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Sammanfattning
I den här uppsatsen undersöks konstens roll i bildämnet. Litteraturgenomgången tar bland annat upp 
hur kursplanen kan tolkas angående konstens roll i bildämnet. I en överblick över hur konsten kan 
delas in problematiseras begreppen samtidskonst och konstnärliga artefakter. Studien som 
genomförts har bestått av sex kvalitativa intervjuer med sex olika bildlärare verksamma i 
grundskolan i årskurs sju till nio. Resultatet berörde hur den traditionella konsten och modernismen 
finns med i bildämnet på olika sätt medan samtidskonsten fick förhållandevis litet utrymme i 
bildundervisningen. Undersökningen gav att bildlärarna upplevde att eleverna har svårigheter att ta 
till sig konst. Att konsten befinner sig långt ifrån elevernas livsvärldar. Många av bildlärarna 
upplevde att de inte hade tillräcklig kompetens eller/och resurser att genomföra en undervisning 
som handlar om samtidskonsten. En slutsats som kunde dras var att bildlärarens uppfattning om 
konst och tolkning av kursplanen blir betydande för konstens roll i bildämnet i praktiken. Frågor 
som följde av undersökningen var bland andra: Om en viss del av samtidskonsten, den som inte 
behandlar bilder, egentligen hör till bildämnets ansvar?
Ska bildämnet vara ett bildspråkligt ämne med hantverk och bildgrammatik i fokus eller ett ämne 
där användandet av bilder i allmänhet är kärnan?

Sökord: artefakt, bildlärare, hantverk, ramfaktorer, samtidskonst
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Inledning
Konstens roll i bildämnet är intressant. Om man läser kursplanen i bild står det konst på flera ställen 

och det är inte definierat vad som menas med konst, även om det ofta är bildkonst eller det visuella 

som lyfts fram. Bildkonsten refereras ofta till som bara "konst" till skillnad från till exempel dans 

eller musik, som också är konst. Menar man konstarter utanför den bildkonstnärliga traditionen 

brukar konsten få ett tillägg om vad konsten avser.

Traditionellt förknippas konst med bildämnet, bildlärare förutsätts vara intresserade av alla 

typer av konst. Men finns det flera sorters konst i bildkonsttraditionen? Ja, det upplever jag att det 

finns. Då jag kommer från konstskolevärlden och nu befinner mig i bildlärarutbildningen, har jag 

sett tecken på olika uppfattningar om vad konst antas vara inom dessa två sammanhang. I 

bildlärarutbildningen verkar många mena bilder då de säger konst. Konst blir lika med traditionell 

bildkonst. Från konstskolevärlden har jag med mig uppfattningar om att man inte ska måla vackert, 

föreställande, illustrativt och så vidare, dessutom kanske man egentligen inte ska måla 

överhuvudtaget, konsten handlar ju om något man vill säga. Denna konst skulle jag påstå handlar 

om något annat än traditionell bildkonst. Konsten får betydelsen den samtida konsten, eller 

samtidskonst.

BildMuseet i Umeå visade våren 2006 Konst, som nu ungefär, ett projekt där elever från fyra 

skolor i Umeå fick skapa samtidskonst. Flera elever arbetade med video, någon med foto, men de 

flesta gjorde olika installationer där kända förmål omskapats eller visades på nya sätt. Vissa verk 

bjöd in besökaren att uppleva verket genom att gå in i det, t ex ett rum med fönster och inredning 

som byggts i utställningen och målats helt vitt. Projektet handlade om konst i skolan. För att det 

skulle vara genomförbart var det inte alltid eleverna som skapade konstverken själva. De fick en hel 

del assistans med förverkligandet av sina intentioner. 

Våren 2009 uppmärksammade många debatten i media kring Anna Odells konstverk Okänd 

kvinna 2009-349701. En konstnär agerade psykiskt sjuk och togs om hand av vårdpersonal, utan att 

de visste att allt var en iscensättning. Debatten visade att många bär på olika syn på vad konst är och 

vad den är till för. Skulle detta verk användas i skolan skulle det kanske handla om något annat än 

bild, fast det ju är konst.

Det är intressant med bildlärarnas syn på konstens roll i bildämnet. I dialogen med 

närstående blivande lärare i bild har det handlat mycket om konstbegreppet och kvalitet, 

samtidskonsten och dess roll i samhället och i bildämnet. Det är intressant inför yrkeslivet som 

bildlärare att fördjupa sig i hur bildämnet ser ut idag. Som blivande bildlärare blir det intressant för 

mig att genomföra en undersökning bland verksamma bildlärare i grundskolan. Hur förhåller de sig 

till konst, och hur tolkar de kursplanen?
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Syfte

Att undersöka konstens roll i bildämnet.

Frågeställningar

Hur uttalar sig bildlärare om konstens roll i bildämnet? Vad säger kursplanen i bild om konstens 

roll i bildämnet? Vilka föreställningar har bildlärare om konst, och vilken betydelse för praktiken 

har de? Vilken är samtidskonstens roll i bildämnet?
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Litteraturgenomgång/Bakgrund

Begrepp och definitioner

I den här delen kommer en del begrepp som är väsentliga för förståelsen av texten att förklaras och 

definieras. När min bildlärare i högstadiet, 1987-89 kommenterade konst och menade något i stil 

med att "konst är en bild som hänger på väggen i någons vardagsrum", protesterade jag, och kände 

att det var en för snäv definition. Konst handlar om bild och tavlor, men också om så mycket mer. I 

det inledande stycket av Granbergs arbete om gymnasieelevers bildvärldar sammanblandas 

begreppen "konst" och "bild" [bildämnet].1 Läraren blir förvånad när eleverna som ska börja första 

året på bild o formprogrammet inte är intresserade av att gå på konstutställning. Hon tänkte att "de 

ungdomar som sökte sig till estetiska programmets bild och form inriktning var de som var allra 

mest intresserade av bild" [bildämnet] (Granberg, 2009, s. 1). Samma typ av självklara antagande 

om att konst betyder bild [bildämnet] gör Elsner i sin undersökning om bildlärares syn på 

bildämnet. Under en rubrik som innehåller ordet "bildundervisningen" skriver hon bara några rader 

nedanför denna rubrik ordet "konstundervisning" i samma betydelse (Elsner, 2000,  s. 29). Lindberg 

tar upp begreppet doxa (Bourdieus begrepp), som innebär allt det som antas för givet inom ett fält, 

och som därför ofta inte definieras (Lindberg, 1991, s. 17). Talar vi om konst och bilder och 

bildämnet i skolan är det viktigt att klargöra konstfältets doxa.

Bild, bildämnet

Skriver jag bild i föreliggande arbete menar jag ytan, bildplanet, bilden. En bild kan vara till ex: en 

målning, en teckning, ett fotografi, en mediabild ov olika slag. Ibland används bild på ett mindre 

konkret plan, och då kan bild betyda en inre föreställning, om det inte framgår i texten vad som 

avses förklaras betydelsen inom hakparentes, eller i en not. Åsyftas innehållet, motivet, eller olika 

aspekter på bildens egenskaper, såsom vilken teknik bilden är skapad med, ska detta klart framgå i 

texten. Olika delar i en bild som utgör motivet, eller ytan, kallas i arbetet för bilddelar eller 

bildelement. Då bildämnet avses med ordet bild skrivs hela ordet ut, bildämnet. Finns ordet bild 

med i ett citat och jag anser att det är oklart om bilden i sig, eller bildämnet, åsyftas skriver jag en 

hakparentes och anger vad som gäller just där.

1 Granbergs arbete är ett arbete om gymnasieelevers bildvärldar i förhållande till deras livsvärldar. 
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Kreativitet, den skapande fantasin

När kreativitet omnämns i arbetet utgår jag från Vygotskijs teorier i Fantasi och kreativitet i  

barndomen.2 Hjärnan arbetar på olika plan och har olika uppgifter. Dels pågår en reproducerande 

aktivitet, dels en kreativitet. Denna Kreativitet, eller en skapande fantasi, delas in i fyra delar. 

Hjärnan har en kombinatorisk förmåga, en föreställningsförmåga, en stämningsskapande förmåga 

och en förverkligande förmåga. För att beskriva vad som menas består den kombinatoriska 

förmågan av att plocka isär delar av verkligheten i verklighetselement och kombinera om dessa till 

nya helheter. Föreställningförmågan används då vi skapar en uppfattning av något vi inte sett eller 

upplevt själva, men som vi vet existerar. När vi känner en känsla, emotion, i mötet med 

verkligheten, och sedan kan återge denna känsla genom att kombinera verklighetselement som får 

andra att uppleva samma känsla i mötet med vår kombination, talar vi om stämningsskapandet. 

Förverkligandet, som nämns som "kristalliserad fantasi" hos Vygotskij, innebär allt det som blivit 

till ny verklighet genom den kreativa processen (Vygotskij, 1995).

Historisk genomgång av bildämnets framväxt

Avbilda och skapa ordning

Skolämnet teckning kom in i skolan under första delen av 1800-talet. Klasserna var stora och 

läraren var oftast inte utbildad i teckning. Läraren tecknade före och sade vad som gjordes medan 

eleverna upprepade orden och ritade likadant som förevisats. Ett syfte med undervisningen var att 

lära sig teckna för att utveckla "iakttagelseförmågan" och lära sig avbilda föremål, samtidigt var ett 

annat syfte att hålla ordning i klassrummet. Från slutet av 1870-talet schemalades teckningsämnet i 

den svenska folkskolan (Åsén, 1992, s. 10 - 12). I flickskolan "hade smakfostrande inslag en mer 

framträdande plats". I början på 1900-talet handlade det, för flickornas del, om "konstfostran" där 

"estetik" och "moral" utgjorde syftet (Åsén, 2006 s. 111). Teckningsämnet fortsatte utveckla de 

instrumentella värdena: noggrannhet, renlighet och arbetsdisciplin. Industrisamhället behövde 

människor som kunde rita bra, i betydelsen avbilda. Skolämnet teckning förde med sig att lärare i 

teckning utbildades. Det gavs ut metodböcker i hur man lär sig avbilda. I början av 1900-talet växte 

psykologin som vetenskap, och bredvid syftet att eleverna skulle kunna avbilda på en god nivå 

fördes bilden fram som ett medel för att uttrycka sig. Psykologer och konstnärer lyfte fram "den 

spontana barnbilden" för dess kvaliteter som: "Arbetsglädje, enkelhet, känsla och intuition" (Åsén, 

1992, s. 13, 14).

2Det kan vara intressant att veta att Vygotskij skrev boken jag refererar till redan 1930. Andra forskare inom olika fält, 
deras teorier och forskning ligger till grund för Vygotskijs tolkning av den skapande kreativiteten. Inledningsvis talar 
Vygotskij om Ribot, och sedan hänvisar texten genomgående till Ribot. Théodule Ribot skrev Essai sur límagination 
créatrice (Paris 1900) På svenska blir titeln ungefär: Uppsats om den kreativa fantasin.
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Uttrycka sig själv och förverkliga idéer

Med en konstnärlig och psykologisk blick på teckningsämnet i skolan blev det relevant att byta 

fokus från det praktiska syftet att lära sig teckna och det pedagogiska syftet att lära sig ordning. 

Bildens möjlighet som uttrycksmedel betonades (Åsén, 1992, s. 14, 15). Nya metodböcker med 

förlagor och exempel för hur olika vardagsföremål kunde ritas på ett generaliserat sätt fick 

spridning i hela landet från 1920-talet och ända in på 1960-talet (Hansson, s. 26 - 30). 

Teckningsövningar användes i många av skolans ämnen som en metod för bättre inlärning 

(Hansson, 1992, s. 30).

Syftet med ämnet fick från 1930-talet ytterligare bredd i och med modernismen i konsten 

som förespråkade olika sätt att bryta mot traditioner inom bildskapandet. Elevens egen 

bildframställning lyftes fram, medan avbildandet av verklighet och förlagor ifrågasattes. Det fria 

skapandet slog igenom på 1950- och 60-talen. Åsén pekar på sju olika innebörder av det fria 

skapandet: 1. Eftersom allt är rätt och bra gör man inga korrigeringar. 2. Färg och form används att 

uttrycka känslor med. 3. Täckfärg främjar spontanitet, blyerts hämmar skapandet. 4. Personligt 

uttryck, frihet, kräver stora ytor. 5. Undervisning i avbildning är olämpligt, då barn kanske misstror 

den egna förmågan. 6. Personligt uttryck är viktigast. Gärna icke-föreställande. 7. Ju fler material 

desto bättre. Detta befrämjar olika personligheter att uttrycka sig olika (Åsén, 1992, s. 18). Det fria 

skapandet handlade för vissa bildlärare om smak -och konstfostran, där fritt skapande skulle lära 

elever uppskatta god konst till skillnad från "hötorgskonst" (Strandman, 1948, i Åsén, 1992, s. 18). 

För andra bildlärare handlade det om att bryta med det gamla skoltecknandet och använda "det fria 

skapandet som ett mål i sig, som något bra för barnen" (Kriland & Thomaeus, 1947, i Åsen, 1992, 

s.18).

Teckningsämnet utvidgas och blir "bild"

Från 1940-talet och framåt togs avstånd från det ursprungliga syftet i teckningsämnet, där 

avbildning och seende var viktigt. "Det expanderande bildsamhället" ansågs hindra "en äkta 

gestaltning". Det fria skapandets normer fanns i grunden och "förebilder" plockades bort ur 

undervisningen. Vart skulle teckningsämnet ta vägen då det inte längre skulle avbilda, och inte 

heller skulle låta sig påverkas av bilder som fanns i samhället?

På 1960-talet kom kritik mot "teknikövningar" och "materialhysteri" för att detta hindrade 

elevernas fantasi. Diskussionen tog upp teckningsämnets ensidiga inriktning mot konstbilden. 

Tanken om det fria skapandet var inte längre självklar och förmågan att kunna tolka och hantera det 

massmediala bildflödet lyftes fram (Åsén, 1992, s. 22). På 1970-talet utbildades lärare i teckning 

"utan krav på att de skulle kunna teckna och måla själva" (Hansson, 1992, s. 38).
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1980 bytte ämnet namn till bild. Bilden som språk och medel för kommunikation sattes i 

fokus och namnbytet visar tydligt att ämnet började handla om alla slags bilder (Åsén, 1992, s. 22 - 

23). Tidigare, på 1950-1980-talet, försökte skolan "lära eleverna att uppskatta god konst" och ge 

eleverna "personliga uttrycksmöjligheter". Sedan 1980-talet har mycket förändrats och Åsén 

framhåller att "bildsamhället" inte längre ska ses som ett hot från skolans sida. Bildämnet ska nu 

försöka "ge eleverna möjligheter att förstå och själva använda bildspråk och nya bildmedia", för vi 

lever i ett bildsamhälle (Åsén, 1992, s. 24). Författarna till NU-03 framhåller bildämnet som ett 

kommunikativt och estetiskt ämne (Skolverket, 2005 och Myndigheten för skolutveckling, 2008).

Vid en titt på bildämnets historia i skolundervisningen har bildämnet växt i bredd samtidigt 

som det förändrats med tiden. Ämnet tar till sig nya tekniker, nya tankegångar och den föränderliga 

samhällskontexten. Det har skett en påbyggnad av innehållet i bildämnet i och med att nya 

kursplaner blivit gällande. Ett problem som följer av att innehållet vidgas är "stoffträngsel". Med 

detta menar Åsén att mycket innehåll samsas i bildämnet i förhållande till ämnets plats i timplanen. 

Ett annat dilemma är "urvalsproblem" som i sin tur lämnar åt bildlärarna att tolka hur den egen 

praktiken ska se ut (Åsén, 1992, s. 24)

Kursplanen i bild för grundskolan

Den kursplan som gällde vid skrivandet av detta arbete var Kursplan för grundskolan 2000. Nedan 

följer en utveckling av uppnåendemålen och vad de har för innehåll, samt en del om hur konst kan 

tolkas i kursplanen, både direkt och mer inflätat i texten.

Ämnets innehåll enligt kursplanen

Jag utgår från de fyra punkterna i de mål som eleven ska uppnå efter årskurs nio. Eftersom 

kursplanens text är så kort under de här målen, framförallt det första och andra, kan det tyckas som 

att målen inte innehåller mer än vad som rimligtvis skulle kunna hinnas med i undervisningen. 

Beroende på hur jag läser texten kan jag försöka hålla innehållet nere, eller breda ut innehållet och 

se om jag kan tolka in den eller den uppgiften eller tekniken. Det går att hålla i minnet 

stoffträngseln som Åsén påpekat medan man läser kursplanens uppnåendemål. I dessa mål finns 

också tidigare mål från lägre årskurser inbakade. Syftet med den här genomgången av hur mycket 

som skulle kunna sägas stå i de till synes få raderna är att visa på den utmaning som varje bildlärare 

står inför då en uppgift i bildämnet ska planeras eller diskuteras. Alla bildlärare har en egen relation 

till den här texten, och texten kan sägas vara öppen för olika tolkning.

Eleven skall
– ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder 
och tekniker, (Skolverket, 2000, s. 11)

6



En övergripande tolkning av första målet kan sägas vara att det handlar om att eleven ska kunna 

läsa och använda sig av ett bildspråk. Det låter kort och enkelt att förstå och hänger väl ihop med 

kursplanens text om att det är viktigt för barn och unga att öva upp sin bildförmåga.3 Eftersom det i 

samma stycke där bildförmågan nämns lyfts fram: "Bilder och olika former av konstnärlig 

gestaltning ..." , så vill jag tolka kursplanen som att bildspråklig förmåga och konstnärlig 

gestaltning har med varandra att göra. Här följer en utveckling av hur en bildspråklig, konstnärlig 

tolkning av det första uppnåendemålet skulle kunna se ut.

Då det står att "eleven skall ha förmåga att se...bilder" verkar kursplanen mena 

iakttagelseförmåga, men då det är ihopskrivet med andra mål, syftar det snarare till att eleven ska 

kunna se och förstå och tolka bilder. Vidare i första punkten där eleven ska kunna "framställa bilder 

och former med traditionella /.../ metoder och tekniker", innebär det sannolikt att eleven ska kunna 

rita och måla med penna, kol, någon sorts färg, kanske analogt fotografi och olika trycktekniker, till 

exempel linoleumsnitt, torrnål m.m. kommer in här. Att eleven ska kunna skapa former betyder 

kanske att skulptera, eftersom det trditionellt hör till bildkonsten. Materialen för formområdet är 

också helt öppet för tolkning, men gissningsvis handlar det om lera, keramik, gips, betong och glas. 

Kanske trä, metall och textil ska utelämnas eftersom det finns slöjd i dessa ämnen. "...framställa 

bilder och former med /.../ moderna metoder och tekniker". Så står det också i första punkten. Här 

kan det komma en lång utveckling av vad som är modernt eller inte, men kanske digitala tekniker 

och avancerade maskiner avses med formuleringen. Här kommer i så fall videoteknik och bildarbete 

i dator med, scanning, bildredigering, eventuellt bildskapande med ritpenna till datorn, sk. 

sketchpad, digitalt foto m.m. Skulpturområdets moderna teknik kanske rör sig om 

blästringsverktyg, slipmaskiner, svetsning, plastgjutning, m.m.

– kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, (Skolverket, 2000, s. 11)

I andra punkten handlar innehållet om bildanalys, så att eleven förstår vad bilder kan ha för 

budskap. Kunskap om hur bilder används för olika syften ska förvärvas och så ska eleven få 

förmåga att välja egna bilder och andras bilder som de tänkt. Detta ställer krav på 

utvärderingsövningar, där avsikten relateras till resultatet.

– kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och 
information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, (Skolverket, 2000, s. 
11)

Punkt tre fördjupar och vidgar punkt två. Här ska eleven lära sig analysera och förhålla sig kritiskt 

3 Om denna bildförmåga står det mer under Ämnets syfte och roll i utbildningen. (Skolverket, 2000, s. 8)
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till olika slags bilder. Alla bildkategorier åsyftas, alltifrån konstbilder, reklam, propaganda, nyheter, 

tredimensionell gestaltning (i alla dess former), stillbilder (här antar jag att fotografi menas) och 

också rörliga bilder, där det finns TV och film bland annat. Huruvida Internet med dess bildvärld 

ska beaktas framgår inte specifikt, men det var inte lika självklart med Internet då nuvarande 

kursplan skrevs. 

– ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några 
framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet 
(Skolverket, 2000, s. 11).

Fjärde punkten fördjupar ytterligare att eleverna ska kunna analysera bilder. Den historiska och 

kulturella aspekten lyfts fram. Kunskaper i olika bildelement och deras benämning och betydelse 

för bilden ska finnas med, så att eleven ska kunna beskriva bilder. 

Min tolkning av nuvarande kursplan kan jämföras med den tolkning Åsén tar upp i och med 

att bildämnet vidgats över tid. Stoffträngseln i ämnet medför att bildlärarna får urvalsproblem 

(Åsén, 1992, s. 24).

Var nämns konst i kursplanen, och i vilken betydelse

I punkt tre bland uppnåendemålen för årskurs nio, där olika bilder ska analyseras och kritiskt 

granskas, står inte vilka konstbilder det gäller. (Skolverket, 2000, s. 11) Det lämnas upp till 

respektive bildlärare att välja. Fjärde punkten under samma stycke säger att eleven ska "känna till 

några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom 

bildområdet" (Skolverket, 2000, s. 11). Detta område kan tolkas olika. Med framträdande beror det 

på vilket samhälles normer som avgör värderingen av att vara framträdande. Sannolikt utgår 

kursplanen från västvärldens konsthistoria, sannolikt senaste 500-åren. Då det står bildkonstnär 

avses bildkonsten, till skillnad från andra konstarter som musik, teater, dans och så vidare. Om vi då 

pratar om bildkonstnärer finns det många undergrupper och många tidsperioder. Konsthistoria, eller 

konstvetenskap är ju en egen disciplin med många underavdelningar. Här måste bildläraren göra sin 

egen tolkning enligt mig. Aktuella verksamheter inom bildområdet kan tolkas som den konst som 

finns omkring oss som handlar om bilder, eller innehåller bilder, eller är visuell, synlig. Detta skulle 

kunna tolkas som att elever ska ha kännedom om samtidskonsten. Aktuella verksamheter inom 

bildområdet kan också betyda många andra saker som inte av sig själv räknas till samtidskonsten 

serier, manga, hemsidor med bildinnehåll, tatueringar, streetart, graffiti. Liknande formuleringar 

finns med under bedömningens inriktning, med tillägg av ordet "västerländsk" då kännedom om 

konst tas upp. I den här delen av kursplanen finns det med kännedom om "olika historiska epoker 

samt konst- och kulturtraditioner i andra kulturer." Här kan kursplanen tolkas som att eleven ska 
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känna till all konst från alla kulturer genom alla tider. Det definieras inte vilket urval, eller hur ett 

urval bör eller kan se ut. Vidare under samma avdelning om bedömning, slutet av sista stycket hittas 

följande passage:

En bedömningsfaktor i detta sammanhang är elevens förmåga att upptäcka och kunna reflektera över 

hur konst och populärkultur åtskils och flätas samman i bildutbudet ... (Skolverket, 2000, s. 11)

Denna passage kan anses belysa konstens roll i mediabilder, med hänvisning till hur reklam ofta 

parafraserar konstbilder. Reklam som exempel på bildutbudet. Under avdelningen om bildämnets 

karaktär och uppbyggnad, första delen av näst sista stycket, står:

Bildämnet utvecklar iakttagelseförmåga och kreativt seende. Det kan handla om att bryta bildens 

verklighetsprägel och göra bildytan, filmytan och tv-skärmen synlig. Det kan betyda att skärpa 

blicken i förhållande till en bild men också att kunna vända bort blicken från bilden som sådan och 

se de sociala och kulturella mönster som skapar konventioner  (Skolverket, 2000, s. 10).

Detta stycke kan tolkas som att träna den konstnärliga blicken, i bemärkelse att se något med andra 

ögon. Att se med andra ögon, eller att "främmandegöra" som en viktig aspekt i samtidskonsten tar 

jag upp närmare under denna avdelning i arbetet. Under rubriken Ämnets syfte och roll i  

utbildningen, står det bland annat:

Utbildningen uppövar förmågan att se, känna på och reflektera över den yttre och inre miljöns form, 

färg och funktion samt miljöns betydelse för trivsel, arbetslust och utbildningsresultat. Utbildningen 

tillgodoser behovet av skönhet och viljan att aktivt förbättra den egna miljön (Skolverket, 2000, s. 

11).

I texten sammanbakas många delar. Benar man upp texten finner man en rad uppgifter som 

bildämnet ska öva upp. Strävansmålen är indelade i många punkter som på liknande sätt innehåller 

flera teser i en punkt. När texten pratar om att "aktivt förbättra den egna miljön" kan detta tolkas i 

ett konstnärligt perspektiv som vill att eleven utvecklar samma förmåga som många 

samtidskonstnärer arbetar med i sin konstnärliga gärning. 

Kursplanen är öppen för tolkning om hur konstbegreppet ska tolkas. Det framgår inte i 

vilken grad konsten ska finnas med i bildämnet. Detta medför att bildläraren avgör konstens roll i 

bildämnet så som det ser ut i praktiken.

Bildlärares syn på bildämnet

Catharina Elsner ha forskat i hur lärare i estetiska ämnen tänker. Hos de bildlärare hon intervjuat 

1999 på frågan om bildärares föreställningar om "några väsentliga aspekter i bildundervisningen" 

lyfts några delar fram som rör bildämnets syfte och bildämnets innehåll. Viktigt innehåll är att 

"träna iakttagelseförmågan". Det handlar om "grundläggande färdighetsträning", där seendet och 

tecknandet av verkligheten fokuseras (Elsner, 2000, s. 29, 30). Sättet att arbeta beskrivs som 

"utforskande". Utforskandet gäller också en kreativ aspekt av hur eleverna kan använda färdigheter 
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i avbildandet, de kan skapa bilder av en "tänkt verklighet" (lärarröst från Elsners undersökning). 

"Bilderna ... skapas ur föreställningar och bildmässiga synteser baserade på ett lagrat förråd av 

visuella erfarenheter" (Elsner, 2000, s. 30, 31). Meningsfullheten i att studera och teckna av 

beskrivs som medel för att kunna använda bilden som ett språk, och också för att vara ett 

uttrycksmedel för att kunna jobba "konstnärligt, att gestalta en idé eller tanke eller åsikt" (lärarröst 

från Elsners undersökning). Elsner avslutar stycket med en jämförelse av lärarnas utsagor och 

menar sig se: "en förskjutning från en betoning av studien till tankar om bildskapandet som ett sätt 

att gestalta idéer" (Elsner, 2000, s. 31).

I ett avsnitt som handlar om informanternas smak räknas konstverk upp som bildlärare 

tycker om och inte tycker om. Verken som tycks om kan alla räknas till kategorierna måleri eller 

föreställande bild, några exempel är; klassiskt 1600-tal: Vermeer, Rembrandt; modernism från ca 

1860-talet och framåt: Van Gogh, Matisse, Dali; svenskt måleri i expressionistisk tradition; Staffan 

Hallström, Lena Cronqvist och populärkultur: Jan Stenmark. När det kommer till bildlärarnas 

"urval" så säger de ungefär samma sak: "Flertalet ogillar helt enkelt stora delar av samtidskonsten." 

En röst uttalar sig negativt om "mediokra målningar" (Elsner, 2000, s. 66, 67). I sin analys av hur 

bildlärare motiverar och värderar konstverk går Elsner igenom en studie gjord av forskarna 

Csíkszentmihályi och Robinson som tar upp fyra dimensioner som konstupplevelsen består av. Om 

man sätter samman dessa forskares fyra dimensioner med Elsners analys av sina informanters 

motiveringar om smakpreferenser kan följande gruppering göras:

Perceptuell dimension: verket som helhet, komposition, form, visuella egenskaper som: 

färg, textur, proportioner

känslomässig dimension: känslomäsiga reaktioner, personliga associationer, beroende av 

uttrycksmässiga egenskaper som: "hur former och färger ... berör betraktaren", "i vad mån verket 

väcker olika former av känslor" och "hantverkets betydelse för att uttrycket ska gå fram."

Intellektuell dimension: "idéinnehållet, vad verket handlar om".

Kommunikativ dimension: betraktarens möte med vad "människan bakom verket ...

förmedlar av uppfattningar och erfarenheter" (Elsner, 2000, s. 68, 69).

Bildlärare anser "att kommunikation mellan människor är ett av huvudsyftena med 

konstnärlig verksamhet" (Elsner, 2000, s. 59). Om jag här använder Vygotskijs förståelse av den 

kreativa processen skulle en "konstnärlig verksamhet" kunna kommunicera en idé då den 

"kristalliserats", förverkligats.

I Nationella Utvärderingen i bild 2003, NU-03, redovisas bildlärares ämneskonceptioner. 

Forskarna menar att innehållet i bildundervisningen beror till viss del av dessa uppfattningar och 

lyfter fram tre ämnesuppfattningar. Den första ser bildämnet som ett hantverksämne, den andra som 

ett kommunikativt ämne och den tredje som ett ämne för fritt skapande. Hantverk handlar om 
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"teknikträning". Kommunikativitet handlar om "kommunikativa projekt" och "analyser av sändare, 

mottagare, budskap och kommunikativitet". Med fritt skapande menas att "eleverna ska få utlopp 

för sin personlighet" och detta "utan alltför mycket styrning"  (Skolverket, 2005, s. 68). I 

utvärderingsstudien visar ungefär hälften av lärarna sig se ämnet enligt hantverksuppfattningen, en 

något mindre del ser ämnet enligt kommunikationsuppfattningen och bara en liten del ser ämnet 

som ett skapa-fritt-ämne. 

Begreppet kommunikativiet skiljer sig i de olika perspektiv som används av Elsner och i 

NU-03. Elsner verkar mena kommunikation i bildämnet mer på det planet att bilder kommunicerar i 

sitt uttryck och med sitt budskap, vilket går in i hantverksmässiga och uttrycksmässiga aspekter av 

bildämnet. Kommunikation utgår här från elevens egen förmåga att använda bilden som ett språk. 

Medan NU -03 verkar lyfta fram den bildanalytiska aspekten av att kommunicera med bilder, där 

man använder bilder på olika sätt för att sprida ett budskap, och där det är viktigt att se bildens 

sammanhang för att förstå dess betydelse. Denna kommunikation är helt eller delvis skild från 

uttryck genom hantverk eller uttryck i fritt skapande. Uttrycket finns med i båda de här sätten, men 

det skapas i det senare fallet av någon annan än eleven själv.

Konst

För att definiera konst kan det behövas ett sammanhang. George Dickie tar upp konsten, konstnären 

och konstbetraktaren i en vidare kontext. Den institutionella konstteorin, "The institutional theory of 

art", i den form jag kommer att sammanfatta kan dateras till 1984 (Dickie, 1997, s. 82).4 Denna toeri 

ser konstvärlden som en informell institution med en etablerad praxis där artefakter är konst 

beroende av dess position inom konstvärlden (s. 88). Med artefakt menas något som skapats av en 

människa. En artefakt kan vara både materiell, t ex en bild, men också immateriell, t ex en handling 

(s. 83, 87). En artefakt kallas bara konstverk när artefakten ifråga är skapad för att presenteras för en 

konstvärldsbetraktare. Konstbetraktare är de människor som i viss grad är inställda på att förstå ett 

konstverk som presenteras för dem. Det finns alltså en medvetenhet hos konstnären i skapandet av 

ett konstverk. När det som skapas av någon för att betraktas som konst, visas i ett sammanhang där 

konstbetraktaren hittar det, finns ett konstvärldssystem. Konstvärlden är summan av alla 

konstvärldssystem. Konstvärldssystem är ett ramverk för presentationen av ett konstverk av en 

konstnär för en konstvärldsbetraktare (s. 92). När besökare kommer till ett museum för att se på 

konst utgör detta konstvärldssystem en del i konstvärlden.

Konst i traditionell bemärkelse, klassiskt föreställande måleri och skulptur

I det här arbetet definieras konst i traditionell bemärkelse till den kända västerländska 

4 Det är artefaktualitetsbegreppet utifrån Dickies senare version som används i arbetet, därför vill jag ange detta här. 
Dickie verkar ha haft en annorlunda syn på vad som är själva artefakten, konstverket tidigare.

11



konsthistorien fram till ungefär 1860 (Sandberg, 1971, s. 189, 190). I denna kategori räknar jag 

även en del av modernismen, när den är föreställande och realistisk i sitt uttryck och när den inte 

strävade efter det som utgör kärnan i modernismen, att bryta med formen och traditionen på olika 

vis. Det fanns ju inga -ismer i skapandets stund, och indelningar är godtyckliga till sin karaktär, 

men den här indelningen kanske hjälper förståelsen av resten av arbetet. Ett par exempel på konst 

som räknas hit är Mona Lisa (1503–1505) av Leonardo Da Vinci (1459–1519) och Judith Slaying 

Holofernes (ca:1614–1620) av Artemisia Gentileschi (ca: 1593–1653).5

Modernismen och dess –ismer

Kring mitten av 1800-talet började olika konsttraditioner växa fram parallellt med det traditionella 

föreställande, realistiskt avbildande måleriet. Olika strömningar avlöste varandra och gick i 

varandra. Gemensamt kan man säga att konstnärer bröt mot traditionen före dem. Motivet bestämde 

inte måleriet längre, utan tekniken, och hur ytan i bilden användes, färgen i sig blev något att 

undersöka. Olika sätt att måla utforskades och olika sätt att förhålla sig till det förväntade 

utmanades. Några av de mest kända -ismerna är; impressionismen, ex: Mary Stevenson Cassatt 

(1844–1926) och Claude Monet (1840 - 1926), expressionismen, ex: Vincent van Gogh (1853–

1890) och Sigrid Hjertén (1885–1948), den abstrakta expressionism , ex: Jackson Pollock (1912–

1956) och surrealismen: Meret Oppenheim (1913–1985). Kubismen och pop-konsten hör också hit.

Måleri, objektkonst och installationer, performance, happenings och land-art kan på sitt sätt 

höra till modernismen. beroende på vad som utgör verkets kärna skulle jag placera in dessa i 

samtidskonsten. Innan jag går in på att förklara hur jag kommer att använda samtidskonstbegreppet 

vill jag bara säga att vissa konstperioder i efterhand kan ses som mer avgränsade under en kortare 

tid, medan andra fortgick, och en hel del av modernismens -ismer finns kvar idag.

Bryta med traditioner, verkets plats i museet, artefaktualitet

Sammanhanget avgör vad som är konst. Visas något på ett konstmuseum eller på en 

konstutställning så är det per definition konst, eligt Dickies teori om vad som är konst. Men vad är 

det som visas upp på muséer? Här kommer vi in på begreppet artefakt. Enligt Dickies reviderade 

institutionella konstteori finns det materiella och immateriella artefakter. Vad en materiell artefakt 

innebär är inte svårt att förstå, det är något som går att ta på, som har materia. Att en handling kan 

vara en immateriell artefakt låter kanske inte heller så svårt. Men då det ofta finns en 

dokumentation eller en rest av en handling, och dessa spår av artefakten visas upp på muséer och i 

5 Uppgifterna om Gentileschi är hämtade från boken Gardner's Art through the ages (Kleiner, Fred S., Mamiya, 
Christin J. & Tansey, Richard G., 2001, s. 735), men inte ens här står något exakt årtal då Gentileschi levde. Detta är 
symptomatiskt för den konsthistoria som lever kvar som ett arv från 1800-talets tyska konsthistoria, som skulle gälla 
hela världen, men har ett inte bara västerländskt perspektiv, utan också ett i princip ensidigt mansdominerat 
perspektiv.
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konsthistorieböcker, kan det vara svårt, mycket svårt, eller näst intill omöjligt att skilja på 

artefakten och spåren av densamma. Det hela kompliceras av att ordet artefakt används även inom 

andra arenor än konsten. I övriga sammanhang behövs ett fysiskt något för att kunna kalla det just 

artefakt. Nedan vill jag försöka förklara vad Dickie menar med artefakt, utgående från det mest 

omdebbaterade konstverket i det här sammanhanget, Duchamps Fountain från 1917. Det är för 

övrigt detta verk som Dickie använder för att förklara artefaktualitet i sin institutionella konstteori.

Marcel Duchamp visade sina readymades från 1913 (Ruhrberg, m.fl., s. 457).6 Han bröt med 

traditionen om vad som kan vara ett konstverk och visas upp som konst. Pissoaren, signerad R. 

Mutt placerades i ett museum och verket hette Fontain. Pissoaren var dock inte själva konstverket i 

den gängse betydelsen, som en tavla som det bara finns en av och som inte går att ersätta. Ulf Linde 

kunde visa upp en annan pissoar på Moderna Museet, som Duchamp gett sitt godkännande om att 

visa (Bydler, 2005, s. 40). I det här fallet, med Duchamps Fountain har det diskuterats vad som 

utgör konstverket, själva pissoaren på sin piedestal i muséet, eller handlingen att placera en pissoar i 

ett museum. Om vi utgår från Dickie tolkar jag att det är handlingen som utgör artefakten i det här 

fallet, det rör sig alltså om en immateriell artefakt som är konstverket att betrakta. Det att Duchamp 

var först att göra en liknande handling, gav honom en plats i konsthistorien. Det är mycket lätt att 

glömma handlingen och kolla i en konsthistoriebok och se en bild av pissoaren på en tegelsockel, 

och tänka: konstverket är pissoaren. När pissoaren i själva verket är en rest av handlingen och 

fotografiet i konsthistoriaboken är en dokumentation av samma rest. Bilden i boken blir ett synligt, 

materiellt bevis för att en konstnärlig handling har ägt rum. Det går alltså inte att bevittna 

konstverket i sig, utan det betraktaren ser, upplever är en förståelse av ett nytänkande. Konstverket 

är utanför konstnären, rummet och betraktaren. Konstverket är immateriellt. Det finns många olika 

tolkningar och skriverier om detta, men för det här arbetet vill jag belysa den möjliga tolkningen 

som Dickie gör och som jag kan utläsa ur Art of the 20th century där ett citat av Duchamp finns 

återgivet från 1913. Jag tolkar Duchamp på samma sätt som Dickie i den andra versionen av hans 

teori och framhåller att själva urinoaren signerad R. Mutt, inte är själva konstverket. Denna tolkning 

gäller i arbetet (Dickie, 1997, Ruhrberg, m.fl., s. 157, 158, 159).

Samtidskonst

Samtidskonsten idag visar upp endast en marginell sida som använder "traditionella material i 

traditionell bemärkelse" (Ljungberg, 1999,  s. 16). Sven Ljungberg (f. 1913) är verksam idag i 

Sverige, men står för en traditionell konstsyn.7 Det klassiska och det modernistiska existerar 

6 Ett readymade är en konstterm för ett vardagsföremål, alltså inget konstverk, som används i ett konst-sammanhang. 
Till skillnad från objet trouvé är ett ready made ofta fabriksnytt, medan det senare oftast är något färdigt föremål, 
eller en bit av naturen, som hittats och som används i ett konst-sammanhang. I båda fallen är det den konstnärliga 
blicken, urvalet, som är en viktig del av den konstnärliga handlingen.

7 Sven Ljungberg var professor vid konsthögskolan i Stockholm mellan 1974-1981.
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samtidigt. Precis som de olika kursplanerna inom bildämnet fört med sig nya moment, nya tekniker 

och perspektiv på bildämnet. På samma sätt har den samtida konsten tagit in nya tekniker och 

vidgats i takt med det förändrade samhället. På 1970-talet inträdde ett paradigmskifte i den samtida 

konsten i och med att konstnärerna använde videotekniken i sin strävan att hitta nya uttrycksformer 

(Erikson & Göthlund, 2003, s. 21). Det är den konst som tillkommit inom det här "nya" paradigmet 

som i mitt arbete kommer att definieras som samtidskonst, till skillnad från annan konst som också 

existerar idag, men som kan ses som skapad i en klassisk tradition eller en modernistisk tradition. 

Begreppet samtidskonst förklaras och exemplifieras i  Samtidskonst för lärare och andra 

intresserade, och har sin röda tråd i främmandegörandet (Allerholm, 2005, s. 98, 99, 100). 

Visserligen finns främmandegörandet med som den gemensamma nämnaren i all konsthistoria, eller 

konstvetenskap, i och med det nya, det nyskapande. Men då vi går från traditionella tekniker och 

material, från traditionen att syssla med den fysiska, visuella artefakten, till att ta in verkligheten i 

dess hela bredd  blir konsten lika med verkligheten. Konsten blir lika med allt, då den visas upp i ett 

konstvärldssystem. Inom samtidskonsten har konstvärlden i sig vidgats till att pågå runtomkring 

oss. Vad som är ett konstvärdssystem och vad som hör till samtidskonsten har ifrågasatts av 

konstnärerna sedan 1913 och Duchamps tidigaste readymades. Det blev riktigt komplicerat sedan 

1980-talet då samtidskonsten började använda sig mer och mer av populärkulturen (Bydler, 2005, s. 

47). Det är den här slags konst jag har utgått ifrån då jag använt begreppet samtidskonst i arbetet 

med texten och under intervju-undersökningen. 

Ett exempel på samtidskonst är Anna Odells konstverk Okänd kvinna 2009-349701 (2009) 

som nämndes inledningsvis.8 Enligt en artikel i DN på nätet Publicerad 2009-09-20 säger Odell om 

sitt verk att det "bland annat gick ut på att under ett dygn iscensätta en psykos för att försöka öppna 

upp den slutna värld som psykvården är."9 En röst ur debatten sade såhär om Odells verk:

Själv tycker jag att det är väldigt enkelt. Att låtsas vara allvarligt psykiskt sjuk och med flit 

missutnyttja en av de alltför få platserna inom akutpsyk är inte konst. Punkt. Jag bryr mig inte om 

vad Konstfack eller diverse ”konstnärer” tycker om det hela. Det blir fortfarande inte konst.

Att något skapar debatt gör det inte till konst. Att något är kontroversiellt gör det inte till konst. Och 

att något bryter mot allmänna moraliska normer gör det definitivt inte till konst. Få aspekter av den 

kulturradikala hegemonin är så irriterande som missutnyttjandet av begreppet konst för att beskriva 

lite vad som helst, bara det skapar uppmärksamhet.10

Ett annat debattinlägg säger såhär om Odells verk:

Alla handlingar som betecknas som konsthandlingar kan förstås inte legitimeras. Det finns t.ex. 

8 Anna Odell är född 1973 och har utexaminerats från en konsthögskola i Sverige och räknas som konstnär.
9 DN, Artikel, publicerad 2009-09-20. http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/jag-tror-att-jag-pa-bron-hittade-tillbaka-

1.956492 (2010-05-22)
10 Högberg, debattinlägg, publicerat 2009-01-29. http://innominemeo.wordpress.com/2009/01/29/konst-ar-konst-

debatt-ar-inte-konst/ (2010-04-15)
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lagliga gränser som inte kan överträdas. Odells konstprojekt som sådant kan heller inte bedömas, 

eftersom det ännu inte finns som verk. Men motsägelserna i Eberhards egen tankevärld bör dock 

bemötas.11 Vi vill uppmana honom: Var inte så rädd för konst, David. Erkänn att du egentligen gillar 

risktagande konstprojekt som sätter någonting på spel.12

Elin Wikströms verk, Coolt eller töntigt? (26 april 2002 till 26 april 2003), får utgöra ett 

typexempel på samtidskonst såsom begreppet används i den här texten.13 Där jag menar att det som 

blir synligt för betraktaren inte utgör artefakten, konstverket. Wikström benämner det hela ett 

projekt eller en undersökning. Wikström verkar vilja undvika att fastna i en förutbestämd livsstil 

styrd av varumärken. Hon satte upp regler för sig själv under en tidsperiod under vilken projektet 

skulle äga rum. Under denna tid antog hon en tillfällig identitet och levde efter sina uppställda 

regler. Två av reglerna var: "Agera en åsikt" och "Göra något nytt under ett helt år." Wikström gav 

sig själv en uppgift som svarade mot reglerna: ...enbart gå klädd i egentillverkade kläder...". Hon 

verkar vilja belysa marknadskrafter, textilindustins utnyttjande av Asien och Östeuropa mm. Hon 

verkar vilja visa på vad en västvärldskonsument kan göra i sin vardag och valde att sy upp jeans och 

t-shirt som hon hade på sig. Då och då under projektets gång användes utställningar på gallerier 

som "löpande rapporter" av projektet. Bilder till texten om verket visar på konstnären iklädd 

halvfärdiga kläder medan hon samtalar med några betraktare av verket, eller betraktar besökarna de 

foton (ca: 100) som sitter upsatta på den vita väggen framnför Wikström (Wikström, 2005, s. 80 - 

83)?

Den stora och lilla traditionen inom konstvärlden

Den modernistiska konsten, den klassiska konsten, och samtidskonsten existerar nu. Dels finns en 

hel del verk kvar, eller så är verken dokumenterade, dels skapas i nutid alla slags konst. Konstnärer 

idag kan jobba med klassiskt måleri eller i olika modernistiska stilar eller skapa konst i 

moderismens uppbrottsanda där nytänkande och främmandegörande är kärnan. Allt samexisterar. 

För att sätta perspektiv på en del av krocken jag mötte mellan idén om konstvärlden, som jag 

upplevt den från konstskolestudier och från tiden då jag gav visningar på BildMuseet, och 

bildämnets konstsyn, sådan jag upplevde den under utbildningen till bildlärare på Umeå universitet, 

vill jag introducera två begrepp: den stora och lilla traditionen. Men först behövs en förståelse för 

att det finns olika normer inom konstvärlden.

Vilka konstnärer som räknas hänger ihop med oskrivna "normer och värderingar" som gäller 

i "den svenska samtidskonstvärlden" (Bydler, 2005, s. 46). Eriksson & Göthlund skriver om kanon 

11 Den här Eberhard som nämns var chefsläkare påS:t Görans sjukhus och uttalade sig negativt om Odells verk. 
Höghberg lyfte fram Eberhard och gillade hans åsikt, medan Castro & Marner bemöter Eberhard med mothugg.

12 Castro & Marner. (2009-03-16) Konst och förvirring. Västerbottens- Kuriren.
13 Elin Wikström är professor vid konsthögskolan i Umeå sedan 2002.
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och menar den norm som har auktoritet inom konstvärlden. De jämför med religionens sätt att 

tilldela "sina kanoniska skrifter helighet" och resonerar vidare att "Detsamma gäller för konsten." 

En indelning av "kulturarvet" görs mellan kultur och folkig tradition och "naturligtvis" är det 

kulturen som är "normbildande och därmed det som bildar kanon" (Eriksson & Göthlund, 2003, s. 

15). Den här indelningen mellan en kanonisk, normbildande kultur och en annan folkig tradition 

benämns den stora och den lilla traditionen inom religionsantropologin. Den stora traditionen 

kommer jag att använda i arbetet som ett samlingsbegrepp för den konst som i Sverige idag räknas 

till konsthistorien och /eller till en erkänd samtidskonstvärld. Den lilla traditionen kommer att 

användas för all annan konst.

Om vi antar att Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm och BildMuseet i Umeå 

och Malmö konsthall i Malmö är exempel på konstvärlsdssystem i konstvärlden i Sverige. Då kan 

vi plocka in de här exemplen på konstvärldssystem som ingår i den stora traditionen inom 

konstvärlden. Vad som visas i den stora traditionen har alla tillgång till om man vill. Vad som visas 

i den stora traditionen är något som alla konstintresserade i Sverige förhåller sig till. Man behöver 

inte tycka om det som visas i den stora traditionen, men det är givet att det som hör till den stora 

traditionen är konst.

I en analys om konstens giltighet och värde resonerar Lindberg att en konstnär som anses 

giltig på konstbiennalen i Venedig, kan räknas som giltig inom konstvärlden i Sverige (Lindberg, 

1991, s.18). Vi kan då säga att all konst som visas på Venedigbiennalen är exempel på konst inom 

den stora traditionen. Sven Ljungberg  menar att konsten har varit ett hantverk där konstnärer 

sysslat med skapande av bilder och skulpturer och arbetat i en strävan efter uttryck och skönhet. 

Han säger om konsten som visas på Venedigbiennalen att det finns mest:

installationer och sådant som inte borde lägga beslag på det utrymme som självklart borde 

tillkommama målare, grafiker och skulptörer (Ljungberg, 1999,  s. 16).

Det föreligger en diskussion om vad som ska utgöra den stora traditionen inom konstvärlden i 

Sverige. Den stora traditionen har gått från en mer traditionell konstsyn där Ljungbergs måleri 

utgjorde norm, till en samtidskonstsyn där Wikströms projekt är mer giltig inom vissa kretsar.

Metod och genomförande
I det här avsnittet redogörs för de olika ställningstaganden som gjorts i arbetet som helhet, med ett 

fokus på min egen process och motiveringar till de val som gjorts. En beskrivning av den 

genomförda undersökningen med kvalitativa intervjuer har vävts in i texten.

Hur få svar på mina frågeställningar, tankar om intervjufrågor

För att ta reda på konstens roll i bildämnet undersökte jag genom litteraturstudier de olika delarna 
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som formade ett begripligt sammanhang för undersökningen. Skrivandet innebar en hel del läsning 

och resulterade i flera mindre undersökningar. Resultaten av dessa finns i litteraturdelen av arbetet, 

till exempel: kreativitet, bildämnets historia, bildlärares syn på bildämnet och en text om konst och 

hur den kan förstås. Med hjälp av de här delarna och intervjufrågor har jag försökt ringa in konstens 

roll i bildämnet.

Intervjufrågornas utformning har jag fått hjälp med genom att se hur Elsner formulerat sig i 

sin studie med kvalitativ intervjumetod. Min handledare har bidragit med förslag om att arbeta i 

övergripande områden  och att se till att ha tillräckligt många frågor till hands då det blir skarpt 

läge. Att fråga om lärares bakgrund hjälper till att sätta intervjusvar i ett sammanhang. Utan rätt 

kontext kan mycket tolkas lite hur som helst. Att ha rätt kunskap om området för undersökningen är 

viktigt för genomförandet av intervjun (Kvale, 1997, s. 92, 93). Innan intervjufrågorna blev de som 

användes prövade jag att intervjua mig själv med den inspelningsutrustning som jag sedan skulle 

använda. På så sätt blev jag förtrogen med den tekniska aspekten av intervjuhantverket, vilket skulle 

ge ökat förtroende i undersökningen. Vid genomlyssnandet av mina svar lade jag bland annat märke 

till hur mycket tid det kunde behövas för att tänka igenom sina svar. Jag fick också en förståelse för 

vad jag skulle utsätta mina informanter för, genom att inta deras position.

Urval och etiskt förhållningssätt 
För att få ett tillräckligt stort material kontaktades sju skolor. Jag hoppades på att få genomföra 

minst tre intervjuer. De utvalda skolorna plockades via Internet slumpvis i ett län i södra Sverige. 

Varför jag valde grundskolor var för det att min frågeställning kändes mest relevant där, då 

kursplanen är mer sammansatt för grundskolan än för gymnasiet. Kontakt togs per telefon med 

administrativ personal för att få kontaktuppgifter till informanter. Vid kontaktandet av 

informanterna kunde jag säga att jag fått deras telefonnummer från skolan, vilket kändes sakligt och 

korrekt. Av de sju informanter jag ringde upp svarade sex personer. Informanterna informerades om 

syftet med undersökningen. Jag beskrev att jag skulle komma att spela in intervjuerna endast för 

eget bruk, och att inspelningarna sedan skulle raderas när arbetet var klart. Jag förklarade ytterligare 

att deras identitet skulle skyddas i det färdiga arbetet. Det uppstod ett tydligt intresse för syftet med 

undersökningen och samtliga sex informanter jag talat med bokade in en tid för intervju. Enligt 

etisk forskningspraxis hade informanterna lämnat sitt samtycke att medverka i min studie (Kvale, 

1997, s. 113; Johansson & Svedner, 2006, s. 29, 30). Informanterna fick välja tid för intervjun. Det 

var viktigt att de själva fick välja var de ville bli uppringda och på vilket nummer, så de kunde 

känna sig ostörda vid intervjutillfället.

Relevant kan vara att redovisa att det var en ojämn könsfördelning bland de sex informanter 

som ingått i studien. Informanterna var fem kvinnor och en man. Underlaget för studien var inte 
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stort nog för att på ett representativt sätt kunna dra några slutsatser som var bundna till kön. Om en 

person eventuellt skulle företräda ett helt kön, skulle risken för att tolka något som hade med 

personliga, individuella variationer att göra, som beroende av kön, varit överhängande. För att 

undvika tolkningar av resultatet i relation till huruvida informanten var av det ena eller andra könet, 

har jag valt att fingera en jämn könsfördelning, således kom de första tre informanterna att räknas 

som kvinnor och de sista tre informanterna kom att räknas som män. Det här betyder att 

könsfördelningen som den verkar under resultatdelen inte motsvarar ett stratifierat, representativt 

urval, fast könsfördelningen i undersökningen kanske eventuellt ligger närmare verkligheten 

(Stensmo, 2002, s. 28).

Intervjuerna

Då jag ville undersöka informanternas syn på saken utan att komma med förutfattade meningar om 

deras åsikter och uppfattningar valde jag att förhålla mig kvalitativt i min forskningsansats. 

Intervjuernas syfte var att höra bildlärarnas egna beskrivningar om konstens roll i bildämnet, om 

bildämnet och om konsten. Jag har tänkt på sådana saker som att respektera och få syn på 

informantens "livsvärld". Under intervjuernas gång har jag försökt registrera vad som sagts för att 

förstå hur informanten tänkt. Intervjuerna har fått ta tid, fått vara kvalitativa. Då informanter har 

svarat i allmänna ordalag har jag ställt följdfrågor och bett om beskrivningar och specifika exempel 

(Kvale, 1997, s. 35). Jag har varit öppen för hur informanten ibland ändrat åsikt eller fördjupat en 

åsikt då jag berört samma frågor på olika sätt. Processen hos informanten har varit en del av 

undersökningen. Jag har använt en explorativ intevjumetod, där de olika områden som utgör mitt 

syfte har retts ut och synliggjorts (Kvale, 1997, s. 94). Intervjuerna genomfördes på telefon, 

samtidigt som jag förde anteckningar och ställde speglande frågor då det behövdes (Johansson & 

Svedner, 2006, s. 45). För att se vilken åsikt som ligger fast och vilken som beror av 

"förväntningseffekter" försökte jag få tillräckliga utsagor som inte färgades för mycket av mina 

åsikter.

Tolkning av insamlat material

Medan intervjuerna ägde rum försökte jag till viss del fråga vidare då informanten nämnde något 

som eventuellt kunde höra samman med konstens roll i bildämnet. Ibland blev det liknande en 

utfrågning, där informanten fick vrida och vända på det som redan formulerats, tills jag kände att 

det klarnade. Ofta tog det en god stund innan ett frågeområde var "uttömt". Ibland kom informanten 

tillbaks till samma svar igen och igen oavsett hur frågan kom, andra gånger kom informanten in i 

självmotsägelser som gick i rundgång, och då var jag nöjd när de olika delarna i 

rundgångsresonemanget hade upprepats och blivit synliga. Det hände också att jag nöjde mig med 

några kärnfulla och tydliga uttalanden om ett område, för att gå vidare till ett annat rätt snart. Vissa 
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gånger berodde det på att informanten nämnde något som knöt an till en fråga från ett annat område, 

andra gånger var det lite mindre tid att genomföra intervjun på som avgjorde hur mycket jag lät 

fågorna ta sina egna vägar. Man kan säga att jag försökte förstå en del av mitt syfte där och då, 

under själva intervjuerna, och inte bara tänkte på att fråga mina uppställda frågor. Det här 

förhållningssättet att försöka tolka medan intervjun äger rum, hjälper till att minska tiden för att 

transkribera och tolka materialet, varför det känns relevant i mitt examensarbete där jag har 

förhållandevis mycket material att analysera, på kort tid (Kvale,  1997, s. 50, 162, 163).

I min tolkning av insamlade intervjusamtal har jag använt en hermeneutisk tolkningsansats. 

Det handlade om att försöka hitta en inre logik genom att lyssna igenom helheten och göra mig en 

helhetsbild av materialet. Efter denna inledande och övergripande del valdes vissa delar ut och 

studerades enskilt, grupperades, och sen sammanfogades en ny helhet. En del samband kunde hittas 

Oftast dök nya frågor upp, men de får vänta till ett annat forskningsprojekt och nya informanter 

(Kvale, 1997, s. 50, 51, 52). Även hittades situationsbundna, givna motsättningar i informanternas 

svar, men då världen är motsägelsefull syns det också i tolkningen. Detta benämns  dialektiska 

motsägelser (Kvale, 1997, s. 57, 58). Undersökningens begränsning i tid har medfört att jag 

koncentrerat mig på enbart konstens roll i bildämnet utifrån olika persektiv. Allt material kanske 

inte har använts, men det använda materialet har jag försökt att sätt i sitt sammanhang genom att 

belysa det från olika håll.

Förväntningar på vad som är relevant

Den senast intervjuade informanten svarade på frågan vilken utbildning han hade och utelämnade 

att han gått en tvåårig konstskoleutbildning innan bildlärarutbildningen. Denna information 

framkom efter intervju-diktafonen stängts av och ett mer informellt eftersamtal tog plats. Eftersom 

den här informationen om förberedande konstskolestudier var högst relevant för mig antecknade jag 

den här informationen i efterhand, även om den framkommit efter den inspelade intervjuns slut. Här 

kan man tolka detta som att informanten utgick ifrån att jag som intervjuade inte skulle tycka denna 

information var betydelsefull för undersökningen, men man kan också tolka detta utelämnade av 

information som att informanten tog för givet att alla gått förberdande konstskoleutbildning innan 

en bildlärarutbildning. Det här säger något om min erfarenhet som intervjuare, men också något om 

att vara informant. Vid första genomförda intervjun var jag mer oerfaren än vid genomförandet av 

den sjätte. Men då jag inte före detta examensarbete tillämpat kvalitativ forskningsintervju har jag 

en hel del omedvetna brister, som kommer att spela en roll i allt insamlat material. Denna 

oerfarenhet och dess följder kan jag svårligen vara helt medveten om. För läsaren kan det vara 

intressant att själv analysera mina slutsatser i ljuset av mina begränsningar.
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Resultatredovisning och analys
Det är visserligen bara konstens roll i bildämnet som kommer att redovisas och analyseras i det här 

avsnittet, men svar från alla frågeområden i intervjuerna har saker att säga om detta centrala 

område. Så då det kan verka som att jag utelämnat frågeområdena som rör läranas bakgrund och 

deras ämnesuppfattning är det bara som det ser ut. I själva verket används de svar som genomlyser 

frågan om konstens roll i bildämnnet, oavsett i vilket sammanhang dessa svar givits. I den här delen 

av analysen har det ibland varit av intresse att följa en enskild lärares svar i förhållande till andra 

informanters svar, för att hitta en så tydlig och mångfacetterad bild av området som möjligt. Det jag 

försökt finna är betydelser i de variationer som informanternas svar visar upp. Under presentation 

av informanterna ges en sammanfattande beskrivning av de sex personer som ingått i 

undersökningen. En huvudindelning av resultatanalysen har gjorts och sammanfattats under fyra 

delar: konstens roll i bildämnet, i praktiken, bildlärares uppfattningar om konst och 

samtidskonstens roll i bildämnet, sist kommer rubriken: kort om kursplanen och lärarnas tolkning 

av den. De olika underavdelningarna har fått beskrivande underrubriker.

Presentation av informanterna

Samtliga informanter undervisar på olika kommunala grundskolor.

Elli undervisar halvtid i bild och halvtid i samhällsorienterande ämnen (SO). Hon 

utexaminerades från bildlärarutbildningen i Umeå 2001. I övrigt har hon utbildning i grafisk 

formgivning, geografi, religion.

Meja undervisar i bild största delen, men också i svenska. Hon har en ettårig konstnärlig 

utbildning som föregick teckningslärarinstitutet, där hon gick ut 1977. Hon är även utbildad i 

svenska.

Malva undervisar i bild på 100 %. Hon har utbildats i betongarbete och gått konstskola och 

konstfackskolan. Hon har läst filmkunskap, filosofi och pedagogik. Hon har bland annat 

glasblåsarutbildning och har haft en egen företagare-period med utställningar mm..

Milo undervisar i bild, svenska och SO. Han är utbildad lärare, men inte i bild. Han har 

vidareutbildat sig i bildpedagogik och design.

Charlie, som undervisar i bild på halvtid, har gått tvåårig konstskola och sedan utbildat sig 

till bildlärare i Umeå, där han utexaminerades 1995. Han har för övrigt läst både vanlig historia och 

konstvetenskap.

Mio undervisar i bild. Tidigare har Mio gått en tvåårig konstskola följt av 

bildlärarutbildningen i Umeå, med examensår 1994. Parallellt med bildlärarutbildningen läste han 
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populärfilm. Han har läst konstvetenskap och konst & teknik, där bland annat svetsning varit en del.

Namnen är fingerade.14

Konstens roll i bildämnet, i praktiken

Frågorna som ställts har givit svar om konstens roll i bildämnet. Svaren berättar till exempel om hur 

lärarna använder konsten i sin praktik. Hur bildärarna tar in konsten i elevernas arbetsuppgifter där 

språket, olika tekniker och de hantverksmässiga färdigheteterna lyfts fram kan vi kalla  en 

bildspråklig aspekt på konst i bildämnet. Då frågan om konstens roll i bildämnet besvarats har 

många informanter läst in konst i betydelsen konsthistoria, konstteori. Hur den här mer teoretiska 

aspekten tar sig uttryck i bildämnet benämner jag konstteoretisk aspekt. Den del av svaren som 

berört elevens möjlighet och förmåga att uttrycka sig emotionellt via ett konstnärligt uttrycksmedel 

har sammanfattats i en emotionell aspekt.

Den bildspråkliga aspekten

Uttalanden som "bildämnet är ju konst allting", "det går inte att ha en bildundervisning utan att 

samtidigt ha en konstundervisning" och "all konst har med bildämnet att göra", visar på att konst 

kan tolkas in i bildämnet i hög grad. Här vill jag lyfta in den tolkningsansats som gjorts under 

stycket om bildämnets innehåll enligt kursplanen och kursplanens uppnåendemål i årskurs nio, där 

den bildspråkliga förmågan kan sägas hänga samman med en konstnärlig gestaltning.

Om jag gör en praktisk tolkning av de tre uttalandena, som kommer från tre olika 

informanter, kan allt som eleverna skapar betraktas som konst. Med Vygotskijs kreativitetsbegrepp 

handlar det om en kombinatorisk förmåga som eleverna använder sig av. De går in i ett skapande av 

nya föreställningar. De olika delarna i denna bildundervisning i betydelsen konstundervisning kan 

innebära att skaffa sig ett bildspråk.

Bildspråket definieras som något man behöver lära sig. Det handlar om att titta på bilder och 

att titta på verkligheten. För att få in bildspråket behöver eleverna öva på samarbetet mellan 

"hjärnan, ögat och handen" [Malvas ord]. Det här görs på olika sätt av de olika bildlärarna, men 

stillebenövningar i traditionell bemärkelse kommer in här. Mio pratar om det här som bildspråkets 

grammatik och nämner kunskap om syftning, perspektiv och färglära. En parallell väg  till den här 

grammatiken kan vara att eleverna arbetar tredimensionellt med skulpturer för att lära sig 

människans anatomi och proportioner till exempel.

När eleverna har ett fungerande bildspråk kan de berätta med bilder och uttrycka ett 

budskap. Elli säger att olika tekniker är viktigt. Det är viktigt att få kännedom om många tekniker, 

14 www.svenskanamn.se/statistik/namntrender, 14 maj 2010
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för att få en bredd. Den här bredden är till för att eleverna ska hitta ett uttrycksmedel de "trivs med", 

som de tycker är "kul". Resonemanget går vidare med att teknikförståelsen är viktig för att kunna 

uttrycka sig. Syftet med tekniken är att förmedla något, inte att bli så duktig på tekniken i sig. 

Bredden handlar alltså också om att tillägna sig ett bildspråk. Jag kallar denna del om att tillägna sig 

bildämnets grammatik och använda ett bildspråk för den bildspråkliga aspekten.

Vi skulle kunna dela in den bildspråkliga aspekten i en del som har med uttrycksmedlet, 

tekniken, att göra och en annan del som har med uppövandet av hantverket, hand-öga-

koordinationen, att göra. Vi skulle kunna säga att bildämnet är ett bildspråkligt ämne. Här kan vi 

återkoppla till Elsners perceptuella dimension: 

verket som helhet, komposition, form, visuella egenskaper som: färg, textur, proportioner (Elsner, 
2000, s. 68, 69)

Om den perceptuella dimensionen handlar om bildgrammatiken, iaktagelseförmågan, förmågan att 

avbilda för att uttrycka något, kan vi gå vidare med bildberättandet och konstatera att det kandlar 

om att uttrycka sig med bilder. Punkt två under uppnåendemålen för årskurs nio i kursplanen tar 

upp att eleven ska kunna använda ... bilder i bestämda syften. Vi kan säga att den här punkten berör 

den emotionella aspekten som beskrivs senare och att det där handlar om kommunikation. 

Kursplanen kallar det för att utveckla "bildförmågan"(Skolverket, 2000, s 8).15 Malva säger att 

eleverna gör bilder med sina händer för att kommunicera. Elsner och NU-03 lyfter fram 

kommunikationen som ett huvudsyfte med bildundervisningen. Hur bildämnet skulle kunna vara ett 

konstämne ur en bildspråklig aspekt hänger ihop med att bildämnet kan tolkas som ett bildspråkligt 

ämne där hantverket och skapandet är en förutsättning som utgör språkets grammatik.16 För att 

kunna uttrycka sig kreativt behövs tillräcklig bildspråklig förmåga.

På frågan till informanterna: Vad är konst för dig? fick jag följande svar: Det är kreativt 

uttryck, oavsett om man gör det hemma, hänger upp det i ett museum eller om en elev gör det i 

klassrummet. Andra lärarröster som pekar åt samma håll sade: "eleverna skapar konst", konst kan 

vara vad som helst till exempel "ett foto taget med mobilkamera", "alla människor kan göra konst". 

Den här bildspråkliga aspekten utgör en del av den emotionella aspekten. Men innan vi beskriver 

den mer ingående redovisas en mer uppenbar del av konstens roll i bildämnet som bildlärarna i 

studien lyfte fram.

15  En problematisering av kursplanens betydelse av bildförmågan skulle kunna ge en förskjutning av betydelsen 
kommunikation från det egna skapandet mot det mer samhällsanpassade sättet att kommunicera med bilder, i 
betydelsen använda andras bilder.

16 Det kan diskuteras om denna bildspråkliga grammatik, hantverket är beroende av alla olika tekniker som bildämnet 
förväntas lära ut?
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Den konstteoretiska aspekten

Konst i betydelsen konsthistoria, konstteori finns med i bildämnet dels genom föreläsningar på 

olika sätt, dels genom att arbeta med konstbilder och göra praktiska övningar som utgår från dessa. I 

många utförliga svar talar flera informanter om att eleverna ska få kännedom om konstens 

utveckling, från konst i tidiga kulturer till modernismen och i vissa fall även samtidskonsten. En 

återkommande uppgift som handlar om konstbilder är arbete med parafraser. Malva och Mio ger 

exempel på hur eleverna får större förståelse för olika konstverk då de får in konsten i sitt 

sammanhang. Malva tar till exempel upp Duchamp och hänvisar till de diskussioner som kan 

uppstå. Mio nämner Caravaggio och Manet, vars bilder till synes "bara" är klassiskt måleri, men när 

de satts i kontext utifrån det omgivande samhället då de kom till, framstår målningarna som radikala 

och normbrytande. Det finns många exempel på att konstbilder och konsthistoria används flitigt i 

bildundervisningen, både i föreläsningar, i diskussioner och inbakade som aspekter av olika 

praktiska uppgifter. Exempel på konstteori i bilduppgifter, förutom parafraser kan vara 

bildvisningar av konstbilder som berör det tänkta området som uppgiften ska handla om. Ska 

eleverna arbeta med identitet och att uttrycka det inre jaget kan bildläraren visa bilder från 

surrealismen och symbolismen för att få in en känsla för vad det handlar om och för hur det kan 

uttryckas. Att kommunicera och gestalta känslor är en del av bildämnet ibland och det är en del av 

konstens roll ibland. Med detta går vi över till den tredje aspekten.
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Den emotionella aspekten

Kommunikationen försiggår på många nivåer. Elsner tar upp den känslomässiga dimensionen där 

bildspråket talar genom känslor (Elsner, 2000). Det stämmer väl med Vygotskijs 

stämningsskapande förmåga. Mina informanters svar har ibland berört elevens möjlighet och 

förmåga att uttrycka sig emotionellt. När Charlie sade att en bildlektion är som bäst när eleverna 

kan "förlora sig själva" och uttrycka sig och göra konsten "till sin egen", kommer vi in på den 

emotionella aspekten. Även i de svar mina informanter givit framkommer att den här aspekten har 

att göra med en fördjupning, en ny nivå av skapande. När Malva pratade om att eleverna skulle 

"komma in i processer" berörs den här nivån. För att komma in i processer behöver bildspråket vara 

flytande. Det är svårt att uttrycka sig när orden stockar sig i halsen eller när grammatiken inte är 

begriplig för någon annan än en själv. Har eleverna kunnat öva sig tillräckligt händer något med 

uttrycksförmågan och bildgrammatiken omskapas till flödande meningar och poesi. Malva uttrycker 

att det handlar om att gestalta känslor, samma ord används då hon beskriver vad konst är.

I en uppgift låter Meja eleverna rita det läskigaste de vet, sedan hittar hon konstbilder som 

tar upp temat i elevernas bild. En emotion har tagit form i elevens skapande och ett möte med 

samma idéinnehåll kommer till stånd i betraktandet av konstbilder.17 Hade inte Mejas elever haft ett 

bildspråk innan de fick den här bilduppgiften hade inte läraren kunnat förstå vad eleverna ville 

förmedla. Utan en grund av att kunna rita så någon annan känner igen vad eleven vill förmedla, blir 

det svårt att prata om andras bilder. På sitt sätt kan man tolka den här tredje rollen som konsten 

utgör i bildämnet som en syntes av ett praktiskt bildspråkskunnande, skapande, och en 

konstteoretisk skolning där verk ur den dokumenterade visuella konsten varit en samtalspartner och 

en inspiration. Meja säger att eleverna kan "uppleva något via konsten". Alla informanterna tar 

hjälp av konstbilder och annan konst för att visa eleverna på nya sätt att se tillvaron. Lärarna är 

mycket noga med att få eleverna att kunna relatera till konsten. De vill att eleverna ska kunna "göra 

konsten till sin", att eleverna ska kunna "gå in i det konstnärliga rummet", att eleverna ska förstå att 

det går att säga vad som helst med konst. Det gäller att få eleverna att kunna närma sig konsten, 

men det uttrycker alla bildlärarna i studien är svårt.

Svårigheter med konst i undervisningen på flera sätt

Flera lärares svar i intervjuerna verkar visa på en svårighet för eleverna att ta till sig konst i 

allmänhet. Två av lärarna ger uttryck för att det inte ska bli fel utställning om eleverna ska besöka 

ett museum. Det får inte bli "en skräckupplevelse" säger Mio. Meja vill att någon som är insatt kan 

förklara konsten, samtidskonsten för eleverna. Milo skulle gärna ha någon "riktig konstnär" som 

17 Exempel på konstbilder som visades i detta sammanhang var Dürer och Goya, enligt konstdefinitionen i det här 
arbetet hamnar de under den klassiska, traditionella konsten.
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kom och arbetade med till exempel installationer med eleverna. I en intervju berättade Elli att det är 

svårt att "hålla sig à jour" med samtidskonsten. Hon tog upp ett av uppnåendemålen i årskurs nio 

och hänvisade till passagen om att "vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet". 

Istället för bildområdet sade hon "konstområdet".

..eftersom ett mål, uppnåendemål, i årskurs nio, att hålla sig à jour vad som händer inom 

konstområdet, aktuella konstområdet (Uttalande av Elli).

Elli frågade "Hur ska vi nå det målet", hon tyckte att det är "ett svårt mål att uppnå", att det är "svårt 

att hitta bra sätt att arbeta med det". Inte bara Elli utan alla informanterna ger uttryck för svårigheter 

att undervisa i samtidskonst. Tre typer av svar kan urskiljas och kategoriseras i orsaker till att det 

verkar vara svårt med samtidskonst i bildämnet. Den första typen av svårighet har att göra med 

olika givna förutsättningar. Till exempel tidbrist. Meja tyckte att eleverna skulle behöva minst 80 

minuter i veckan, och Malva menade att med en timme bild i veckan fanns ingen tid för 

undervisning i video. Mycket tid gick också åt till att skriva individuella utvecklingsplaner, IUP. 

Skolan har ont om pengar och det är långt till ett konstmuseum. Jag tolkar dessa svar som olika 

ramfaktorer, som läraren inte upplever sig ha stor möjlighet att påverka.

Den andra typen av svårighet som informanterna tar upp är elevernas svårighet att ta till sig 

konst överhuvudtaget. Det här gäller inte bara samtidskonsten utan all konst, således gäller det även 

samtidskonsten. Lärare säger att "konstmuseum har en viss stämpel för eleverna" och att det kan 

upplevas som "jobbigt" att gå på konstmuseum. Om det är för mycket abstrakt, bara färg o form, 

"då slår dom flesta bakut". Det får heller inte bli för "tråkigt" för eleverna med bara "stilleben på 

tavlor från 1700-talet" och "landskap" [i olja]. Att "fånga upp eleverna" kräver mycket kreativitet av 

läraren. För att konsten ska bli intressant för eleverna får den varken bli för modern, för abstrakt, 

för konstig eller för tråkig, i betydelsen gammaldags, förutseende. Den här svårigheten att få 

eleverna att närma sig konsten tolkar jag utifrån lärarsvaren är beroende av ett glapp mellan 

elevernas livsvärld och deras uppfattning om vad konst står för. Jag kallar denna svårighet klyftan.18 

En tredje svårighet med framförallt samtidskonsten i bildundervisningen tycks hänga ihop 

med lärarnas upplevelser av att inte vara tillräckligt insatta i eller kunniga inom 

samtidskonstområdet. I sin tur kan ofta denna otillräcklighet bero på tidsbrist och resursbrist från 

skolan (ramfaktorer), men otillräckligheten kanske också är beroende av bristande intresse för 

samtidskonsten hos lärare. Vissa, inte alla, lärare menar att de kanske inte vill ta med den här 

konsten i undervisningen. Orsakerna till detta kan vara att de upplever den vara för provocerande 

eller för konstig. Denna tredje svårighet kallar jag för lärarens kompetens. Bildlärare har heller inte 

alltid en utbildning till bildlärare. I min studie var det bara Milo som saknade bildlärarutbildning. 

18 Med elevernas livsvärld menas deras vardag, det kända livet. 
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Ingen av mina informanter saknade pedagogisk utbildning till lärare.19 När Milo tycker att det skulle 

vara bra om en riktig konstnär kom till skolan och höll i vissa delar av bildundervisningen får det 

delvis en annan innebörd än när någon av de andra informanterna uttrycker en otillräcklig 

kompetens att undervisa i samtidskonst. Milo var också den enda informanten som uttryckte en 

önskan om vidareutbildning inom hela konstområdet som sådant, alltså inte bara inom 

samtidskonstfältet.20

Efter den här utvecklingen av svårigheter med konst i bildämnet vill jag lägga in Ellis ord 

igen: "Man får ju vara lite kreativ på högstadiet, för att fånga alla." Jag tolkar bildlärarnas uppgift 

som orimligt stor med tanke på deras olika förutsättningar att genomföra sin praktik. Här kan vi 

minnas Åséns framlyftande av stoffträngsel i bildämnet och medföljande urvalsproblem. Också Nu-

03 kan vi tänka på igen då två tredjedelar av lärarna i den studien säger att "arbetsbelastningen är 

hög eller alldeles för hög" (Skolverket, 2005, s. 60).

Problematisering av konstens roll i bildämnet

Om svaren från frågan: Vad ska eleverna ha fått med sig från bildämnet då de gått ut årskurs nio? 

belystes enskilt, utan att sammanföras med andra delar av hur bildlärares praktik såg ut kunde ett 

eventuellt mönster hittas. Saker som att eleverna skulle växa i självförtroende var en stor punkt. En 

andra del som eleverna skulle fått med sig handlade om den bildspråkliga och den emotionella 

förmågan, en tredje relativt stor del var att eleverna skulle rustats med bildanalytisk kompetens. Den 

här delen berörde förmågan att kunna hantera och sortera i samhällets bildflöde. En röst lyfte 

konsten och menade att varje barn skulle få en positiv relation till konsten och göra den till sin egen.

Trots att många av informanterna arbetade med konstteori i sin undervisning var det ingen 

av de tillfrågade lärarna som tog upp konstteori bland det viktigaste eleverna skulle få med sig i 

ämnet bild då de gått ut grundskolan. Bara en lärare tog upp konsten som det viktigaste i 

undervisningen från elevernas sida. Dessa svar kan ge att många lärare kanske inte reflekterat över 

hur stor del av bildundervisningen som kan sägas handla om konst. Svaren kan också belysa den 

svårighet som lärarna uppgav att eleverna hade att närma sig konsten, klyftan. Om lärarna sett att 

det finns många andra delar hos eleverna som bildämnet kan ge dem, kanske inte det brobyggande 

arbetet över klyftan har legat i fokus.

En ytterligare tolkning av lärarsvaren kan också ge att bildämnet är så pass stort, att lärarna 

måste välja vad eleverna ska få med sig, och det finns inte tid eller resurser till allt, så då blir det 

lättare att undervisa i det som traditionen och utrustningen erbjuder.

19 Enligt NU-03 saknar var femte lärare behörighet i bildämnet. (Skolverket, 2005, s. 66) Detta kan tolkas som att 
informabterna i denna studie utgör ett relativt representativt urval på denna punkt.

20 Milo ville ha vidareutbildning inom konsthistoria och de olika konstnärliga teknikerna, vilket de övriga 
informanterna verkade känna att de kunde tillräckligt väl.
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Bildlärares uppfattningar om konst 

Generellt sett kan informanternas svar på vad konst är sammanfattas med att konstområdet är stort. 

Informanterna själva och det faktum att de svarade olika visar att det finns många sätt att se på 

konst. Konst är kreativt uttryck. Konst är gestaltande av existentiella frågor. Konst kan vara 

forskning om vad konsten är. En informant beskriver konst på samma sätt som den institutionella 

konstteorin skulle beskrivit den. Flera informanter beskriver konst som något som gjorts för att 

visas offentligt. En diskussion om huruvida elevers bilder kan kallas för konst eller inte kunde 

märkas hos ett par informanter. Att konsten var en klassfråga berördes av en informant. Samtliga 

informanter beskrev att eleverna hade svårt att relatera till konsten.

Medvetenheten om den egna konstuppfattningen och dess eventuella påverkan på bildämnet 

verkar kunna ha ett samband med vilken utbildning och bakgrund läraren har. Under intervjun 

visade det sig att Milo inte hade reflekterat över konsten, eller konstens roll så mycket, innan jag 

ställde mina frågor. Han tyckte det var mycket svåra frågor och försökte verkligen hitta vad som var 

sant för honom. Han verkade inte tycka det var jobbigt, snarare bra och intressant att intervjun fick 

igång nya tankar om hur bildämnet kan tolkas och vad konst kan handla om. Milo hade inte 

traditionell bildlärarutbildning och inte heller någon konstskoleutbildning. De andra informanterna, 

som alla var utbildade till bildlärare, hade mer genomtänkta resonemang om konsten och dess roll i 

bildämnet. När Milo arbetade med bildanalys och lexivisualitet i sin undervisning använde han 

exempel ur reklam i TV-utbudet, medan till exempel Malva och Mio använde mer konstbilder att 

analysera och förhålla sig till inför motsvarande arbete. Båda arbetssätten hittar stöd i kursplanen, 

men min tolkning av lärarsvaren kan ge att lärarens utbildning inom konstområdet kan ha betydelse 

för bilduppgifters utformning i praktiken.

Milo uttryckte en önskan om vidareutbildning inom konsthistoria, egen skapande 

verksamhet och inom samtidskonstområdet. Medan flera andra lärare bara uttryckte en önskan om 

större kunskap om samtidskonsten. Hur olika man kan se på hantverket att skapa bilder med färg på 

papper kan belysas av att Milo använde ord som kladda och vattenfärg medan övriga informanter 

beskrev motsvarande arbete med ord som måla och akvarell. Att det här inte bara var en individuell 

skillnad i språkbruk, bygger jag på att det här mönstret syntes på flera sätt. 

Alla informanterna var verksamma inom olika konstnärliga aktiviteter på sin fritid. De 

kallade sig inte för konstnärer, utan benämnde sig fixare eller mångsysslare. Den egna 

verksamheten beskrevs som hobby, egen förkovran, pysslande eller en möjlighet att få utlopp för ett 

eget skapande. Exempel på egna aktiviteter inom konstområdet var: måleri, keramik, glasarbete, 

vävning, fotograferande, grafisk formgivning, inredning, bildredigering i Photoshop, mm.

Konstsmaken hos bildlärarna var bred. Både klassisk, traditionell konst och modernism i 
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många varianter beskrevs bland det som bildlärarna uppskattade på ett personligt plan. I valet av 

uppgifter som lärarna uppfattar som riktigt bra kan jag hitta samband med respektive lärares 

personliga konstsmak och konstnärliga intressen, sysselsättningar utanför bildläaraarbetet. 

Exempelvis tyckte en av lärarna om Marie-Louise Ekman och Helene Billgren och valde att arbeta 

med det inre och det personliga uttrycket med sina elever.21 På fritiden skapade denna lärare i olika 

material, medan det var viktigt att idén styrde materialet och inte tvärtom. Sambandet ligger i det 

personliga uttrycket som går igen i de tre olika svarsområdena. Ett annat exempel på när lärarens 

personliga skapande sammanföll med bilduppgifterna var Elli, som på fritiden höll på med grafisk 

formgivning, skapande av logotyper med mera, och som lät eleverna formge egna produkter. Hon 

var också utbildad i grafisk formgivning. Motsatt verkar ingen av bildlärarna uppskatta 

videoinstallationer, och få av bildlärarna arbetade med video i sin undervisning.

På frågan om verk som till exempel Anna Odells Okänd kvinna 2009-349701 skulle vara 

användbart i bildundevisningen svarade två av informanterna efter ett tag att Odells konstverk 

kanske hörde mer till de samhällsorienterande ämnena. De övriga fyra tyckte efter en del 

funderingar att det kunde vara användbart i bildundervisningen. Någon var tveksam till just detta 

verk innan han visste att det dokumenterats, en annan blev mer intresserad av verket efter att det 

framkom att Anna Odell haft egna erfarenheter som hennes verk baserade sig på, Malva tyckte att 

det kanske inte var så användbart som det såg ut nu, men menade att om Odell hade arbetat mer 

med hantverket och inte bara med innehållet i sitt verk kanske budskapet hade haft lättare att nå ut 

och då hade konstverket varit mer användbart i bildundervisningen. En av informanterna tyckte det 

var viktigt att konst ibland tog upp de svåra frågorna och verkade tycka Odell gjorde just detta . Han 

tyckte att Odells arbete skulle kunna användas i bildundervisningen.

 Samtidskonstens roll i bildämnet

Enligt den definition av samtidskonst som gjorts i det här arbetet kan samtidskonsten jämföras med 

den intellektuella dimensionen som Elsner beskriver, där idéinnehållet är vad konstverket handlar 

om. Även den kommunikativa dimensionen beskriven av Elsner hänger samman med 

samtidskonsten (Elsner, 2000). I samtidskonsten räknas betraktarens möte med det människan 

bakom verket vill förmedla. Eftersom samtidskonsten ofta visar upp nya former av artefakter och 

immateriella artefakter blir det svårt för någon utan skolning i samtidskonst-begreppet och dess 

sammanhang att skilja på vad som är artefakt/konstverk (enligt Dickies teori, från 1984) och vad 

som är dokumentation av det immateriella (min generalisering/tolkning). Kvalitetsbegreppet 

kompliceras och den oskolade betraktaren har svårt att bedöma vad som är konst och vad som är 

21 Ekman och Billgren är kända för många arbeten som uttrycker inre känslor och identitet. Ekman arbetar främst med 
film, objekt och teckning. Se vidare i (Edwards, s. 205, 206, 207) Billgren är mest känd för sina teckningar i kol. Se 
vidare i (Edwards, s. 301).
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verkligheten runt om konsten.

Informanterna tar bara upp samtidskonsten i liten grad när de beskriver vad de tycker 

eleverna ska ha fått med sig från bildundervisningen då de går ut årskurs nio. I en mycket större 

utsträckning finns konst i traditionell bemärkelse och modernismen närvarande.

En analytisk sida av bildämnets innehåll kan sägas hänga ihop med samtidskonsten, 

eftersom både bildanalys och samtidskonst kräver förmåga att dekonstruera något för att få syn på 

helheten i ett nytt ljus. Men i bildanalysen håller vi oss till det materiella och bara i vissa fall 

kommer analysen in på samhällsanalys eller livsvärldsanalys vilket det ofta handlar om i 

samtidskonsten. Milos bilduppgift med bildanalys och lexivisualitet som nämndes ovan handlade 

inledningsvis om att analysera reklaminslag i TV för att förstå hur sändare av budskap arbetar med 

målgruppsanalyser och hur den här förståelsen kunde användas för att skapa produkter, designade 

av eleverna. Medvetenheten hos bildläraren om den konstnärliga dimensionen av den här 

bilduppgiften var inte aktuell, utan det här är min tolkning av att en sådan bilduppgift som 

exemplifierats nyss kan sägas ha med samtidskonst att göra. Vad som har med samtidskonst eller 

samhällsanalys att göra kan ibland tangera varandra.

Eftersom samtidskonsten ofta inte handlar om bilder först och främst, utan mer om olika 

fenomen i samhället tyckte två av informanterna inte det var självskrivet att samtidskonstens ansvar 

i skolan skulle höra till just bildämnet. De uttryckte att det kanske hörde mer till SO-ämnet. Men, 

som en annan informant uttryckte: all konst hör till bildämnet, men bildämnet är inte bara konst. 

Enligt fyra av de sex tillfrågade hör konsten i alla dess former till bildämnet. 

När bildlärarna själva beskrev samtidskonstens roll i bildämnet nämndes den mest i 

samband med diskussioner i klassrummet. Endast en av de tillfrågade lärarna verkade ha genomfört 

konkreta diskussioner där samtidskonst diskuterats med eleverna. Läraren i fråga tyckte att det var 

viktigt att eleverna fick diskutera fritt om olika samtidskonstverk. Här kan man fråga sig om detta 

beror på en önskan att inte styra elevernas tankebanor, eller om denna vilja att inte styra 

diskussionen kan bero på brister i lärarens egna kunskaper om samtidskonsten. Flertalet av 

informanterna uttryckte tydligt att de inte tyckte sig kunna tillräckligt mycket om samtidskonsten 

för att kunna genomföra en bra undervisning om den. Det framkom också att lärarna ville att det 

skulle bli en bra diskussion om ett konstverk lyftes till diskussion. För att lärarna skulle få möjlighet 

att kunna tillräckligt mycket nämnde flera informanter en önskan om att ha möjlighet att gå på 

konstutställningar där samtidskonst visades upp.

Charlie påpekade att han tidigare undervisast i en skola i Stockholmsområdet, och då haft 

möjlighet att besöka konstmuséer med eleverna. Lärarna berättade att det krävdes mer av skolan i 

form av resurser för att möjliggjöra besök på konstmuséer, än vad som erbjöds i nuläget. Trots 

denna brist på resurser som alla sex informanter berörde apropå att kunna gå på konstmuseum med 
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eleverna, verkade vissa lärare få med sig eleverna på konstmuseum iallafall någong gång under de 

tre åren på högstadiet. Det kunde handla om att se till att ordna för eleverna att gå på konstmuseum 

när de ändå var i staden för att till exempel besöka ungdomsmottagningen eller liknande. Här kan 

det alltså visa sig bero på lärarens eget engagemang om eleverna får möjlighet till museibesök. 

Resurser, pengar och andra ramfaktorer verkar spela stor roll, men det verkar även lärarens egen 

påverkan göra.

Kort om kursplanen och lärarnas tolkning av den

Lärarsvar i min undersökning påpekar kursplanens otydlighet. När Meja arbetar med uppgifter utgår 

hon från de fyra uppnåendemålen för årskurs nio i kursplanen. Charlie väljer uppgifter utan att titta 

på kursplanen. Ellie väljer en uppgift och kollar den mot kursplanemålen för att se vilka bitar som 

passar in var. Några informanter gör sitt bästa för att lyssna av bildlärarkollegor om hur man kan 

tolka kursplanen, och beskriver att de märkt att olika bildlärare tolkat olika passager olika. Vissa 

bildlärare tolkar också kursplanen som att det är viktigt att få med konsten i bildämnet, all konst, 

även samtidskonsten, oavsett om den handlar om bilder eller inte

En del av informanterna kände till att det kommer en ny kursplan snart. Hur förslaget till 

denna nya kursplan såg ut hade vissa haft tillfälle att titta närmare på. Två informanter uttryckte sig 

mycket skarpt om att kursplanen inte stämde överrens med verkligheten. Tre typer av kritik på den 

nya kursplanen var dels att det fanns ett rejält glapp mellan verkligheten ute i skolorna och all 

utrustning som enligt den nya kursplanen skulle behöva finnas i bildsalarna. Dels fanns ett annat 

glapp i den nya kursplanens beräkning mellan hur många utbildade bildlärare som kommer att 

behövas innan årskurs sex och hur det ser ut idag. Den tredje kritiken berörde en förmodad brist på 

äkta engagemang hos de som författar kursplaner, här lyftes tankar om att de som styr inte förstår 

vad det handlar om, att de inte alltid tar bildämnet på allvar. Eftersom det verkade som att det fanns 

mer att fråga om inom det här området tillfrågades två av informanterna, som verkade mer insatta i 

det nya kursplaneförslaget om när de trodde att den nya kursplanen skulle kunna vara 

implementerad (genomförd ute i skolorna). Jag trodde vid intervjutillfället att det rörde sig om 

2011. Den ena informanten svarade att hon trodde det skulle ta cirka tio år, alltså tidigast 2021 

innan varje elev till exempel hade tillgång till en dator med Photoshop att använda på bildtimmarna. 

Den andra informanten menade att det behövs tid, kompetens och resurser på en nivå som långt 

ifrån motsvarar realiteten.

Diskussion och slutsatser
Det finns en ackumulerad felmarginal i en forskningsprocess som består av flera moment och där 

tid inte riktigt funnits för att se över tidigare genomförda delar i relation till nytillkommen 
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information. Jag kan lyfta att jag har en del erfarenhet inom de områden jag undersökt, och det 

insamlade materialet har varit omfattande och bjudit på mångfacetterade svar för tolkning och 

analys.

Konstens roll i bildämnet, vilken ska den vara?

Innehållet i bildämnet är både historiskt sätt och i nuvarande kursplan, mycket stort. Denna 

undersökning bland bildlärare visar att det finns stoffträngsel i bildämnet. Informanterna visar 

tydligt med sina svar att innehållet är såpass stort att de kan få in vad de vill i undervisningen. Det 

här kan innebära att lärarnas påverkan på undervisningen i bildämnet är betydande. Hur kursplanen 

ska tolkas i praktiken blir upp till varje enskild lärare att ta ställning till.

Min undersökning visar på att bildlärares uppfattningar om vad konst är och vad konstens 

roll i bildämnet ska vara skiljer sig från individ till individ.

En slutsats jag drar ur mitt utforskande av området är att konstens roll i bildämnet är öppen 

för tolkning. Denna tolkning av konstens roll i bildämnet är beroende av bland annat kursplanens 

tydlighet och bildlärarnas konstsyn. 

Eftersom undersökningen som genomförts visar på att tolkningsmöjligheterna är många, 

både av kursplanen och av konsten, kan undersökningen sägas visa på att konstens roll i bildämnet 

är relevant att klarlägga. Konstens roll i kursplanen spelar roll för bildlärares genomförande av 

undervisning. Konsten kanske spelar en viktig roll i bildämnet.

Vad ska bildämnets innehåll vara?

Bildlärarutbildningar i Sverige ser inte likadana ut över tid. Kanske också utbildningsorten och 

vilka bildlärarutbildare som är tongivande i utbildningen, skapar skillnader i vad olika bildlärare får 

med sig från sin utbildning när de ska börja arbeta. Det finns också en del outbildade bildlärare ute i 

skolorna. Det här i kombination med att bildlärare är utelämnade till sig själva och sin egen tolkning 

av kursplanen gör det viktigt att kursplanen är så tydlig som möjligt. Här kan jag se att resultatet 

från min undersökning ger att det är otydligt hur konstens roll ska se ut i bildämnet idag. Min 

tolkning av de ovan nämnda sambanden kan ge att bildämnets syfte och innehåll kan behöva 

definieras tydligare i kursplaner och i lärarutbildningar.

Ska konsten spela en så stor roll i bildämnet som den kanske gör idag? Ska det isåfall till 

mer resurser i skolorna för att skapa förutsättningar att undervisa i konst? Här kommer vi in på de 

olika ramfaktorerna som bildlärare nämnde som en stor orsak till brister i undervisningen. Skolor 

skulle behöva ge mer tid i bildämnet, åtminstone 80 minuter i veckan tyckte en av de tillfrågade 

informanterna. Om  samtidskonsten ska ingå i bildundervisningen behövs högre anslag för 
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fortbildning av bildlärare inom detta område. Det kan handla om resurser till museibesök och 

föreläsningar om samtidskonst. Kurser i att själv utöva samtidskonst för att förstå bättre vad det kan 

innebära. Här behövs medel för resor till orter med bra utställningar, bra föreläsningar och bra 

workshops. Medel behövs för vikarier under den tid bildläraren är borta från sin tjänst. Medel ska 

till för att ha tid till planering av den här fortbildningen. När och om bildlärarna är kompetenta att 

undervisa i samtidskonst kan det tänkas att eleverna behöver kunna använda den här kunskapen för 

att också skapa samtidskonst. Video och digitalt fotografi är två vanliga inslag i samtidskonsten. I 

kursplanen står följande:

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven

– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med 

hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik, 

(Skolverket, 2000, s.9)

Många av de tillfrågade informanterna använde lite eller inte alls video i sin undervisning. Digitalt 

fotografi användes i större utsträckning. Datorer för främst bildredigering med program som 

Photoshop fanns i mycket mindre grad än vad som var bildlärarnas önskemål. En vidare fråga kan 

alltså bli: Ska bildämnet handla om samtidskonst, eller om konst överhuvudtaget, och isåfall i 

vilken grad? Frågan som två informanter ställer kan lyftas för framtida arbeten inom området: Om 

en viss del av samtidskonsten, den som inte behandlar bilder, egentligen hör till bildämnets ansvar, 

eller om det är mer SO? 

Kommunikationsbegreppet och konst

I boken Från modernism till samtidskonst, svenska kvinnliga konstnärer (2003) skriver Eriksson & 

Göthlund inledningsvis såhär: "En av bokens grundteser är det till synes självklara antagandet att 

konst är lika med kommunikation" (Eriksson & Göthlund, 2003, s. 10). Om en bok om konsthistoria 

gör antagandet att konst är kommunikation är det intressant att kommunikativitet fått olika innebörd 

hos Elsner och i NU-03. Elsners tolkning av kommunikation hänger väl samman med vad min 

undersökning säger om den praktiska aspekten av konstens roll i bildämnet. Det betyder att 

kommunikation i bilder är beroende av bildspråket. Här kommer kvalitetsbegreppet in. För att 

kommunicera med bilder genom ett fungerande bildspråk krävs kunnighet i bildämnets grammatik. 

Hantverket, iakttagandet, seendet och tecknandet. För att bli duktig i att teckna behövs inte många 

olika tekniker, såsom foto, grafik, keramik, video, och så vidare, utan det behövs upprepade 

övningar i att se och göra med handen. För att kommunicera på en djupare nivå och uttrycka sig 

själv, nå fram med ett buskap och så vidare, behövs alltså den bildspråkliga aspekten och den 

emotionella aspekten av bildämnet.
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När Malva ville se en högre hantverksskicklighet på Odells konstverk för att bättre kunna 

använda det i bildundervisningen, tolkar jag det som en fråga om kvalitet. Det är svårt att uppfatta 

ett konstverks innehåll och budskap om inte kvaliteten är tillräckligt hög. Men ibland, och kanske i 

detta fall finns inte någon synlig artefakt att bedöma, läsa av. Samtidskonsten är ibland otydlig för 

sin betraktare. Detta hänger också ihop med begreppen immateriell artefakt och rester av 

immateriella artefakter. Om jag ser ett konstverk bestående av ett videoverk med ett bildmanus och 

ett bra filmfoto där ljussättning, ljud och klippning samverkar med bildutsnitt och suggestiva 

vinklar, då kan detta videoverk sägas ha hög hantverksskicklighet, som kan kallas kvalitet. Men om 

ett videoverk är till för att dokumentera en handling och mer eller mindre ser ut som ett 

nyhetsreportage, så kan det sägas ha låg kvalitet. Det handlar ju om ett råmaterial. Rent estetiskt, 

konstnärligt, hantverksmässigt är sådan videokonst, som videoinstallationer ofta består av en slags 

dokumentation (min åsikt/tolkning). Jag skulle kunna kalla den videokonsten svår att förstå om man 

inte samtidigt kände till sammanhanget. Konst är ibland krävande för betraktaren. När en informant 

sade: "all konst hör till bildämnet, men bildämnet är inte bara konst," kan det medföra att den konst 

som känns svår att förstå för bildläraren, den konst som är otydlig i sin form och kräver mycket av 

sin betraktare, inte automatiskt blir den konst som får en given plats i bildundervisningen.

Åter till frågan om kommunikation. Enligt NU-03 var bildkommunikation mer spridandet 

av bilder än skapandet av bilder för hand. Detta går alltså emot Elsners tolkning och mina 

informanters uppgifter om bildkommunikation. Om bildkommunikation handlar om läsande av och 

användande av bilder, som NU-03 framhåller, och konst handlar om kommunikation, och att 

konsten speglar det omgivande samhället, verkar det inte som om samtidskonsten alltid lyckas med 

att kommunicera sitt budskap till sina betraktare. Kanske samtidskonsten inte är lika intressant för 

bildämnet som den klassiska, traditionella konsten, eftersom samtidskonsten ofta handlar om 

kommunikation på andra villkor än det bildspråkliga?

Ser det kanske ut så att NU-03 ser framtiden för bildämnet som ett kommunikationsämne 

där samtidskonsten kan, eller till och med bör, ha en framträdande roll? I så fall ställer det krav på 

vidareutbildning av bildlärare i samtidskonst och kanske också i digitala medier som till exempel 

video. Den undersökning jag gjort visar att bildlärarna i grundskolan idag kanske inte har 

kompetens eller/och resurser att genomföra en undervisning som handlar om samtidskonsten.

Stora och lilla traditionen i konsten i skolan

För att knyta samman de här delarna vill jag plocka in perspektivet med den stora och lilla 

traditionen och också sätta in det hela i den institutionella konstteorins förklaringsmodell av 

konsten. Verk som Anna Odells Okänd kvinna 2009-349701 hamnar för många nästan utanför den 

stora traditionen. Alla vill inte riktigt kalla hennes verk för konst. Om man antar en gängse syn på 
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att någon som kan kalla sig för konstnär skapar konst, är Odells verk otvetydigt konst. Men det 

råder mycket olika uppfattningar om konstaktionen som utfördes i relation till S:t Görans sjukhus i 

Stockholm. Odell verkar själv tycka att verket iallfall till del handlade om att belysa psykvården i 

Sverige. Högbergs debattinlägg ger en bild av att vissa i Sverige inte tycker att all konst är konst, 

om de inte förstår den. Den här åsikten liknar kanske vad bildlärarna i undersökningen menade med 

att eleverna hade svårt att förstå konst. Det jag kallade klyftan. Inlägget av Castro och Marner 

verkar vilja överbrygga denna klyfta. Eftersom Castro är bildlärare och Marner är  docent vid 

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet kan deras antydda vilja att arbeta mot en 

förståelse av konsten hos allmänheten ha en viss relevans för mitt val av ämne. Konstens, och 

framförallt samtidskonstens roll i bildämnet är ingen självklar uppgift att undervisa i.

Tillbaka till den stora traditionen och antagandet att Odells verk hamnar där. Vi kan bara 

konstatera att det råder olika uppfattningar om innehållet i och värdet av hennes verk. Bildlärarna i 

min studie var heller inte överrens om självklarheten i vad som var hennes konstverk, eller om det 

hon gjort kunde kallas för konst. Själv vill jag lägga in en påminnelse om artefaktualitetsbegreppet. 

Det är kanske inte så givet om Odells agerande som psyksjuk, eller hennes dokumentation av 

händelsen utgör artefakten. Om man upplever verket som bra eller inte kanske beror mer på hur 

angeläget man anser att ämnet är: att belysa psykvårdens behandling av en människa i psykos, än 

hur artefakten ser ut. Jag är för dåligt insatt för att uttala mig om vad som utgör artefakten i fallet 

Odell. Jag skulle säga att verket handlar om en immateriell artefakt och att hennes dokumentation, 

som visades på avgångsutställningen kan kallas en rest av en handling. Det här kan säkerligen 

diskuteras betydligt mer. Det får vara en fråga för andra undersökningar: Vad är artefakten i 

samtidskonsten? Vad är kvalitet? Var kommer hantverksskickligheten in?

Åter till klyftan och den stora traditionen. Om vi sätter in svårigheter med att förstå konst 

om den inte visar en materiell, igenkännbar artefakt, en tavla till exempel. Om vi sätter in 

svårigheten med att hitta det kreativa uttrycket i konst som inte hör till vår egen livsvärld. Om vi 

sätter in alla de motsättningar som gör att konsten inte upplevs som självklar i begreppet klyftan. Då 

blir det intressant att titta på vad som utgör den lilla traditionen i konstvärlden. Förstås finns flera 

olika konstvärldssystem inom den stora traditionen, och likaså inom den lilla. Jag vill lyfta tanken 

på att den konst eleverna har hemma på väggarna hos sina föräldrar kan utgöra den lilla traditionen. 

Kafé-utställningar och kommersiella gallerier och ramaffärer kan utgöra den lilla traditionen. I 

Umeå finns olika gallerier, vissa hör definitivt till den stora traditionen, andra till den lilla. De 

affischer som finns att köpa på Gallerix för att ha hemma på väggen, de förstoringar av privata 

fotografier som vardagsmänniskan ramar in hör enligt min definition till den lilla traditionen. 

Slutligen kan bildundervisningen i grundskolan utgöra ett eget konstvärldssystem i den lilla 
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traditionen. Sett ur den vinkeln är det klart att uttalanden ur min undersökning som går emot 

varandra: "eleverna skapar konst" och "man måste vara konsnär för att skapa konst" blir helt logiska 

uttalanden. Bildlärarnas uttalanden om konst handlar kanske om dels konstvärldssystemet 

bildämnet, den egna skolan, den lilla traditionen. Dels handlar bildlärarnas uttalanden om den stora 

konsttraditionen med Moderna Museet i spetsen. När en lärare säger att han inte vill ha konstnär 

som identitet, fast han målar och uttrycker sig i stor utsträckning, kan det hänga ihop med att 

bildlärare bär med sig en flerdelad konstsyn. Själva räknar de sig inte till den stora traditionen. 

Bildämnet hör inte heller dit. Men konsten i den stora traditionen hör till bildämnet.

Vidare frågor

Denna fråga kan vara relevant, då många bildlärare inte hinner undervisa i allt som bildämnet 

förväntas innehålla enligt tradition, enligt kursplan och enligt bildlärares medvetna och omedvetna 

föreställningar om bildämnets syfte och innehåll. Ska bildämnet vara ett bildspråkligt ämne med 

hantverk och bildgrammatik i fokus, eller ska bildämnet vara ett ämne där bildförståelse och 

användande av bilder i allmänhet är kärnan?

Huruvida bildämnet ska ansvara för samtidskonsten och konst som inte har med bilder att 

göra kan diskuteras, framförallt som bildämnet förväntas inbegripa kunskapsinhämtning på alla de 

områden som hör konstområdet till. Varför finns det inte ett renodlat bildhantverksämne 

motsvarande slöjd i textil och trä och metall, medan bildämnet förväntas syssla med alla dessa 

ämnen också, då de ju används som material av konstnärer inom bildkonsttraditionen? Jämför 

Wikströms verk Coolt eller töntigt? Vilket skolämne hör ett sådant projekt till? Ska det finnas ett 

konstämne?

Bildämnets innehåll är en fråga med många delar. En fråga jag tänker på som blivande bild-

och medialärare kan vara om bildämnet i grundskolan skulle dela upp sig i även ett mediaämne, 

eftersom det inte verkar finnas plats för denna del i grundskolan som det verkar se ut idag? Ska 

isåfall bildämnet handla om massbilder, mediabilder, foto, mm?

Frågorna blir lätt många. Arbetet har försökt belysa konstens roll i bildämnet. Förslag till 

fortsatt forskning kan vara:

Eftersom många bildlärare inte kallar sig för konstnärer, fast de är verksamma inom 

konstområdet, skulle det vara intressant att undersöka andras syn på bildlärarens roll. Om det är så 

att elever, lärarkollegor, skolledning, elevers föräldrar och människor i närsamhället runt den 

bildundervisning/skola där läraren arbetar eventuellt har en annan syn på bildläraren än denne har 

på sig själv? Ser andra bildläraren som konstnär?
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Ett annat frågeområde som hänger ihop med bildämnet som ett konstämne skulle kunna vara 

att utforska svårigheten som jag benämner klyftan. Att elever i grundskolan ofta verkar uppleva att 

konsten inte har något tydligt samband med deras egen värld. Vari berstår denna klyfta mer exakt? 

Är bildlärare medvetna om de olika aspekterna av det här problemområdet?

Det fanns lärarsvar som uttryckte att samtidskonsten är svår att förstå av olika orsaker. En 

del i denna svårighet att ta till sig samtidskonsten tolkar jag kan hänga samman med 

artefaktualitetsbegreppet och ett antagande om materialitet, som ofta saknas i samtidskonsten. I 

vilken grad och på vilket sätt ska bildämnet undervisa i immateriella artefakter?
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Intervjuer

Finns i min ägo under arbetets gång, sedan förstörs de.

Intervju med Elli, 27-04-2010 kl: 13.00 längd: 46 minuter

Intervju med Meja, 27-04-2010 kl: 16.30 längd: 41 minuter

Intervju med Malva, 27-04-2010 kl: 18.00 längd: 21 minuter + 56 minuter

Intervju med Milo, 30-04-2010 kl: 11.00 längd: 57 minuter

Intervju med Charlie, 03-05-2010 kl: 15.00 längd: 40 minuter + 14 minuter

Intervju med Mio, 03-05-2010 kl: 17.00 längd: 58 minuter

Anteckningar

Anteckningar förda medan intervjuerna fördes.

Finns i min ägo under arbetets gång, sedan förstörs de.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Frågeområden: 1. Bildlärares bakgrund och sammanhang. 2. Bildlärares syn på bildämnets syfte 

och uppfattningar om sin egen praktik. 3. Bildlärares syn på konstens roll i bildämnet. 4. Bildlärares 

syn på konst. 5. Tankar och tillägg efter de ställda frågorna.

1.Vilken utbildning har du? Bildlärarutbildning? Förberedande konstnärlig utbildning? Andra 

ämnen? Vilken syn på bildämnet rådde i utbildningen? Fortbildning, vad handlade den om? Hur 

länge har du varit verksam som bildlärare? Undervisar du i fler ämnen än bild? Beskriv din 

arbetssituation i nuläget? På vilket sätt finns bildämnet med i ditt liv när du inte undervisar? Är du 

verksam inom konstområdet? På vilket sätt?

2. Vad är viktigast i bildämnet? Beskriv en riktigt bra uppgift som du genomfört? Hur ser en 

bildlektion ut? Hur gör du när du väljer uppgifter? Varför behövs bild i skolan? Vad vill du att 

eleverna ska ha fått med sig i ämnet bild då de går ut grundskolan? Hur ser du på fritt skapande? 

Arbete för hand? Kommunikation i bildämnet? Hantverksskicklighet? Digitala medier i bildämnet? 

Kvalitet? Kreativitet? Hur använder du dig av kursplanen inför en uppgift? På vilket sätt ändras din 

praktik när en ny kursplan blir gällande? (Om läraren i fråga arbetat även före kursplanen 2000 

kom.) Vilka ändringar skulle du vilja se i nuvarande kursplan? (det finns ju ett förslag till ny 

kursplan som inte kommit ännu.)

3. Vilken är konstens roll i bildämnet? På vilket sätt arbetar du med konst i din undervisning? Kan 

du beskriva någon uppgift som du genomfört, som har med konst att göra? Beskriv gärna någon 

uppgift du skulle vilja genomföra, som har med konst att göra! Hur mycket arbetar du med konst i 

din undervisning? Vad gör konstnärer?

4. Vad är konst för dig? Vilken konst tycker du om? Tycker du inte om? Hur ser du på konst som 

visas på muséer och gallerier? Skiljer du på konst och konst? Hur skulle du beskriva 

samtidskonsten? På vilket sätt är samtidskonsten relevant i bildämnet? Vad är dina erfarenheter av 

att arbeta med samtidskonst i bildämnet?

5. Hur går dina tankar nu efter du svarat på dessa frågor? Vill du tillägga något?
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