skissen kan täcka in alla tre. Utveckling av dessa kunskaper står 

också som syfte i kursplanen för Bild och form mot gymnasiet.136 

     Att eleverna genom skissandet kan skaffa sig kunskap om hur deras omvärld ser ut och 

fungerar och att skissen har flera betydande funktioner för bildskapandet om man upptäcker 

dess möjligheter gör ju inte heller skissandet till en metod att förringa i bildundervisningen. 

 

Slutord om mitt arbete  

Jag är ändå nöjd med mitt arbete och det känns som jag har klarlagt en kunskapsgrund för 

skissandets betydelse och dess funktioner för bildskapandet. Min diskussion och de slutsatser 

jag drog, hoppas jag har gett intressanta aspekter på skissens möjligheter för bildskapandet 

och förhoppningsvis också väckt frågor som får oss att fundera vidare på skissen och dess 

värde för skapandet och utvecklandet av idéer. Tolkningen av skissbegreppet av dem som 

skissar är som sagt många och jag hoppas att man skissar vidare på sökandet efter svar och 

nya aspekter på skissandet. Skissar gör vi ju alla enligt Birgerstam som bedömer att: ”Det är 

inte bara konstnärer, arkitekter och olika sorters designer som skissar, utan varje person är en 

skissande varelse i ordets vidare mening (även om alla inte tycks veta om det).”137  

 

 

 

 

                                                 
135 Birgerstam 2000 s 27 
136 Skolverket (2009, januari 21) BF1203 - Bild och form, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&sko 
137 Birgerstam 2000 s 13 
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Bilaga 1                                                                                                                                                   
  

  

Intervjufrågor 

Det här är frågorna jag ställde till konstnärerna och konstvetaren. 

 

1. Vad är en skiss? 

2. Vad kan man lära sig av att skissa? 

3. När är det lämpligt att använda sig av skissen? 

4. Vad ska man tänka på när man skissar? 

5. Hur använder du di g själv av skissandet i ditt skapande? 

 

 


