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Drawing and Revolt -  

Processes of Change in Drawing Education During the Wave of 1968 

Abstract: This study takes its starting point in a shift identified at the Teacher Institute of 

Drawing (Teckningslärarinstitutet - TI) within the Konstfack School of arts and crafts in 

Stockholm at the time of the wave of radicalism that took place in about 1968. Changes in the 

drawing instruction at TI have been examined through interviews with former students at the 

institute, student fanzines and archive materials relating to the restructuring of the Konstfack 

School during the 1960s. Here, it emerges that the curriculum previously focused largely on 

aspects of form in the mastery of tools used to produce images. After 1968, however, the 

drawing education became substantially more theoretical. It came to focus more on discussing 

pictures and images and understanding the societal functions of drawing, which were 

emphasized more than students’ own creative work. During the period studied, subject 

categories were also restructured, with new constellations arising and the boundaries between 

different media becoming more diffuse. Ingredients in these changes included photographic 

media, analyses of mass media and a critical questioning of an autonomous artistic domain. A 

disrupted balance in power relations at the school, with students questioning established 

norms, contributed to this new orientation.  

In a creative process, accompanying the research, I have engaged in practices of picture-

making no longer included in the training at the current Department of Visual Arts and Sloyd 

Education at Konstfack, evolved from the former Teacher Institute of Drawing. This work 

could be described as a form of experimental archaeology, in which I have reflected on how 

practices might tread new paths when excluded from a previous context. I tested a method of 

free expression in painting and practised life drawing. I produced a large sculpture, to afford 

space for creating with physical materials. I also investigated drawing as a basis for other 

forms of pictorial expression, such as sculpture. The experience of this process enhanced my 

understanding, contributing an independent comment on the theoretical and historical 

investigation. The result is a monument in the form of an installation, constituting a tribute to 

the historical profession of drawing teacheresses. 

 

Keywords: Drawing, 68 movement, revolt, history of visual arts education, governmentality, 

eventalization. 



Sammandrag: Som utgångspunkt för studien har ett brott i undervisningen på Konstfacks 

Teckningslärarinstitut (TI) identifierats vid tiden för 68-vågen. Något som i förlängning kan 

antas ha påverkat kunskapsstyrning via undervisning i svenska statliga grundskolor och 

gymnasier. Baserat på intervjuer med före detta elever på Teckningslärarinstitutet, 

studenttidningar och arkivmaterial från 1960-talets omstruktureringar av utbildningen har 

förändringar i teckningsundervisningen undersökts. Här framkommer att den äldre 

undervisningen i stor utsträckning inriktades på formaspekter i behärskande av verktyg för 

bildframställning. Efter 1968 teoretiserades teckningsundervisningen kraftigt. Den fick en 

tydligare riktning mot tal om bilder och mot förståelse av teckningens sociala funktioner än 

mot elevers egna skapande. Under den undersökta perioden gjordes också omstruktureringar 

kring ämnesindelningar där nya konstellationer uppstod och uppdelningen mellan olika 

medier blev otydligare. Fotografiska medier, massmedieanalys och ifrågasättande av en 

autonom konstsfär hade del i teckningens förändring. Rubbad balans i skolans 

maktförhållanden med studenters ifrågasättande av det etablerade bidrog.   

Som ett visuellt gestaltande spår till undersökningen har jag prövat bildskapande praktiker, 

vilka inte ingår i den nuvarande bildlärarutbildning som utvecklats ur dåtidens 

teckningslärarutbildning. Det gestaltande arbetet kan beskrivas som ett slags experimentell 

arkeologi. Här har jag reflekterat över hur praktiker kan ta nya vägar när de utesluts ur ett 

sammanhang. Jag prövade en metod för fritt skapande inom måleri och deltog regelbundet i 

modellteckning. För att låta praktiskt skapande i fysiskt material ta plats gjorde jag en stor 

skulptur. Teckning som grund för andra bilduttryck, såsom skulptur, undersöktes. Det 

gestaltande arbetet har gett en erfarenhetsbaserad ingång till förståelse och bidrar som 

fristående kommentar till den teoretiska undersökningen. Resultatet är en installation som 

ställdes ut under Konstfacks examensutställning. Installationen utgör ett monument över den 

historiska yrkesgruppen teckningslärarinnor. 

 

 

Nyckelord: Teckning, 68-rörelsen, revolt, bildpedagogisk historia, styrningsmentalitet, 

eventalisering.  
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The Drawing Teacheress – A Monument 

In memory of drawing teacheresses through history who taught thinking with the hand, 

observing reality, fantasy construction and fundamentals of engineering, expressions of the 

innermost unspeakable, decoration for pleasure or adaptation, disclosure of manipulative 

communication… 

 

Teckningslärarinnan - Ett monument  

Till minne av historiens teckningslärarinnor som undervisat generationer i att tänka med 

handen, att iaktta verklighet, fantasikonstruktion och grunder i ingenjörskonst, uttryck av det 

innerst outtalbara, dekoration för njutning eller anpassning, avslöjande av manipulativ 

kommunikation…  
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1. Inledning  

1.1 Introduktion  

För min årskurs på ämneslärarprogrammet i bild och media för gymnasiet har det i stort sett 

inte ingått någon tecknings- eller teckningsdidaktikundervisning vare sig i teori eller praktik. 

Teckning har ytligt nämnts i ett fåtal kursbeskrivningar och vi har i några uppgifter skissat 

lite. Det ställdes förkunskapskrav på antagning till utbildningen men inte specifikt kring 

teckning. Bildlärarutbildningen har utvecklats ur en teckningslärarutbildning där teckning haft 

en central plats. Frånvaron av teckning och den stora övervikten av teoretiskt verbala 

övningar kring generella samhällsfrågor i förhållande till bildskapande övningar och även 

bildteoretiska övningar i ämneskurserna har diskuterats och ibland lett till konflikter mellan 

lärare och studenter.  

Att teckningen försvunnit ur utbildningen har bidragit till att jag i självständiga teoretiska 

arbeten valt att studera just teckning. Jag har praktikbaserat undersökt teckningsläror från 

olika perioder och även, med stöd i Michael Polanyis teori om tyst kunskap, utforskat 

teckningsundervisning på en fritidsverksamhet för ungdomar. När jag gjorde historisk 

research inför det senare arbetet upptäckte jag att det skett en studentrevolt med avsättande av 

rektorn på Konstfacks teckningslärarinstitut under 68-vågen, vilket verkade ha förändrat 

utbildningen. Det fick mig att undra vad revolten haft för betydelse för teckningen och om det 

kunde vara ett intressant ämne för slutarbetet.  

1.2 Historisk bakgrund 

Under 1700-talet ansågs det, enligt Ulla Frost, att hantverkaren inte skulle lära sig 

figurteckning för att inte bli ”för stolt (---) höja sig över sitt stånd och bli konstnär istället”. 

Hantverkare skulle inte heller hitta på ornament själva, utan kopiera efter förlagor.1  

Från början var Konstfack en ritskola för hantverkare, som blev till slöjdskola.2 1879 gjordes 

Slöjdskolan om till Tekniska skolan, som tog över den teckningslärarutbildning som tidigare 

legat på Konstakademin.3 Flytten hängde enligt Pettersson/Åsén ihop med omstrukturering av 

skolämnet teckning.4  I samma veva infördes en gemensam teckningsundervisningsmetod 

                                                 
1 Frost, Ulla (1988) Förlagor och teckningsläror, Ett bidrag till den svenska teckningsundervisningens historia särskilt avseende 1800-talet, 

Stockholms Universitet, Institutionen för konstvetenskap, sid 27 
2 Konstfack, Om Konstfack – Historik, konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Detta-ar-Konstfack/Historik/, 2018-03-30 
3 Frost, 1988, sid 119 
4 Pettersson, Sten och Åsén, Gunnar (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet – Traditioner, föreställningar och 

undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan, Avdelningen för studier av utbildningspolitik och kulturreproduktion, 
Institutionen för pedagogik, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, sid 78-79  
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med förlagor (Stuhlmans metod) i den statliga teckningsundervisningen. Tidigare hade 

varierande förlagemetoder använts.5 Stuhlmans metod användes också disciplinerande för 

anpassning till arbetsmarknaden. När arbetsmarknaden förändrades med teknisk utveckling 

förändrades också kraven på arbetskraft och metoden blev utdaterad.6 Frost skriver att man 

inte förrän på 1890-talet på allvar började teckna efter naturen, med verkliga föremål som 

modeller, i teckningsundervisningen. Under 1900-talet minskade användande av förlagor med 

vad som kritiserades som själsdödande kopierande.7  

En annan målgrupp för undervisning än arbetskraft inom hantverk och industri är 

konsumenter av det som produceras. Idéer om estetisk konsumentfostran som uppstått i 

samband med europeiska världsutställningar och industrialismens utveckling vid mitten av 

1800-talet, kom enligt Pettersson/Åsén inte till Sverige förrän under 1880–90-talen.8 

Konsumentfostran skulle komma att lyftas i nya former under 1960-talet.  

Vid sekelskiftet fördes diskussioner om konflikt mellan konst och vetenskap, mellan känsla 

och tanke. Konst kunde ses som botemedel mot intellektualism. Folkkultur framhävdes som 

nationellt enande och parollen konsten åt folket framfördes i tal om skönhetsfostran.9 Vid 

slutet av 1800-talet etablerades psykologi som autonom vetenskap, vilket för ”bild”-

pedagogikens del fick betydelse genom forskning om utvecklingsstadier i barns tecknande.10  

Enligt Frost var det svårt att försörja sig på en teckningslärarlön då teckningslärarseminariet, 

senare teckningslärarinstitutet, var nytt vid slutet av 1800-talet. Redan från början var yrket 

kvinnodominerat. För bättre inkomstmöjligheter gavs fram till 1950-talet också utbildning i 

ett fack som textil, reklam, bokhantverk, keramik eller dekorativt måleri. Många utbildade 

teckningslärare kom sedan att jobba inom sitt fack istället för att undervisa.11  

1945 omorganiserades Tekniska skolan till Konstfackskolan. Enligt Petterson/Åsén bidrog det 

till att teckningsämnet knöts närmre konstnärlig än teknisk utbildning. Under 30–40-talen 

blev idéer om konstfostran starkare. Österrikaren Richard Rothes pedagogiska idéer om den 

fria barnteckningen fick inflytande i Sverige under 30-talet.12 Här skulle man använda breda 

penslar för att undvika pill i överenstämmelse med lågstadiebarns psykologiska stadium.13  

                                                 
5 Frost, 1988, sid 113 
6 Pettersson och Åsén, 1989, sid 78-79  
7 Frost, 1988, sid 23-24 
8 Pettersson och Åsén, 1989, sid 81 
9 Ibid, sid 82 
10 Ibid, sid 83 
11 Frost, 1988, sid 21-22 
12 Pettersson och Åsén, 1989, sid 89 
13 Ibid, sid 91 
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Anna Lena Lindberg skriver om Herbert Reads idéer kring konstens terapeutiska funktion, 

som blev inflytelserika under 1950 och 60-talen. Read har argument om konstens motverkan 

mot skadlig intellektualism som kan ta sig uttryck i exempelvis en atombomb.14 

Pettersson/Åsén påpekar att Reads estetiska fostran med utvecklande av fantasi, känsla och 

allsidigt förhållningssätt som utvecklats under andra världskriget passade väl ihop med 

efterkrigsidéer om demokratisk fostran.15 Enligt Lindberg hade Marita Lindgren-Fridell, 

lärare på Teckningslärarinstitutet 1954–64, en nyckelposition i förmedlandet av fria 

konstpedagogiska idéer i Sverige.16 Som konsthistoriker ska hon via Read ha insett att konst 

inte bara förstås intellektuellt utan också med känslan.17  

Pettersson och Åsén skriver att institutionalisering av fritt skapande hängde ihop med 

enhetsskolreformen då olika skoltraditioner sammanfördes organisatoriskt.i En konflikt kring 

upprätthållande av ämnestradition ska ha uppstått i samband med det.18 Som parallell till den 

svenska utvecklingen kan Arthur D Elflands undersökning av ”bild”-utbildning i USA 

nämnas. Progressiv pedagogikii  fick där under 1950- och 60-talen kritik för underminering av 

intellektuell kvalité. 19 Hårdraget ställdes samhällstillvändning med mindre auktoritära 

metoder och försök till relevans för elevens vardag mot intellektuell träning enligt akademisk 

ämnesbaserad tradition. Trots ämnesbaserade reformer fortsatte det progressiva inflytandet. 

Kreativt självförverkligande som varit centralt i progressiva skolor blev under 60-talet 

betecknande för konstaktiviteter.20   

Ordet frihet uppfattar Pettersson/Åsén i den svenska teckningsundervisningen generellt som 

frihet från avbildande av förebilder, men de ser också andra tolkningar.21 Med det fria 

skapandet skedde en breddning av teckningsämnet. Mycket gammalt, som teknisk ritning, 

behölls samtidigt som nya uppgifter med påverkan av abstrakt konst tillkom.22 

Under 60-talet påbörjades enligt Pettersson/Åsén diskussioner om omorganisering av 

Teckningslärarinstitutet som ansågs både för tekniskt och för konstnärligt inriktat. Här fanns 

kritik både från förespråkare av den fria metodiken och från mer kulturpolitiskt radikala. Den 

riktades mot Teckningslärarnas riksförbund (TR) och TI:s föreståndare Rudolf Hårde som 

                                                 
14 Lindberg, Anna Lena (1988) Konstpedagogikens dilemma – Historiska rötter och moderna strategier, Lund: Lund University Press, sid 

264-65 
15 Pettersson och Åsén, 1989, sid 95 
16 Lindberg, 1988, sid 264-266 
17 Ibid, sid 263–64 
18 Pettersson och Åsén, 1989, sid 97 
19 Elfland, Arthur D. (1990) A History of Art Education – Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts, Sid 227-228 
20 Ibid, Sid 227-228 
21 Pettersson och Åsén, 1989, sid 97 
22 Ibid, sid 102 
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ville bevara teckningstraditionen med ämnen som projektions- och linearritning, 

frihandsteckning och välskrivning. 1962 bildades Teckningslärarnas och TI-elevernas 

förening (TTF) som blev ett forum för kritiken. Senare lämnade en grupp TR för att grunda 

Svenska teckningslärarsällskapet inom SACO-SR medan andra tillsammans med TTF:s 

ordförande Gert Z Nordström försökte radikalisera Teckningslärarnas Riksförbund. De förra 

kom främst att rekrytera gymnasielärare och de senare grundskolelärare.  Med 

radikaliseringen av TR kom krav på minskad inriktning på konstnärligt arbete i 

lärarutbildningen. TTF ville uppmärksamma vardagsliv med miljöfrågor, massmedia och 

kommersialisering. Teckningstraditionen och det estetiskas roll ifrågasattes.23  

I Storbritannien hade man, enligt David Buckingham, redan på 30-talet börjat ta in massmedia 

i skolundervisning. Genom avslöjande av medierna skulle elever rustas att stå emot deras 

inflytande, för upprätthållande av en finkulturell kanon.  Vid slutet av 50- och början av 60-

talen skedde förändringar. Grundande av det akademiska området brittiska kulturstudieriii 

bidrog till uppluckring av gränser mellan finkultur och populärkultur och i förlängning mellan 

konst och levd erfarenhet, inom en bredare klassmedveten demokratiseringsrörelse.24 iv 

Jan-Evert Nilsson beskriver slutet av 1960-talet som inledningen på en omvandling från 

industri- till kunskapssamhälle.25 Erling Bjurström tar upp konstruktionen av 68-generationen 

som en epok 1966 till 1974.26 Kjell Östberg nämner radikaliseringsvågor som ett fenomen, 

vilket visats intresse i historisk forskning utifrån tanken att det finns tydlig koppling mellan 

avgörande samhällsförändringar och sociala rörelsers utveckling. Med George Katsiaficas tar 

han upp 1960-talsradikaliseringen som en av flera uppmärksammade exempel på sådana 

vågor.27 Gemensamt för vågorna är direkta kollektiva aktioner som syftar till förändring 

politiskt, socialt eller ekonomiskt och sker utanför etablerade maktstrukturer. Ofta med 

okonventionella kampformer.28 Till 1960-talet knyts grundläggande värderingsförändringar.29 

1960 tillsattes i Sverige en gymnasieutredning eftersom det beslutats om nioårig grundskola. 

Den infördes 1962 och förväntades leda till ökat elevantal på gymnasierna. 1968 genomfördes 

                                                 
23 Ibid, sid. 106–107 
24 Buckingham, David (2003) Media Education – Literacy, learning and contemporary culture, Polity Press/Hong Kong, sid 6-10 
25 Nilsson, Jan-Evert. (2000) Det nya Sverige – regionala mönster vid övergången från industrisamhälle till informationssamhälle. Vi flytt nu: 

Om befolkningsflyttningarna i Sverige. Graninger, G. Blucher, G. & Nyström, L. (red.). Karlskrona: Stadsmiljörådet/Vadstena forum 
, entreprenorsregionen.se/res/pub/1490/DetNyaSverige.pdf, 2018-03-30, sid 1 
26 Bjurström, Erling (2012) 1968 som minnespolitik. Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier. - Odense : Syddansk 

Universitet. - 1903-5705, tillgänglig som fulltext via Swepub, 2018-02-20, sid 1 
27 Östberg, K. (2002) 1968 - När allting var i rörelse: sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna. Stockholm: Prisma i samarbete 

med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, sid 3 
28 Ibid, sid. 17 
29 Ibid, sid. 3 
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en integrerad gymnasieskola och studentexamen avskaffades. 30 Med ny grund- och 

gymnasieskola behövde även högre utbildning anpassas. 1968 lades ett förslag om 

högskolereform gällande konstnärliga utbildningar som vidgade högskolebegreppet. Något 

som ledde till en 10-årig beslutsprocess.31 1978 blev Konstfack högskola.32 

Enligt Henrik Román flyttades pedagogiken ämnesmässigt från det psykologiska till det 

sociologiska området i en process som pågick under 1940–60-talen. Något som hängde ihop 

med pedagogers roll i statliga utredningar och också ledde till instiftande av lärarhögskolor 

med egen forskning. 1967 brukar enligt Román markeras som övergångsår från pedagogik 

som instrumentell-teknisk-rationell vetenskap till kritiskt samhällsorienterad pedagogik.33  

Skolverket skriver att man i Sverige använt ett bredare bildbegrepp i skolämnet sedan 1969 då 

bildkommunikation lyftes fram i grundskolans kursplan. 1980 bytte ämnet teckning formellt 

namn till bild. Bild definierades då som ett kommunikationsmedel jämförbart med tal och 

skrift. Enligt skolverket ingår mycket bildpedagogisk forskning i det bredare fältet visuell 

kultur, vilket de kopplar till förändringen av ämnet. 34 

1.3 Syfte  

Syftet med studien har varit att undersöka förändring i förhållande till teckningspraktik och 

-teori på Konstfackskolans Teckningslärarinstitut i samband med 68-vågens påverkan. Detta 

för att belysa historia kring teckningens roll i svensk statlig utbildning, genom inzoomning på 

vad som framstår som ett betydelsefullt brott.  

1.4 Frågeställning  

Hur förändrades teckningens koncept, utrymme och didaktiska inriktning inom 

teckningslärarutbildningen på Konstfack under 68-revolten?  

                                                 
30 Lärarnas historia – Historien år för år - Läroverken och gymnasieskolan – 1960-talet, 

lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1960-talet, 2018-04-10 
31 Utredningen om samlokalisering och eventuell verksamhetsmässig integrering av de konstnärliga högskolorna i Stockholm (2012) Campus 

för konst – Betänkande (SOU 1998:10). Stockholm: Fritze, sid 7-13 
32 Konstfack, Om Konstfack – Historik, konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Detta-ar-Konstfack/Historik/, 2018-04-08 
33 Román, Henrik (2003) Pedagogiken, gymnasieutbildningen och 1960-talets skolreformer – om reformhistoriebruk och en historia i andra 

hand. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2003:3, 26814, DOI: 10.1080/16522729.2003.11803877, sid 3 
34 Sverige. Skolverket (2015). Bild i grundskolan, en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (Rapport 423). Stockholm: Skolverket, sid 
22 



8 

 

2. Empiri, urval, avgränsning och datainsamlingsinsamlings/-

genereringsmetod 

Studien baseras på tre intervjuer med kvinnor som studerade på teckningslärarinstitutet 1966–

69, samt på arkivmaterial från samma period. I enstaka fall refererar jag även till tryckta 

källor för att förtydliga resonemang.  

Teckning som tema ger en avgränsning i förhållande till vidare förändringsprocesser. Här har 

jag varit flexibel med gränsdragningar eftersom omstruktureringar som berör även annat än 

teckning varit viktiga i förståelse för vad som hände med teckningen. 

Skolämnet teckning skiljer sig från teckning som begrepp. Skolämnet är bredare, eftersom det 

innefattar mer än teckning, men kan också vara snävare, eftersom bara vissa möjliga former 

av tecknande etableras inom en viss undervisningsram. Vad som generellt innefattas i 

begreppet teckning förändras också över tid och mellan olika sammanhang.v Jag undersöker 

förändring i teckning inom ramen för ämnet, men inte som ämnet i sin helhet. 

Debatter kring teckningsämnet som hänger ihop med omstrukturering av Konstfackskolan 

pågick innan 1966 och reformer av ämnet fortsatte efter 1969. Jag har gjort en avgränsning till 

de tre åren för att granska vad jag med stöd i andra källorvi identifierar som brytning.  

2.1 Intervjuer – urval  

När jag började läsa in mig på området för studien upplevde jag att ett fåtal manliga röster 

dominerade, samtidigt som kvinnliga studenter var i klar majoritet på utbildningen.vii Enligt 

min sammanställning av klasslistorna från läsåret 1967–68, baserat på genuskodning av namn, 

gick det då sammanlagt 115 kvinnor och 61 män på den treåriga teckningslärarutbildningen 

med stor övervikt av kvinnor i varje årskurs.35 Jag reflekterade över att den tid jag undersökte 

låg i upptakten till andra vågens kvinnorörelses påverkan och valde sedan att bara intervjua 

kvinnor, för att lyfta en möjligtvis marginaliserad majoritet. Jag ville inte främst fokusera på 

ledargestalter och hade förhoppningar om att hitta perspektiv som inte ansluter sig till 

dominerande inominstitutionella berättelser.  

Med utgångspunkt i en skolkatalog spårade jag via Skatteverket var före detta elever befinner 

sig idag. Jag höll mig till en enkelhetsprincip gällande kontaktbarhet, men ringde annars upp 

                                                 
35 Konstfackskolan, Katalog, Läsåret 1967-1968 
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slumpvis utan att i förväg veta något om personerna. De fyra första jag ringde sa alla ja till 

intervju så jag gick vidare med dem. En valde i ett senare skede att hoppa av studien. 

Det visade sig att en av informanterna varit aktiv i TTF som var forum för förändringsarbete 

på TI i samband med studentrevolten. En av dem tog avstånd från revoltaktiviteterna och var 

ansluten till SACO. En var inte så engagerad och säger att hon inte förstod allt, men drogs 

med i en våg som kändes rätt. Jag upplever att det slumpvisa urvalet gav en lyckad spridning.  

Antagning till Teckningslärarinstitutet krävde grundkompetens från Konstfacks förberedande 

Fack 8.viii Två av informanterna hade innan det normalskolekompetens från flickskola och ett 

års förberedande konstskola. En av dem hade akademiska teoretiska studier bakom sig. 

Liksom majoriteten av TI-eleverna vid den tiden är de födda på 40-talet. 

2.2 Intervjuer – genomförande 

Inför intervjuerna, som informanterna samtyckt till, har jag informerat om vad 

undersökningen handlar om och gett möjlighet att ställa frågor. I samband med det har vi 

diskuterat anonymitet. Informanterna har också haft möjlighet att kontakta mig efter 

intervjuerna för ytterligare frågor. Intervjuerna har spelats in för att senare kunna 

transkriberas. Efter transkribering har informanterna fått ta del av utskrifterna för att ges 

möjlighet att komma med kommentarer. En av dem valde i det skedet att dra sig ur.ix 

Intervjuerna har varit semistrukturerade,x vilket innebär att jag i förväg gått igenom möjliga 

frågor men genomfört intervjuerna som öppna samtal. Inledningsvis har jag frågat om 

informanternas bakgrund. Jag har sedan fokuserat på studieåren på TI. Hur undervisningen 

gick till och erfarenheter av aktivism och förändring. Som tredje steg har jag haft intentionen 

att komma in på senare erfarenheter i förhållande till tillbakablick. Eftersom informanterna 

haft en tendens att falla in i senare erfarenheter redan tidigare har det i praktiken handlat om 

att hålla en balans mellan att lyssna in det och att föra tillbaks samtalen till fokusområdet.  

Att jag är student på den institution som utvecklats ur det institut där informanterna pluggade 

för femtio år sedan tror jag har påverkat kontakten. Det ger ett band där deras minnen och 

reflektioner bollas mot mig som nutida representant. Jag har inte i förväg pratat om min 

utbildning, men varit öppen för att svara på frågor om den efter intervjuerna.  
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2.3 Arkivmaterial  

Jag har undersökt dokument från Konstfacks arkiv som berör omstrukturering av utbildningen 

under den berörda perioden, vilket ger information om lärarperspektiv och institutionell 

organisation. För att tydliggöra de diskussioner som pågick 1966–69 har även äldre material i 

något fall lyfts in. 

Via en informant fick jag kännedom om en studenttidning i fanzineformat, TTF-tidningen. 

Här valde jag material från nr 4 - 66 till nr 1 – 69 som främst gav information om 

elevperspektiv. Jag har också hämtat enkäter där TI-lärare svarat på frågor därifrån.xi  

TTF-tidningen uppfattar jag uteslutande som en ideell studenttidning, alltså inte som organ för 

den del av lärarkåren som var anslutna till TTF. En anledning att välja TTF-tidningen framför 

exempelvis Teckningslärarnas Riksförbunds tidning Teckning där förändringarna också 

debatterades, var att jag ville komma nära elevperspektiv i direkt anslutning till 

förändringsarbetet. Avsaknad av material från Svenska Teckningslärarsällskapet som kan 

antas ha stått i konflikt med TTF och TR i en del frågor kan vara en svaghet i urvalet.xii 

Jag har utöver diskussioner kring övergripande förändring av styrdokument närmare 

undersökt två exempel på konkret utformande av teckningsundervisning. Ett från 1960 av 

Gustaf Kull, en Konstfackslärare som deltog i omstruktureringsdiskussionerna under den 

undersökta perioden och uttryckte motstånd inför alltför snabba förändringar på TI. Det andra 

exemplet utformades hösten 1968 av Fil. Lic. Sten Dunér, då nyanställd på TI, som 

experimentellt nyskapande teckningsundervisning. 

Arkivmaterialet består nästan uteslutande av verbala uttryck, inte teckning i sig. Ett undantag 

finns i omslag från TTF-tidningen, där jag tittar på budskap snarare än på estetik.  

3. Teori och analysmetod  

3.1 Datatriangulering 

Studien baseras på datatriangulering. Enligt Martyn Denscombe kan kombination av olika 

datatyper vara lämpligt när man vill betrakta ett forskningsproblem ur olika perspektiv.36 

Denscombe beskriver också datatriangulering som ett sätt att kontrollera validitet på fynd.37 

Minnesberättelser säger något om efterhandsupplevelser av hur något var. Skriftliga 

                                                 
36 Denscombe, Martyn (2016) Forskningshandboken, Studentlitteratur AB, Lund, sid 211, 221 
37 Ibid, sid 222 
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dokument säger något om vad som finns nedtecknat i vissa former. Båda delarna är osäkra i 

förhållande till verkliga skeenden. Kombinationen bidrar till att styrka utsagorna. 

3.2 Minnesstudier 

Jag har inte lagt fokus på att framhäva informanterna individuellt, i analysen benämns de A, B 

och C, men de personliga upplevelserna lyfts som kvalitativt väsentliga. Olika perspektiv 

bidrar till att framhäva möjliga sätt att minnas och förstå förändringarna.  

Ingar Kaldal skiljer mellan berättelser som samlingar av information om erfarenheter, 

händelser med mera och på samma berättelser som kulturuttryck. Ur ett kulturellt perspektiv 

kan det som låter som faktauppgifter ha merbetydelse. Att minnas något och berätta det i ett 

visst sammanhang på ett visst sätt kan säga något om värderingar som varit viktiga för den 

som berättar.38 Ett sätt att förstå minnen är, enligt Kaldal, i form av processer som formas och 

omformas, tolkas och omtolkas, används och återbrukas kontinuerligt på flera plan.39 I sådana 

processer är inte bara minnet utan också glömskan viktig.40 Inom perceptionspsykologin 

menar man enligt Kaldal att nära efter en händelse glöms mycket, men det som sitter kvar 

brukar sitta länge.41 Något som av historiker använts som argument mot kritik om att äldre 

minnen är mindre pålitliga än nyare, som också är konstruktioner.42 Vad man behöver 

medvetandegöra är att rösterna som minns dåtiden är nutida.43 Här är det vanligt att se minnen 

som processer som inte härstammar från något ursprungligt utan bär lager från olika faser och 

perioder.44  

3.3 Teoretisk ingång och metodologisk inspiration 

Som teoretisk ansats används ett styrningsmentalitetsperspektiv, kopplat till Michel Foucault 

och vidareutvecklat av andra teoretiker.xiii Termen styrningsmentalitet översätts från franskans 

gouvernementalité och engelskans governmentality. Alternativa översättningar är 

regementalitet och styrningsrationalitet.45 Jag har använt källor med koppling till perspektivet 

som riktning i att ta mig an det empiriska materialet, men gör inte anspråk på en fullt 

                                                 
38 Kaldal, Ingar (2016) Minner som prosesser – i sosial- og kulturhistorie, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, sid 72 
39 Ibid, sid 58 
40 Ibid, sid 59 
41 Ibid, sid 62 
42 Ibid, sid 64 
43 Ibid, sid 74 
44 Ibid, sid 75 
45 Nilsson, Roddy (2008) Foucault, en introduktion, Lund: Égalité, sid 132; Larsson, Jonas (2005). Ordalek och styrningskonst. Historisk 

tidskrift (125:3). Stockholm: Svenska historiska föreningen, historisktidskrift.se/fulltext/2005-3/pdf/HT_2005-3_441-449_larsson.pdf, 2018-
03-28, sid 441 
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utvecklad studie i enlighet med det. Utöver Foucault, har jag tagit stöd i tillämpningar och 

tolkningar av Jonas Larsson, Nikolas Rose, Nathan Widder och My Klockar Linder.  

Enligt Larsson kan begreppet styrningsmentalitet dels användas mer generellt i studier av 

maktutövning och dels som en specifik liberal styrningsform.46 Foucault definierar mer 

specifikt termen styrningsmentalitet som den helhet vilken bildas av institutioner, procedurer, 

analyser och reflexioner med mera som tillåter utövande av en viss maktform som utvecklats 

från 1700-talet och framåt. Den har som särdrag att styrningen inte främst definieras av 

territorium utan av befolkningsmassa.47 Styrningsmentalitet, med befolkning som mål och 

medel, kan jämföras med suverän styrning där styrningen i sig är målet, a la furstestat.48 

Styrningsmentalitetsbegreppet innefattar alltså utforskande av moderna 

demokratiseringsprocesser. Ett perspektiv kring styrning med befolkning som mål och medel 

fungerar väl i förhållande till studiens empiri och frågeställning, där omstrukturering i 

förhållande till kunskapsstyrning inom en statlig institution är central.  

Jonas Larsson skriver utifrån Foucaults ifrågasättande av endimensionell styrning uppifrån 

och ner, om maktutövningens mikrofysik på lokal nivå. I Foucaults maktbegrepp ingår här 

både konstruktiva kraftaspekter och förtryckande makt.49 Larsson ser två viktiga aspekter i 

styrningsmentalitet. För det första att styra indirekt genom upprätthållande av självständiga 

sfärer som till exempel ekonomin eller samhället. För det andra en styrning genom individen 

sedd som fritt subjekt, inte över eller mot individen.50 Den avgränsning jag gjort i studien, där 

jag undersöker en relativt kort tidsperiod, syftar till att möjliggöra närgranskning av olika 

agenters perspektiv. Här undersöker jag samhällelig styrning av teckning som teori och 

praktik, med öppenhet inför att se makt i olika former, på olika nivåer och hur de samspelar. 

Att pröva materialet mot en specifik historisk förståelse med en styrningsmentalitetsmodell 

har inte varit utgångspunkt i analysen. När jag efterhand sett hur väl den modell Foucault och 

Larsson beskriver fungerar för förståelse av mitt material, har jag som ett andra steg i 

analysen relaterat till den. 

My Klockar Linder skriver att inom styrningsmentalitetsfältet är det utmärkande att inte 

förutsätta existensen av begrepp, kategorier och problemformuleringar. Analysen inriktas på 

hur de konstrueras, stabiliseras och förändras. Inom styrningsmentalitetsforskning, skriver 

                                                 
46 Larsson, 2005, sid 444 
47 Foucault, M. / Götselius, T. & Olsson, U. (red.) (2008). Diskursernas kamp; texter i urval av Thomas Götselius & Ulf Olsson. Eslöv: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion, sid 201-202 
48 Ibid, sid 198 
49 Larsson, 2005, sid 446 
50 Ibid, sid 444 
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hon, bryter man med schematiska uppdelningar mellan föreställningar/idéer/språk och 

materiella förhållanden/praktiker/objektivt existerande ”verklighet”.51 Enligt Nikolas Rose 

särskiljs inte sektorer, som exempelvis idéer från händelser. Fokus läggs istället vid vissa 

frågor.52 Ett exempel på hur jag tagit in det i mitt arbete är att inte förutsätta vad teckning 

innebär utan ha en öppenhet inför vad som framkommer. Här har jag medvetandegjort att min 

begreppsförståelse inte behöver vara samstämmig med den innebörd som källornas agenter 

lägger i sin begreppsanvändning. Teckning - inte som ämne utan som praktik och teori -  löper 

som tematisk tråd. Jag fokuserar på utsagor om verkligheten och hur maktutövande på olika 

nivåer gått till, för att ringa in undersökningsobjektet i förhållande till perspektivet. 

Definierande av verkligheten ser jag som en del i maktutövning.  

Foucault beskriver hur diskurs kan uppfattas som rätten att tala, kompetens att förstå, tillåten 

och omedelbar tillgång till en sammanhängande massa av redan formulerade utsagor och 

förmåga att omsätta diskursen i beslut, institutioner eller praktiker. En egendom förbehållen 

en särskild grupp.53 Som exempel på stora diskurstyper jämför han akademiska 

ämnesområden och genrer som litteratur, fiktion, religion och naturvetenskap där olika 

diskurser kan ställas mot varandra och där deras gränser inte kan tas för givna.54 xiv Det 

handlar här inte om allmän samhällelig diskurs, tillgänglig för hela det folk som är mål och 

medel för styrningsformer som rättfärdigas via diskurser.  

För min del blir det intressant i förhållande till diskursiva formeringar kopplat till teckning 

som statligt definierat skolämne i samband med 68-rörelsen. Vad ska ingå i ett ämne inom 

ramen för styrningen av ett samhälle, där tillgång till och spridande av, eller undanhållande 

av, viss kunskap kan fungera i förhållande till strukturell makt? Vilka agenter kan uttala sig 

och påverka? Hur avgränsas ett ämne och vilka praktiker är relevanta inom dess ramar, för 

vilka syften formulerade utifrån vilkas intressen?  

Foucault säger att de teoretiska scheman han undersöker inte är samma sak som verkligt liv, 

men att de har verkliga effekter på liv.55 Praktiker existerar genom vissa rationalitetsregimer. 

De kan analyseras i förhållande till ett samspel mellan kod som styr sätt att göra något, till 

exempel bedömningssystem eller träningsprogram, och produktion av sanningsdiskurser som 

                                                 
51 Klockar Linder, My (2014) Kulturpolitik - formeringen av en modern kategori, Uppsala Universitet, uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:689938/FULLTEXT01.pdf, 2018-03-28, sid 12 
52 Rose, Nikolas (1999) Powers of Freedom – Reframing Political Thought, Cambridge, 

assets.cambridge.org/97805216/50755/sample/9780521650755wsc00.pdf nedladdad 2018-03-28, sid. 20-21 
53 Foucault, Michel (2011) Vetandets arkeologi, Riga/Arkiv Förlag, sid. 93 
54 Ibid, sid. 38 
55 Foucault, Michel (1991) “Questions of method” i The Foucault effect: studies in governmentality : with two lectures by and an interview 
with Michel Foucault / edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller, Chicago : Univ. of Chicago Press, sid 81 
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rättfärdigar sätten.56  Jag kopplar det till styrning av undervisningspraktiker i ett statligt 

skolsystem. Något som via tillgängliggörande och undanhållande av olika sorters kunskap får 

reella konsekvenser för medborgares liv, oavsett tillgång till förståelse för diskurs som 

rättfärdigar undervisningspraktikerna.  

Som metodologisk ansats kopplad till styrningsmentalitetsperspektivet väver jag in 

eventalisering. Eventalisering innebär enligt Foucault att på specifika platser synliggöra 

säregenheter i det som kan framstå som historisk kontinuitet, för att sedan återupptäcka 

förbindelser, stöd, blockeringar med mera som vid en viss tidpunkt etablerar vad som räknas 

som universellt, uppenbart eller nödvändigt.57 Enligt Larsson förespråkade Foucault 

eventalisering i motsats till forskning som använder en enhetlig modell för att förklara ett 

studieobjekt. Att med eventalisering hålla fast vid det undersökta objektets unikhet kan 

ifrågasätta självklarhet i hur objektet uppfattas.58 Foucault vill undvika en ensidig orsakskedja 

och istället öppna upp för mångskiftande processer i konstituerandet av ett event.59 Han 

beskriver en händelse eller ett event som motsatsen till skapelse. Det ingår i en 

förståelsemodell som ger alternativ till klassisk idéhistoria med sökande efter skapelsepunkt, 

en epoks enhet, originalitet och underliggande betydelse. Som alternativ kopplar Foucault 

eventet till serie, regelbundenhet och möjlighetsvillkor. Händelser bygger vad som kan förstås 

som slumpmässiga serier vilka ger villkoren för en diskurs.60  

Nathan Widder skiljer på diskursiva och revolutionära event hos Foucault, men menar att 

båda delarna handlar om sammanförande av olikheter.61 En revolutionär rörelse kan sedd i 

historisk backspegel uppfattas som enhet. Ses rörelsen inifrån blir det som på distans kan 

framstå som enhet utspritt.62 Detsamma gäller för en diskursiv formation, som utifrån kan 

tillskrivas enhet men som inifrån bygger på en spridning av skilda diskursiva element som 

sammanförs. Utsagor beskriver Widder med Foucault som diskursiva event vilka inte ger 

mening i sig själva. De är delar av en diskurs men inte representativa för diskursen.63 Eventen 

för in det subjektiva i historien. Genom att lyfta eventen skapas inte historien som evolution 

                                                 
56 Ibid, sid 79 
57 Foucault, 1991, sid. 76 
58 Larsson, 2005, sid 447-448 
59 Foucault, 1991, Sid 77 
60 Foucault, Michel (1993) Diskursens ordning, Stockholm; B. Östlings bokförlag. Symposion, Sid 38 
61 Widder, Nathan (2008) Foucault and the Event. International Political Sociology, Volume 2, Issue 3, 1 September 2008, London: SAGE 

Publications, doi-org.ezp.sub.su.se/10.1111/j.1749-5687.2008.00049_7.x, sid 276 
62 Ibid, sid 277 
63 Ibid, sid 276 

https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1111/j.1749-5687.2008.00049_7.x
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utan som händelser i tiden, som formering av olikheter.64  I studiet av teckningsförändringar 

särskiljs här inte olika typer av event. 

Jag har identifierat ett möjligt brott i Teckningslärarinstitutets undervisning i samband med 

68-rörelsen. Utsagor i det empiriska materialet, som berör perioden kring brottet, har 

behandlats som enskilda event i sökandet efter förbindelser mellan dem. Förbindelser som kan 

vara diskrepanta. På så sätt kan diskursiva förändringar anas. Det betyder inte att det brott 

som undersöks uppfattas som något ursprungligt eller att enhetlighet i förhållningssätt beläggs 

för olika perioder.  

3.4 Analysmetod 

I analysen har jag jobbat med närläsning, sållning och analytisk strukturering av materialet i 

förhållande till frågeställning och teori. Jag har prövat samband mellan olika utsagor i 

materialet, som jag initialt försökt frikoppla från förförståelser baserade på tidigare forskning 

och egna erfarenheter. Detta för att med eventalisering som metod, empirinära upptäcka 

möjliga samband.xv Att rensa blicken från förförståelser skulle inte vara möjligt men som 

ansats bidrar det med en inriktning i analysen. Jag har inte för den skull förkastat tidigare 

forskning och har relaterat till sådant som fri metodik och kommunikativt bildämne (se 

historisk bakgrund), men har inte prövat mina fynd mot teoribildning kring det. Som nämnts i 

föregående kapitel har jag i ett andra analyssteg relaterat till en mer specifik 

styrningsmentalitetsmodell för historisk förståelse. 

Jag har skapat tre övergripande analyskategorier. En som fokuserar på styrningskontext. En 

där jag tittat på förhållningssätt i talet om det verkliga. Slutligen en där jag undersöker olika 

aspekter av teckning inom ramen för teckningsämnets omstrukturering. Gränserna mellan 

kategorierna är glidande. 

4. Tidigare forskning     

Ulla Frost har i en avhandling från 1988, Förlagor och teckningsläror, skrivit om svensk 

teckningsundervisning under 1800-talet,65 relevant som historisk bakgrund till min studie. 

Samma år kom Anna Lena Lindbergs avhandling Konstpedagogikens dilemma.66 1989 

disputerade Sten Petterson och Gunnar Åsén med Bildundervisningen och det pedagogiska 

                                                 
64 Ibid, sid 277 
65 Frost, 1988  
66 Lindberg, 1988  
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rummet, om bildämnets traditioner.67 Hans Wetterholms avhandling En bildpedagogisk studie 

från 2001, har koppling till ämnesutveckling inom ett bildkommunikativt paradigm.68 xvi De 

ovan nämnda tar alla upp Konstfacks Teckningslärarinstitut. 

I en engelskspråkig bild/konstpedagogisk kontext upplever jag Arthur D. Elflands A History 

of Art Education69 som en gruva för den som intresserar sig för bildpedagogisk historia. 

Anders Hanses gjorde 2016 sitt slutarbete på Konstfacks bildlärarutbildning, En konservativ 

massaker på bildämnet, om omvandlingen från teckning till bild 1950–80.70 Flera studenter i 

hans årskurs undersökte teckning eller icketeckning.xvii  Jag ser en antydan till trend, där min 

studie ingår, i elevarbeten på den nya lärarutbildningen efter gymnasiereformen 2011.  

Den mest användbara studentuppsats jag hittat är Kolbjörn Waerns Vänstervridningen på 

teckningslärarinstitutet från 1972.71 Han ser rektorsbyte, nya lärare och framarbetande av ny 

kursplan för TI samt av Lgr 69xviii som viktiga komponenter i förändringar på TI vid slutet av 

60-talet och poängterar motsättningar mellan konstnärliga och pedagogiska moment.72 Waern 

har ibland något otydliga litteraturhänvisningar, men gör såvitt jag kan se en ingående och 

saklig studie av tidskrifts-, tidnings- och arkivmaterial. Jag refererar därför, på grund av min 

studies begränsning, till Waern som källa trots att det är ett elevarbete.  

Om 68-vågen generellt och om teckning generellt finns så mycket forskning, både internation-

ell och inhemsk, att det inte är görbart att skapa överblick inom ramen för arbetet. Nämnas 

kan ett projekt i samtidshistoria om 60-talsradikalisering på Södertörns högskola.73 

My Klockar Linders avhandling Kulturpolitik - formeringen av en modern kategori från 2014 

berör samma förändringsperiod som min studie och hon använder liknande teoretisk ram.74 

5. Bearbetning och analys 

Den empiriska studien ger tydliga indikationer på att ett brott med betydelse för svensk statlig 

teckningsundervisning skedde kring 1966–69. Jag har tittat på samverkan mellan olika nivåer 

                                                 
67 Pettersson och Åsén, 1989  
68 Wetterholm, Hans (2001) En bildpedagogisk studie: lärare undervisar och elever gör bilder, Malmö högskola, hdl.handle.net/2043/7974, 

nedladdad 2018-02-15, sid 9–12 
69 Elfland, 1990  
70 Hanses, Anders (2016) En konservativ massaker på bildämnet – en studie av diskussionerna som föregick ämnets omvandling från 

teckning till bild (1950 – 1980), Konstfack 
71 Waern, Kolbjörn (1972) Vänstervridningen på teckningslärarinstitutet, Uppgiftsövning för AB1-kursen i historia vid Göteborgs universitet 
72 Ibid, sid 13 
73 Södertörns högskola, Institutionen för samtidshistoria, Vittnesseminarier, 

sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=arkiv_vittnesseminarier_1383149684159, 2018-03-28 
74 Klockar Linder, 2014 
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genom att väva in olika lärar- och elevperspektiv och koppla dem till institutionella beslut. 

För att framhäva styrningsmentalitetsperspektivet har jag börjat med att ge en övergripande 

ram kring generella styrningsfaktorer med betydelse för teckningsförändringar för att sedan 

zooma in mer specifikt på olika perspektiv kring undervisning i teckning. 

5.1 Omstrukturering och revolt 

Kapitel 5.1 delas upp i två underavdelningar. En om institutionella beslutsprocesser och en 

där jag tydligare framhäver elevperspektiv på revoltstämning. Syftet är att förtydliga olika 

samverkande nivåer av styrning, inte bara via institutionella föreskrifter utan också genom 

individers ställningstaganden, internalisering av perspektiv och agerande.  

5.1.1 Radikal institutionalisering – Utopier och beslut 

Förändringarna på Teckningslärarinstitutet 1966–69 ingick i större diskussioner kring 

omorganisering av hela Konstfackskolan. Förändrade krav från industrin75 och Konstfacks 

plats i det nya skolsystemet diskuterades.76 1965 hade representanter från näringslivet bjudits 

in för att ge synpunkter på omorganisation för samhällsanpassning.77 1960-talets organisation 

baserades på en provisorisk stadga från 1945, då Tekniska skolan blev Konstfackskolan.78 

I en skrivelse hävdas att det var Konstfackskolans uppgift att ta hand om konstnärliga 

specialbegåvningar och ge dem yrkesinriktad utbildning. Med förändrad arbetsmarknad 

krävdes nya eller förändrade yrken.79 Här påpekades att även teoretiska kunskaper behövdes 

inom den nya marknaden, men att ungdomar med ”konstnärlig men inte teoretisk fallenhet” 

skulle kunna få dispens från teorin.80 I förhållande till talet om särbegåvningar låg en konflikt 

mellan TI och resten av skolan. Teckningslärarnas uppgift var att utbilda alla, inte bara 

framtida Konstfackselever.  

1960–65 betygsattes teckningslärareleverna i ämnen som anatomi, figurteckning, 

frihandsteckning, linearritning, stilhistorisk teckning, dräkt- och djurstudier, välskrivning, 

kompositionsövningar, fri målning, modellering, modellarbete och grafiskt arbete.81 Redan till 

                                                 
75 Berger Öhman, Åke H. Huldt (1967-03-30) Utkast till betänkande med förslag till Konstfackskolans framtida organisation mm. 1966, 1967 
- Reviderat förslag, Timplaneförslag för TI 67–68 mm och Lundgren, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv, 

sid 3 
76 Ibid, sid 18 
77 Sammanfattning av synpunkter, framkomna vid överläggningar med näringslivet 29 och 30 mars 1965, Kurs och undervisningsplaner 

1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
78 Öhman och Huldt, 1967-03-30, sid 18 
79 Ibid, sid 23 
80 Ibid, sid 24 
81 Statistik över avgångsbetyg vid TI 1960–1965, Timplansförslag för Teckningslärarinstitutet och Konstfackskolans fack VIII, 
Timplaneförslag för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
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läsåret 1966/67 gjordes omstruktureringar. Frihandsteckning, linearritning och anatomi var till 

exempel inte längre separata kategorier och foto och filmkunskap infördes.82 xix  Ändringarna 

1966 ansågs inte tillräckliga. I arkiven finns olika ändringsförslag med olika inriktningar 

bevarade. Ett begreppsmässigt vägval stod som jag uppfattar det mellan konst och bild, där 

konst låg närmre den dåvarande utbildningen med betoning av kunskaper i form och estetik.  

I en skrivelse från mars 1967 gällande hela skolan, föreslogs fyra nya institutioner för att 

ersätta de gamla fackenxx samt en femte, institutionen för konstpedagogik, för att ersätta TI.83  

Konstpedagogik ingick redan som ämne i den gamla teckningslärarutbildningen.84 

Institutionerna skulle i stor utsträckning ha gemensamma lärare, verkstäder och grundämnen. 

En ny typ av konspedagoger skulle skolas för att fostra barns form- och färgsinne och ge 

ungdomar konstteoretisk undervisning. Institutionen för konstpedagogik skulle också utbilda 

specialister för upplysning och information i estetiska frågor. Teoretiseringen skulle innebära 

krav på att kunna kombinera Konstfacksstudierna med universitetsstudier.85  

Teoretisering dyker upp i flera förslag. Sommaren 1967 föreslogs omorganisering av 

konsthistorisk och konstpedagogisk undervisning vid det förberedande Fack 8 och TI. Här 

skrev C.G. Stridbeckxxi att grundförutsättningar och intresse för högre teoretisk utbildning 

generellt saknades bland TI-eleverna. Han föreslog möjlighet till specialisering mot antingen 

praktisk konstnärlig eller mer teoretisk utbildning jämförbar med en kandidatexamen, där den 

senare i första hand skulle ges till blivande gymnasielärare.86  

Ett förslag för TI som kom att bli omdebatterat lämnades in i mars 1967, samtidigt med det 

om nya institutioner för hela skolan. Teckningslärarnas och TI-elevernas förening (TTF) hade 

i december 1966 gett i uppdrag åt sju elevmedlemmar att tillsammans med en grupp lärare 

utarbeta förslag till ny timplan. Av de 12 undertecknande medarbetarna var endast 

sekreteraren Birgitta Brensén kvinna. Studenten Christer Romilson var ordförande. Bland 

lärarna märks välskrivningsläraren Gert Z Nordström och måleriläraren Bertil Gottsén. xxii 87 

De kom båda att bli aktuella som kandidater vid nyval av rektor på TI.  

                                                 
82 Kungliga skolöverstyrelsen Fack Stockholm 22 Utdrag ur protokoll 17.5.1966, Dnr 1788/66 L, Timplan för teckningslärarinstitutet för 
1966/67, Förslag till timplan TI 1966, Timplaneförslag för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks 

arkiv; Statistik över avgångsbetyg vid TI 1960–1965, Timplansförslag för Teckningslärarinstitutet och Konstfackskolans fack VIII, 

Timplaneförslag för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
83 Öhman och Huldt, 1967-03-30, Sid 26–29 
84 Red: Nissen, Salmson, Bergh, Norrvi (1968) ”Gamla ämnen på TI” i TTF nr 5 1968, Sid 14 
85 Öhman och Huldt, 1967-03-30, Sid 26–29 
86 Stridbeck, C. G: (1967-07-04) Förslag till omorganisation av den konsthistoriska och konstpedagogiska undervisningen vid TI, Kurs och 

undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
87Arbetsgrupp på TI till nämnder/styrelser/rektor på KF (1967-03-30) Timplansförslag för Teckningslärarinstitutet och Konstfackskolans 
fack VIII, Timplaneförslag för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv, sid 1 
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TI:s rektor Rudolf Hårde hade, enligt Waerns studie, fått kritik för bristande ledning. Hårde 

närmade sig pensionen men då han i januari 1967 istället fick förlängd anställning kontrades 

det med en protestskrivelse, som enligt Waern undertecknats av nästan alla TI-eleverna. Den 

tredje mars sjukskrev sig Hårde efter upprepad kritik och inblandning av Skolöverstyrelsen. 

En tillfällig rektor tillsattes.88 TTF:s nya timplaneförslag överlämnades en knapp månad efter 

att Hårde försvunnit från sin post. 

TTF-förslaget fick hård kritik. Sjutton TI-lärare, som varken konsulterats eller informerats om 

arbetet, lämnade den 23 maj in en protest. xxiii Enligt protesten innebar förslaget en ”kraftig 

reducering av undervisningen, i vissa fall stympning” och det ansågs kunna ”medföra 

katastrofala verkningar för de blivande teckningslärarnas kompetens”. Förslaget ansågs ha 

forcerats på ett sätt som gjort en saklig bedömning omöjlig och kompetensen hos de lärare 

och elever som utarbetat det ifrågasattes. Protestgruppen motsatte sig inte reformer, men såg 

behov av noggrannare utredning.89  

Eleven Christer Romilson, ordföranden i timplaneförslagsgruppen, skrev i TTF-tidningen att 

förslaget ”kunnat vara det första riktiga steget framåt mot en nödvändig förändring av 

teckningslärarutbildningen” om det inte stoppats genom aktioner från delar av Konstfacks 

lärarkår. Romilson uppfattade protestgruppen som förespråkare av föråldrade metoder. Han 

poängterar att TTF inte skulle komma att ge upp. ”(D)e som irriteras över att eleverna alltid 

ska delta i diskussioner och beslut kommer att få utlopp för mycket ilska de närmaste åren.”90 

Gustaf Kull, som varken deltog i framarbetande av TTF-förslaget eller i motskriften men var 

inblandad i diskussionerna kring omorganisationen, såg behov av förändring men vände sig 

mot TTF-gruppens metoder. Baserat på egna erfarenheter av 40-talets omorganisering, vars 

provisoriska formuleringar fortfarande gällde, tyckte han att förändringarna måste få ta tid. 

Eftersom han visste att provisoriska formuleringar snabbt kan stelna och få långvarig 

inverkan, menade han att det var viktigt att göra djupgående undersökningar innan något 

skrevs in.91 Som ”omistligt” i teckningsundervisningen poängterade han vikten av 

teckningens betydelse för logiskt tänkande. En motvikt mot ökande teoretisering i olika 

ämnen. Han förespråkade uppmjukning av teknisk perfektion istället för skrotande av ämnet.92 

                                                 
88 Waern, 1972, sid 14 
89 Skrivelse från TI-lärare till KF-skolans rektor och styrelse, Timplansförslag för Teckningslärarinstitutet och Konstfackskolans fack VIII, 

Timplaneförslag för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
90 Romilson, Christer (1967) Ledare i TTF-tidningen nr 3 1967, red Jahrenskog, Christer, sid 1–2 
91 Kull, Gustaf (maj 1967) Reflexioner efter sammanträdet 27.IV.67 med arbetsgruppen m.fl. om förslaget till ny ämnesindelning och timplan 

för TI, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
92 Ibid 
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TTF-förslaget innehöll både en omstrukturering av de befintliga ämnena under delvis nya 

kategorier och tillägg av nya ämnen. För teckningens del skulle det innebära ett starkt 

nedtonande. Flera teckningsinriktningar skulle slås ihop i en och tillsammans med måleri och 

grafik ingå i blocket tvådimensionellt arbete93 Utanför 2d-undervisningen skulle foto och 

filmkunskap ligga kvar som separat ämne.94  

Jag noterar att teori och pedagogik i det nya förslaget framhölls som viktiga delar av 

ämnesstudierna i teckning, måleri och grafik även om pedagogik också ingick separat utöver 

det. Inom ramen för ”bildämnena” fanns också rena teoriämnen. Teckningen skulle delas upp 

i en föreläsningsdel och en övningsdel. Teoridelen i själva teckningen skulle till stor del 

utgöras av praktiknära inslag som materiallära och kompositionslära.95 xxiv 

Nya uppgifter baserat på grundskolans läroplan angavs som anledning till förändring.96 Med 

anledning av att teckningslärares roll som kulturinformatörer och experter på etisk-estetiska 

miljöfrågor ansågs ha ökat föreslogs estetisk nutidsorientering som nytt ämne.97 Det skulle 

innehålla studiebesök, diskussioner och redovisningar där teckning kunde användas som ett 

av flera möjliga medium för visuella presentationer.98 Jag uppfattar att införande av generell 

samhällsorientering framhölls av TTF-gruppen medan protesterna mot förslaget främst rörde 

minskat utrymme för områden där tekniskt kunnande i bildskapande övades. Något som 

skulle påverka möjligheterna att hålla utbildningskvalitén på det området.  

1968 besökte en elevgrupp utbildningsministern Olof Palme. Något som ledde till att Palme i 

fråga om nytt rektorsval agerade i strid mot Konstfacks styrelse genom att tillsätta Gert Z 

Nordström.99 TTF-tidningen rapporterade att besöket på utbildningsdepartementet den 6 

februari skedde på initiativ av utbildningsminister Olof Palme och kulturchef Roland Pålsson 

som ville få information om elevåsikter kring skolans framtida organisation. Eleverna ska ha 

lyft det ideologiska synsätt de ville skulle påverka teckningsämnets framtida utformning.100 

Informant B var en av de elever som besökte Palme. Att de skulle ha pratat om nyval av 

rektor minns hon inte. De pratade om vad utbildningen skulle innehålla.101 

                                                 
93Arbetsgrupp på TI till nämnder/styrelser/rektor på KF, 1967-03-30, sid 2 
94 Ibid sid 4 
95 Ibid, sid 5 
96 Ibid, sid 2 
97 Ibid, sid 2–3 
98 Ibid,, sid 10 
99 Pettersson, Lars (1989) ”Olof Palme tog oss på allvar” i Jubileumsskriften – Metodikveckan 20 år, red Anders Ekblom och Richard Ask, 
sid 24; Waern, Kolbjörn, 1972, sid 16 
100 Red: Nissen, M. och Dahlgren, H (1968) TTF-tidningen nr 1 – 1968, Stockholm : Konstfack, sid 1 
101 Informant B, student vid Teckningslärarinstitutet 1966–1969. Intervju genomförd i Institutionen för bild- och slöjdpedagogiks lokaler på 
Konstfack, eftermiddagen den 12 mars 2018 



21 

 

Vi ville berätta om att vi inte ville ha en ensidig hantverksmässig och konstmässig (---) 

utbildning utan att vi ville att alla bilder skulle tas upp och att (---) vi ville ha kritiskt 

tänkande (---).102 

Valet av Nordström, som föregåtts av starkt motstånd, kan ha varit av vikt för att radikala 

förändringar snabbt skulle införas. Nordström tillsattes enligt egen utsago av Palme som ny 

rektor för TI den 1 maj 1968, till följd av elevernas framförda krav.xxv 103 xxvi 

Sommaren 1969 antogs verkligen en ny kursplan för TI.104 Foto och film som separat ämne 

ökades och rörlig bild-studier ingick nu också i färg och form-ämnet. Där skulle även sådant 

som renässansindelningens hämmande betydelse och studier av reklam, propaganda och 

seriebild tas upp.105 Det innebar en tydlig markering om nyorientering. Renässansindelningen 

förstår jag som hantverksmässig uppdelning i kategorier som måleri, skulptur och arkitektur 

med teckning som gemensam grund. Studierna anpassades nu efter ett samhälle med nya 

tekniska produktions- och reproduktionsmöjligheter och studierna teoretiserades. Det 

skapades nya samband, nya gränser och nya innehåll med nya konsekvenser. 

Inom teckningen skulle också sammansatta uttrycksformer som bygger på teckning eller har 

teckning integrerad tas upp. Teckning som vardaglig anteckningsform, 

kommunikationsmedel, dekor och grafik ingick.106 Det står också om att ”driva teckningen till 

maximalt uttryck genom metodiskt uteslutande av irrationella delar”107 I det neddragna ämnet 

projektionslära skulle störst vikt nu läggas vid läsning och förståelse. Praktiska övningar 

skulle tonas ner och perspektivkonstruktion gås igenom mer ytligt, eftersom mycket av 

gymnasiernas projektions- och perspektivlära flyttats från teckningen till teknologin. Att 

ämnesgränserna luckrades upp syns inte bara i teckningen. I foto och filmkunskap skulle man 

exempelvis beröra fotots möjligheter och begränsningar i förhållande till måleri och 

teckning.108 

Fokus i teckningen förflyttades till att förstå dess sociala funktion. Även i bemärkelsen hur 

teckning socialiserar med andra tekniker. Färdighetsträning försvann i stort sett ur 

formuleringarna.xxvii Vad som i praktiken ingått kan ha varierat mycket från lärare till lärare, 

                                                 
102 Ibid 
103 Nordström, Gert Z (2014) ”Konst och bildpedagogiken i Sverige”, Texter om konstarter och lärande, Red: Häikiö/Lindgren/Johansson, 
Sid 23 
104 Kungliga skolöverstyrelsen (25.7.1969) KURSPLAN för utbildning av teckningslärare vid teckningslärarinstitutet 1969/70, i 

Timplaneförslag för TI 67–68 mm och Lundgren, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
105 Ibid 
106 Ibid, sid 7 
107 Ibid, sid 8 
108 Ibid, sid 25 
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men jag ser potential för öppenhet inför elevers självständiga experimenterande i relation till 

samhällsfunktioner snarare än inför att ge tydliga redskap för skapande. 

5.1.2 Revoltperspektiv och studentstämning 

Ett problem med att bygga en berättelse på byråkratiska dokument är att skeenden, trots 

konflikter och frustrationer som simmar runt mellan raderna, kan verka ordnade och 

förbehållna vissa människor. Som om det mesta handlar om styrelsemöten och arkiverande av 

papper. De bitarna var viktiga men det fanns något mer. Studentrevolten bestod inte bara av 

en protestskrivelse och ett besök hos en minister, vilket verkar ha initierats av ministern själv. 

Upptakten till 68-våren kan illustreras av studenten Pär Molins inlägg i TTF-tidningen hösten 

1967. Här gällde det att öppet engagera elever i vad som pågick över deras huvuden.xxviii  

(D)et räcker inte med skrivna meddelanden, målade på anslagstavlor eller insatta i 

publikationer. Vad jag tycker man kan kräva är öppna debatter, där så många som möjligt 

av de berörda parterna infinner sig och tar ställning. /…/ Nu tycks diskussionerna föras 

inom kotterier i olika rum, korridorer och i cafeterian.109  

Molin hävdade vikten av att öppet kunna framföra sina åsikter inför alla. Eleven Elisabeth 

Fallenius skrev vårterminen 1968 en insändare till studenttidningen om att den nya 

idéverksamheten krävde tid. Som lösning föreslog hon slopade närvarolistor. ”Man kan helt 

enkelt inte tänka sig att underkänna en elev för att han/hon ett antal mornar känt sig 

förhindrad att ila till skolan kl: 7:00.”110 50 år senare berättar C att hon inte tog studielån för 

att sitta på stormöten. Hon och några andra fortsatte gå till lektionerna som vanligt.111 Det 

framkommer att många elever skolkade för att delta i revoltaktiviteter vilket kunde vara allt 

från att trycka studenttidningar om natten till att sitta på café och diskutera. Informant B 

berättar om de stormöten som hölls.  

(D)et var ett jäkla liv. Och det var väldigt polariserat och det fanns en… Liksom, långt ut 

som var mot allting och så fanns det vi som var för allting. /…/ Så var det en massa 

människor som /…/ fick vara med om allt det där. Och som kanske inte visste hur de skulle 

ta ställning. Och det där kan man ju tänka efteråt när man börjar uppnå en aktningsvärd 

ålder att det var ju inte pedagogiskt. Det var det inte. Att fara fram som vi gjorde. Men 

alltså det var... Så var det. Och det var väldigt engagerande. 112  

                                                 
109 Molin, Pär (1967) ”Jag – en nykomling – grön” i TTF tidningen nr 3 – 1967 Red Jahrenskog, Christer, sid 4–5 
110 Fallenius, Elisabeth (1968) ”Mera `fri´ - tid att tänka” i TTF tidningen nr 2 - 1968, sid 7 
111 Informant C, elev vid Teckningslärarinstitutet 1966–1969. Intervju hemma hos informanten eftermiddagen den 20 mars 2018. 
112 Informant B, 2018 
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C var bara med på ett enda stormöte och det tyckte hon räckte. 

(J)ag har ju alltid varit intresserad av politik men det här liknade, någon sorts sektmöte. Det 

var liksom så här hallelujastämning. Och väldigt många studenter var väl /…/ lite politiska 

oskulder. Som inte hade /…/ tänkt, så att det var något uppvaknande /…/ (D)et är väl inget 

ont som inte har något gott med sig, så jag tror att en sådan rörelse behövdes. Men för oss 

som gick där och ville lära oss någonting så kändes det lite frustrerande.113 

Att det fanns stridigheter, att alla inte fick sina röster hörda och att det inte alltid var lätt att 

delta framkommer i både intervjuer och i arkivmaterial. B säger att det inte var ett 

organiserande för eller mot. ”(D)et var stormöten och det var ultrademokrati, det var alla fick 

öppna munnen och sådär.”xxix 114 När jag frågar hur man tog beslut säger hon att det mer 

handlade om en förändring i det egna agerandet. Att utmana ”det bestående genom hur man 

gjorde.” Hon exemplifierar med hur hon och några klasskompisar löste en skoluppgift i 

miljökunskap.  

(V)i skulle inreda, /…/ det var lämpligt då för studenter, /…/ en enrummare /…/ (D)et där 

tyckte vi ju var jättemossigt. /…/ (V)i fick ju av henne då, en sådan stencil med en ritning 

på en enrummare.  Så lade vi alla dem intill varandra, tog reda på vilka bärande väggar det 

fanns /…/ och så slog vi ut dem och så gjorde vi någon slags kollektiv anordning. Ett stort 

bibliotek och ett stort kök och /…/ sedan en massa krypin där man kunde sova. Och sen så 

gjorde vi en stor modell. /…/ (H)on ville ju inte befatta sig med det då.115 

Lärarinnan Lena Larssonxxx tillhörde enligt B de radikala men upplevdes ändå inte ha 

förståelse när eleverna utmanade den rådande ordningen genom sitt sätt att lösa uppgiften. I 

lösningen framhölls kollektivet mot en individualistisk norm. Att eleverna ifrågasatte sådant 

de inte förstod poängen med framhäver B som en viktig del av något nytt. ”(D)et normala 

beteendet för en elev det är ju att den hela tiden gör vad den blir tillsagd. /…/ Och det var väl 

det som den där vågen var, /…/ slut med det.” 

Efter terminsslutet våren 1968, strax efter att Stockholmsstudenter ockuperat sitt kårhus vid 

tiden för 68-vågens Pariskravaller, ska Konstfackstudenter som ville hålla möte ha hittat sin 

skola utrymd, låst med kedjor och polisbevakad. Censur, menade en TI-student som tyckte att 

skolan självklart borde hållas öppen för diskussioner i utbildningsfrågor under sommaren.  

                                                 
113 Informant C, 2018 
114 Informant B, 2018 
115 Ibid 
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Men det ligger naturligtvis i styrelsens (där näringslivet är väl representerat) intresse att 

värna om elevernas omedvetenhet och okunnighet i fråga om sådant som påverkar och 

bestämmer deras utbildning.116  

Beskrivningen tyder på oro hos skolledningen över upprorsstämningen. Önskemål om slopad 

närvaro vid lektioner samt fri tillgång till skolans lokaler för självständig skolpolitisk 

verksamhet visar också att något skedde i skolans styrningsbalans och att respekt för äldre, 

erfarna på högre positioner utmanades.  

Informant A delar med sig av ett minne som förtydligar att revolt för henne var att eleverna 

gjorde sig delaktiga i läroplansdiskussioner. Att aktivt delta i styrning av utbildningen. 

(L)ärarna var ju upptagna /…/ det var ju stor fejd /…/ på kollegienivå /…/ (D)et var en 

lektion som vi var lärarlösa och satt där och visste inte riktigt vad vi skulle göra och då var 

det en tjej som /…/ sa /…/ att, nej nu är det så här att nu måste vi också börja samla oss och 

diskutera vad vi menar med demokrati /…/ (V)i måste ju vara medvetna om att demokrati 

är inte bara att vi kan säga du till våra lärarexxxi /…/ Man /…/ sa ju inte du till äldre 

människor, då. När jag kom till (förberedande konstskola) /…/ då skulle man säga förnamn 

till och du till lärarna. Tyckte det var jätte (suger in luft) pinsamt och man fick liksom så 

här ta sats och säga… /…/ Men jag menar hennes analys var ju den att vi måste ta andra 

steg också. /…/ Och vad det gällde för TI var det ju det att det gällde att erövra /…/ platsen 

för ett ämne som /…/ skulle vara i tiden och inte vara ett ämne /…/ där vi övade barnen att 

rita och sedan egentligen hade vi en lärarkår som mest av allt önskade att de satt på en 

holme någonstans och bara målade olja. /---/ (D)et var revolt. Som jag ser det /…/. Att vi 

tog steget in i lärarrummet med en läroplan i handen.117 

I det material jag gått igenom framkommer en attitydförändring där studenter går från att lyda 

till att utmana ordningen, vilket påverkar skolans maktbalans. För B var just ifrågasättandet 

viktigt. ”(A)lltså vi hade ju en genomgående paroll där. `Vad är det för jävla målsättning?´ 

Det var det man frågade om allting, va.” Hon tycker att det med tiden blivit urvattnat men att 

det då var friskt. Det är också något hon tagit med sig in i läraryrket, att motivera syftet för 

sina elever. Den här typen av förändringar i attityd och agerande kan kopplas till styrning 

genom individer som fria subjekt, som med Larsson i kapitel 3.3 beskrivs som en viktig 

aspekt i styrningsmentalitet. Upprätthållande av autonoma sfärer är enligt Larsson en annan 

viktig aspekt i Foucaults begrepp. 118 Förändringsaspekter kring skolan och konsten som 

självständiga sfärer diskuteras närmre i nästa kapitel, om verkligheten. 

                                                 
116 Bergh, Madeleine (1968) ”Censur på Konstfack” i TTF tidningen nr 4 -1968, sid 4 
117 Informant A, student vid Teckningslärarinstitutet 1966–1969. Intervju genomförd i Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på 

Konstfack, förmiddagen den 12 mars 2018 
118 Larsson, 2005, sid 441; 444 
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5.2 Verkligheten 

I materialet förekommer mycket tal om verkligheten och samhället som många gånger ställs 

mot konsten, konstnärliga praktiker eller mot Konstfackskolan. Jag tolkar talet som tecken på 

en diskursiv omstrukturering i förhållande till vad som räknas som konst, hur samhället 

uppfattas och en förändrad gränsdragning mellan vad som tolkas som verkligt eller hur 

verkligheten kan beskrivas och påverkas. Talet berör ofta inte teckning specifikt, men jag 

menar att det är betydelsefullt för att förstå förändringar kring teckningens utrymme och 

funktioner under den aktuella perioden. Här ger jag exempel på olika ingångar kring talet om 

verklighet och analyserar dem i förhållande till varandra. 

Mot slutet av 1966 reflekterade TI-studenten Britta Norrvi kring ett utställningsbesök som 

guidats via hörlurar. Hon jämför upplevelsen av utställningen med upplevelsen att vara 

student på TI. Vad händer om man plockar bort hörlurarna? Går det då att uppleva inifrån sig 

själv? Här uppfattar jag att hon kan ha påverkats av fri metodik med betonande av individuell 

upplevelse. Längre fram i texten framstår det som att hon via frigörelsen från att följa den 

yttre rösten är på väg mot något annat, som inte är individuellt utan kollektivt.  

Norrvi beskriver världen utanför skolan respektive världen inne i skolan som två olika, vilka i 

samspel ger något specifikt. Det teckningslärarutbildningen bidrar med skiljer sig från vad en 

tandläkarutbildning skulle ge. Inom en parentes för hon här ett jämförande resonemang 

mellan teckningslärare och tandläkare där hon definierar teckningslärarens bidrag som fantasi 

och fri kreativitet. ”Dina patienter kommer att bära de mest fantastiska plasttänder med 

inläggningar av gamla löv och fioler.” När hon kommer ut ur parentesen händer något annat.  

Det talas om, och arbetas på, en ny målsättning, om förändringar i undervisningen här, om 

en mer ”verklighetstrogen” utbildningsform för oss, att allt detta är en nödvändighet förstår 

väl alla. Vi måste också alla arbeta på den linjen, efter vår förmåga. 

    MEN vi kan inte få några andra utgångspunkter just nu än de vi har. Vi måste uppleva 

och skaffa erfarenheter från oss själva nu för att kunna skaffa teckningsämnet en ny 

målsättning och våra ”efterkommare” en modern utbildningsform. 

Jag uppfattar den tidigare parentesen som betydelsebärande. Norrvi förhåller sig här utanför 

parentesen till en yttre utbildningssituation präglad av talet om förändring mot en 

verklighetstrogen undervisning. Diskussionen är inte initierad av eleverna, men vad är 

elevernas roll i den nya skolan? Enligt Norrvi behöver de uppleva själva, via egna sinnen, och 

sedan samverka med något yttre, som kallas fakta, för att skapa en syntes. Kring behov av 

förändring verkar det finnas en oemotsäglig konsensus. ”(D)etta är en nödvändighet förstår 
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väl alla.”119 Texten blir programartad på ett sätt som skär sig mot fantasiparentesen. Detta 

med eget upplevande verkar inte nödvändigtvis innebära att olika individer kommer fram till 

olika individuella tolkningar av verkligheten. Samtidigt visar exemplet att ”samhället” inte 

släppts in i skolan. Skolan som särskild sektor bidrar med något speciellt. Väggarna har inte 

rämnat.  

Jonas Larsson ser, vilket nämnts, med Foucault två aspekter som viktiga i styrningsmentalitet. 

Upprätthållande av självständiga sfärer och styrning genom individen som fritt subjekt.120 Här 

kan skolan läsas som en självständig sfär på väg att ifrågasättas, vilket sätter den etablerade 

styrningsformen i gungning. Norrvis resonemang om elevernas aktiva roller som 

medskapande kan knytas till styrning via individen som fritt subjekt. Här sker styrning på 

olika samverkande nivåer. Det finns inte en fast punkt vilken makten utgår från.  

I samma nummer finns en fiktiv dialog mellan en teckningslärarinna och hennes elever, 

komponerad av studenten Jon Forssman. TTF-redaktionen definierar den som en fri och 

litterär tolkning av en linearteckningslektion. Forssman bygger en del på sexistiska skämt som 

”be någon av flickorna på lutningen onanera åt dig. – Men min pitt är bara 4 mm (---)”  

I mitten av stycket dyker verkligheten upp: 

- Åh, åsså fortsättningen ska byggas upp av siffror, fast distinkta utåt,. Eh.. mot… 

- Mot verkligheten fröken!?! 

- Nu vet jag inte men (---)121 

Gränsen mellan verklighet och teckning berörs. Förstod eleverna kopplingen mellan 

lektionsövningarna och hur de kunskaper som övades i ett senare skede, i verkligheten, skulle 

kunna användas? Jag uppfattar att Norrvi och Forssman relaterade till yttre diskussioner kring 

omorganisering för verklighetsanpassning. 1966 använde de humor och fantasi som verktyg. 

Senare skulle det komma att ifrågasättas som uttrycksform.  

Informant A pratar tillbakablickande, likt Norrvi, om två världar, men inte lika tydligt om 

gränserna mellan skolan och samhället utanför skolan. A talar om en inre splittring som 

skapade ett kaos i henne. Dels tecknandet och målandet som hon ville hålla på med och dels 

det här andra, som hade med samhället att göra. Vilket får återklang i att Norrvi, innan 

revoltstämningen eskalerat, definierade det kreativa och fantastiska som Konstfackskolans 

värld. Som det A sökt sig till men som sedan inte längre riktigt var tillåtet. En kontrast mot 

                                                 
119 Norrvi, Britta (1966) ”Du!” TTFtidningen Nr 4 - 1966, red Christer Jahrenskog, sid 2–3  
120 Larsson, 2005, sid 444 
121 Forssman, Jon (1966) ”Lärarkandidaterna” i TTF tidningen Nr 4 - 1966, red Christer Jahrenskog. 
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det kreativa skapandets måleri finns i As beskrivning av massmediebilderna som påverkade 

elevernas vardagsliv med sin närvaro. ”Den här polischefen i Saigon som skjuter den här 

pojken och den här flickan som springer och har fått Napalm på sig.”  

Att konstskapande och övning i sådant som teckningskunnande och färglära nästan blev fult i 

jämförelse med sådant som hände runtom i samhället och världen är något flera informanter 

bekräftar, men A är den som tydligast lägger fokus vid det. 

För det var ju, em, ständiga diskussioner… Ska jag sitta och hålla på och måla. Ska man 

liksom veta hur man blandar blått och gult så det blir grönt, är det intressant när liksom 

världen står i brand och så? Nä, klart att jag inte ska sitta och blanda färg då… 

Informant C har en annan ingång till världshändelser i förhållande till utbildningen som 

handlar om vad som upplevs möjligt, på vilka sätt inom vilka ramar. 

(J)ag hade väl sympatier för att USA skulle lämna Vietnam och allt det där, men inte på det 

sättet, det var så, de gick fram så aggressivt… På något vis… Jag menar man kan inte /…/ 

åstadkomma någon slags kulturrevolution. På teckningslärarlinjen, i Stockholm, i hela 

världen. Alltså man måste ju ha liite realistiska tankar. 

TTF-tidningen började under 1968 använda tecknade omslag till skillnad från tidigare blanka 

blad med logga i ett hörn. På nr 1 är Sverige utritat som en liten del på en stor jordglob. En pil 

med ett frågetecken riktas mot Stockholm.122 Jag läser det som en retorisk fråga kring 

huruvida Konstfack ligger i världen, som en kommentar till en undervisning som upplevs 

samhällsfrånvänd. På nr 4 återkommer jordglobstemat. Här går tre människor 

sömngångaraktigt med ögonbindlar och händerna utsträckta framför sig ovanpå ett jordklot. 

De lyfter lite från marken. I pratbubblor står det: Vi vill ha en opolitisk skola/Stoppa 

vänstervridningen/Idrott och politik hör inte ihop. Över jordklotet är texten BEFRIA 

KONSTFACK stämplad i rött.123 Bilderna kommunicerar tydligt en uppfattning om 

neutralitetsförespråkares bristande medvetenhet. Vänsterradikala förändringsivrare 

anklagades för icke-neutralitet medan vänsterradikaler i sin tur lyfte det påstått objektivt 

neutrala hos kritikerna som lika mycket av ett politiskt ställningstagande.xxxii 

                                                 
122 Red. Nissen, M. och Dahlgren, H (1968) Omslag till TTF-tidningen nr 1–1968. Bilden publicerad med tillstånd av M. Nissen i 

redaktionen. Illustratören/erna har inte kunnat identifieras. 
123 Red. Nissen, Margareta; Salmson, Mikael och Bergh, Madeleine (1968) Omslag till TTF-tidningen nr 4–1968. Bilden publicerad med 
tillstånd av M. Nissen i redaktionen. Illustratören/erna har inte kunnat identifieras. 



28 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTF nummer fem 1968 visar en rämnande 

byggnad, vilken jag tolkar som Konstfack, med 

pilar som leder in genom det spruckna. Samhället 

som sipprar in genom rämnor i väggarna? I en sned 

ruta står det: BEFRIA TI.124 Jag förstår det som en 

visualisering av de förändringar som börjat 

genomföras på TI. Befria TI kan möjligen syfta på 

motsättningar mellan TI och den övriga skolan.  

Informant B berättar om en erfarenhet då hon under 

utbildningen gjorde praktik i en skola, där hennes 

arbetssätt inte passade handledaren. Jag kopplar 

samman berättelsen med TTF-omslaget där 

människor med förbundna ögon, blinda inför 

världen, vill ha en opolitisk skola. 

 (D)en här handledaren som jag hade, han blev ju helt vansinnig på mig och liksom 

anmälde mig till skolöverstyrelsen för att jag var inte objektiv. /…/ Och sedan fick ju jag 

                                                 
124 Red. Nissen, Margareta; Salmson, Mikael; Bergh, Madeleine och Norrvi, Brita (1968) Omslag till TTF-tidningen nr 5-1968. Bilden 
publicerad med tillstånd av M. Nissen i redaktionen. Illustratören/erna har inte kunnat identifieras. 
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ha /…/ en brevväxling med skolöverstyrelsen och de fick ta ställning till om /…/ jag hade 

gjort rätt eller fel. (viskar:) Så jag fick rätt. Det fick jag.  

Det som inte ansågs objektivt var det som inte stämde överens med lärarens åsikter. Själv 

tyckte hon att hon varit objektiv. Hon hade utgått från frågor om elevernas behov.  

(D)et politiska i det hela, det är väl att ifrågasätta /…/ syftet med samhället /…/ det var väl, 

mycket tal om socialism och kapitalism /…/ bakom all reklam och bakom allting /…/ Det 

står ju ett affärsintresse, ett vinstintresse med att utnyttja människor. /…/ (M)an ville 

ifrågasätta kapitalismen /…/ det var väl jättemånga som tyckte att det får man väl inte göra. 

Här kan det påstått neutrala stå för politiska ställningstaganden som bygger på att blunda för 

samhällets orättvisor, eller ta dem för givna. Konflikt mellan olika verklighetsuppfattningar 

eller perspektiv. En spricka där ifrågasättande av det etablerade med socialt rättvisepatos 

kopplades till ifrågasättande av kunskapstraditioner och utbildningssystem. På institutionell 

nivå skulle detta formuleras i ord för styrning av verksamheten, inte bara i 

verklighetsanpassade utan också i verklighetsdanande riktningar.  

Informant A berättar om hur hon upplevde att verkligheten, samhället där ute, blev påtagligt 

vilket gav perspektiv på Konstfacksundervisningen.  

(S)om jag minns det, så var det ett seminarium som handlade om tredje världen (---). (D)et 

var folk från SIDAxxxiii som berättade om, eh, världen utanför Sverige. Och det tror jag var 

startpunkten för väldigt många av oss att det… Insåg att, men gud, och så sitter vi här och 

håller på… Vi hade ju oerhört mycket figurteckning där man tecknade av maskindelar.  

Läraren Gustaf Kull reflekterar kring omorganiseringarna på Konstfack om kategorier som 

”verkligheten redan korrigerat”. 125 Formuleringar i byråkratiska dokument kan anpassas efter 

en redan förändrad praktik istället för att utopiska formuleringar konstrueras kring sådant som 

inte prövats. I en progressiv reform menar Kull också att det inte är ordet `progressiv´ som är 

det viktigaste utan vad det ”i verkligheten står för”. Han skiljer alltså tydligt mellan språk och 

verklighet samtidigt som han ser språkets inverkan på verkligheten och verklighetens 

inverkan på språket i en sammanhängande helhet. Kull skriver att: 

Teckningsläraren och konsthantverkaren förtjänar sitt namn bara då deras skapande arbete 

står i ett konstnärligt fritt förhållande till den summa av faktiskt och möjligt, erfaret och 

absurt, som bildar grundvalen för det sociala rum där det tillsammans med dikten, konsten, 

                                                 
125 Kull, Gustaf, maj 1967, Reflexioner efter sammanträdet 27.IV.67, sid 2 
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musiken och skådespelet verkar, och ur vilket det föds och i sin tur bidrar till att 

omforma.126 

Konsten befinner sig här på en liknande nivå som de byråkratiska dokumenten, i ett samspel 

av ömsesidig påverkan med något annat. Kull nämner ett eget socialt rum för konsten. 

Samtidigt uttrycker han att: ”De estetiska problemen är inte isolerade från den värld vi 

befinner oss i, de är en del av den, som ett sätt att vara, tänka och bete sig alltid måste svara 

mot en inre sanning eller känsla.” Gränsen mellan konst och verklighet dallrar. Är konsten en 

del av verkligheten eller är den en autonom, kommunikativ del? 

Kulls text är nyanserad men står i kontrast mot den verklighet som uttrycks i exemplen ovan 

ur studentperspektiv. Kull fokuserar på det estetiska och på en inre individuell upplevelse som 

kan uttryckas genom skapandet.  Han vill ha ”(e)n pedagogik som respekterar verkligheten i 

människan”. Och han skriver att ”Den syntes vi måste försöka realisera vilar lika mycket på 

lärarens som på elevens upplevande av verkligheten genom bägges skapande ögon och 

intellekt”. Samtidigt brister han ut i frustration över elevernas ”pubertetsprotest”. Kull 

förespråkar neutralitet så långt det är möjligt.127  

I Kulls texter anas ett konstens rum där individuella upplevelser kan uttryckas fritt, medan det 

finns kritik från andra håll mot hur konstrummet avskärmas från sociala orättvisor utanför. 

Vad får plats i det individuella uttrycket? Vilka får plats i konstrummet? Är det individuella 

uttrycket viktigt för den som sätter kollektiv solidaritet i fokus? Ger massmediebilderna en 

upplevelse av kollektiv tillgång till något utanför den individuella upplevelsen?  

Informant B säger om den gamla utbildningen att: ”(D)et var ensidigt och med väldig 

dominans på form, och på att göra snygga grejer.” och ”(M)an uppfattade att det var dött på 

något sätt. Man stod där och målade och så kom han (läraren) och hade några synpunkter.”  

Men sedan kom nya ämnen, som nutidsorientering.  

Det var väldigt levande att man kastade sig ut i samhället och deltog och kom tillbaka och 

olika grupper redovisade (---) (D)et var ju en veckas mellanrum då och varje vecka så hade 

det hänt något och de som var vänster, de tog ju upp sådana grejer och de andra tog upp 

andra grejer. Och så var det diskussion och… Det var roligt. 

 Informant A säger att: ”Värdegrund diskuterade vi ju. Jag menar, då är steget ganska långt 

från att man sitter och ritar av en kopp.” 

                                                 
126 Ibid 
127 Ibid, sid 3 



31 

 

I nutidsorientering rapporterade eleverna om samhällsutflykter. Visuella redovisningar är 

inskrivet som möjlig rapportform i timplaneförslaget från 1967.128 Fokus ligger så vitt jag kan 

se inte på elevernas sätt att representera något. Snarare på innehållet i vad de rapporterar. 

Diskussioner kunde här föras med utgångspunkt i olika ställningstaganden men 

representationerna kunde möjligen uppfattas som direktrapport snarare än tolkande 

gestaltning. 

Omvärlden togs in i Konstfack, men eleverna gick också ut och påverkade i samhället. ”(V)i 

försökte att propagera /…/ för en ny inriktning på teckningsämnet. Och, ja, vi gjorde en 

utställning om det.” Berättar B angående ett utställningsprojekt på annan ort, där de haft 

diskussioner med utställningsbesökare. Konstfack framstår här som avskilt från det övriga 

samhället men på väg att integreras. B sammanfattar att ”den gamla undervisningen var 

samhällsfrånvänd. /…/ (V)i ville ha den mera samhällsinriktad och mera samhällstillvänd.” 

Olika sätt att utbildningsmässigt förhålla sig till verkligheten framkommer. Jag urskiljer fyra 

förhållningssätt som schematiskt skulle kunna beskrivas så här: 

1. Akademiskt överenskomna regler för verklighetstroget avbildande eftersträvas. Det bygger 

på kollektiv normering kring sätt att se och konstruera en bild.  

2. Individuell perception kopplat till intryck och uttryck betonas. Impressionism och 

expressionism integreras. Uttrycken anpassas inte till kollektiva regler. Seendet uppfattas som 

en del av skapandeprocessen. Både individuella synintryck av det yttre och en inre abstrakt 

verklighet kan uttryckas i bild. 

3. Konstutbildning uppfattas som en särskild del av samhället vilken, när den råkar i otakt, ska 

anpassas för att fungera integrerat tillsammans med andra delar. Utbildningens anpassning till 

samhället, i egenskap av stat och industriers efterfrågan på arbetskraft, upprätthåller en 

fungerande samhällsstruktur i förhållande till styrningspraktiker. 

4. Politisk medvetenhet om världshändelser upplevs stå i konflikt med konstnärligt utövande. 

Konstuttryck som del av en separat sfär, avskild från massmedia och samhällshändelser, 

ifrågasätts. Ett brott i det etablerade, med sprickbildning och glidningar, uppstår med revolt 

mot vad som kan upplevas som ett isolerat konstrum.  

                                                 
128 Arbetsgrupp på TI till nämnder/styrelser/rektor på KF, 1967-03-30, sid 10 
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De två övre förhållningssätten hänger samman på en nivå och de två sista på en annan. Under 

68-revolten skedde en fokusglidning från den första nivån till den andra, vilket påverkade 

didaktiken. 

5.3 Teckning  

Här jämförs perspektiv kring teckningsundervisning innan, under och efter 

revoltförändringarna. I kapitel 5.3.1 och 5.3.4 läggs huvudvikt vid intervjumaterial. I 5.3.2 

och 5.3.5 lyfts två olika lärares metoder för teckningsundervisning. Gustaf Kull lyfts som 

exempel på äldre, om än inte traditionell, undervisning aktiv vid den undersökta periodens 

början. Kulls metod är utarbetad tidigare än 1966 men finns med i arkivmaterial från 

omstruktureringarna under perioden. Sten Dunérs experimentella undervisning i samband 

med 68-förändringarna ger ett exempel på förändringsförsök. I kapitel 5.3.3 tas TTF-

tidningens granskning av gamla och nya ämnen på TI upp. 

5.3.1 Minnen av teckning i den gamla utbildningen 

Jag uppfattar att samtliga informanter har svårt att skilja på vad de gjorde på det förberedande 

Fack 8 och vad de gjorde i början av studierna på TI. Det verkar ha funnits stora likheter, 

bortsett från en del inriktning på didaktisk tillämpning på TI. Vad som inte går att utläsa ur 

berättelserna är hur undervisningen det sista året skulle varit upplagd om 68-förändringarna 

inte inträffat.  

Informanternas tal om utbildningens innehåll stämmer överens med formella beskrivningar, 

men tydliggör vad som i praktiken kunde ingå och på vilka sätt, vilket inte går att utläsa 

genom arkivdokumenten. A, B och C:s berättelser motsäger inte varandra men de minns 

ibland olika saker och på olika sätt. Exempelvis pratar A självständigt mycket om tecknande 

av maskindelar, medan C har andra minnen och när jag frågar om maskindelar tänker efter 

och plötsligt minns att det tecknade de faktiskt.  

A berättar om tentamen i teckning i vad jag uppfattar som ämnet projektionsritning. ”(M)an 

konstruerade efter en text. En kub har tre centimeter och den ska genomskäras av en 

cylinder.” Hon förstod inte poängen med det och tyckte det var tråkigt. C var mer positiv till 

sådan undervisning och berättar att hon haft nytta av att kunna det. Särskilt då hon undervisat 

elever som behövt kunna läsa av och visualisera efter ritningar, på till exempel fordonsteknisk 

linje. Hon beskriver projektionsritningsstudierna som ett sätt att lära sig se. Ämnet var 

mångfacetterat och innehöll kunskap om perspektiv, skuggor, att konstruera och läsa ritningar 
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och teckna projektioner av ting ur olika vinklar. ”(F)ramförallt att få en ritning i sin hand och 

så bygga upp som en modell.”129 C exemplifierar nyttan av projektionsritningskunskaper även 

i frihandsteckning. Läraren i frihandsteckning på TI, Setterberg, jobbade också på Kungliga 

Tekniska Högskolans arkitekturlinje och initierade ett gemensamt projekt.  

(D)å skulle vi tillsammans med arkitektstudenterna åka till Strängnäs och teckna olika 

miljöer /…/ (V)i var duktigare på att teckna frihandsteckning än dem, de hade mest linjal /-

--/ (A)tt vi hade lärt oss projektionslära, där kände vi oss starka. När man är ute och tecknar 

hus /…/ så är det jäkligt bra att kunna /…/ perspektiv och hur skuggorna faller och så.130 

B berättar att de hade modellstudier i teckning, måleri och skulptur.131 Krokí minns C att de 

hade mycket. ”(O)ch så fick vi faktiskt teckna av sådana här gamla gipskopior på Sokrates 

och Platon och händer och fötter och så.” Något A bekräftar: ”(A)vgjutna gipsfötter från 

grekiska skulpturer. Sådana där fötter tecknade vi mycket. Eller just maskindelar. (---) (D)et 

var i figurteckning.”132 Även anatomi ingick. ”Ja, det var ju någon sådan här, hm, medicine 

kandidat som kom och hade med sig ett skelett.” säger C.133 

De satt inte bara i lektionssalen och tecknade utan åkte också ut till olika platser. Skansen, 

minns C. Och: ”(V)i fick ju åka till veterinärhögskolan och teckna hästar i rörelse. Det var 

svårt.” A berättar att de kunde sitta till exempel på Centralen eller i Gamla stan och teckna.  

Att gå ut i samhället och öva på att avbilda det kan, om det ställs mot förändringen, skiljas 

från att interagera med samhället, påverka det och släppa in det i skolan. 

Den gamla undervisningen verkar inte bara ha handlat om viss teknik och realism. C säger:  

Jag tyckte redan från början att man hade ju väldigt högt i tak att välja sina uttrycksmedel 

och vara samhällskritisk och göra… skämtteckningar på ett roligt sätt /…/ Det var inte 

sådan katederundervisning att alla ska göra exakt lika, /…/ (V)i hade skissarbeten och så 

när vi gick igenom skisserna, det var alltid något tema, och det som våra lärare premierade 

redan då från början... Att det var någon som vågade uttrycka sig på ett annat sätt. 

Möjligtvis, funderar hon, blev tematiken mer styrd i den senare utbildningen.134  

B som haft mest progressiva intressen och också bara fokuserat på att bli lärare, inte alls på 

eget konstnärskap, är den som i störst utsträckning poängterar sin utbildning som präglad av 

                                                 
129 Informant C, 2018 
130 Ibid 
131 Informant B, 2018 
132 Informant A, 2018 
133 Informant C, 2018 
134 Ibid 
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formstudier, hantverkskunnande och konst. I sitt senare arbete som grundskolelärare har hon 

haft med sig det även om hon också försökt föra in engagemanget för något nytt.  

Hur mycket nytta jag har haft av den lilla förändring av teckningslärarutbildning /…/ som 

jag fick uppleva, det tror jag inte är så stor nytta. Utan det kan nog hända att jag har haft då, 

mera nytta utav att jag har den här konstnärliga utbildningen och att jag har kunnat 

handleda elever när de /…/ haft sådana behov. Men sedan har jag ju /…/ arbetat med det 

här som jag tyckte var viktigt med innehåll och att ta upp alla slags bilder och att /…/ 

engagera eleverna lite mer än bara för form.135 

I berättelser om den gamla utbildningens teckningsundervisning framkommer konstruktivt 

tecknande baserat på kännedom om sådant som form, perspektiv, ljus och anatomi. Eleverna 

sysslade också med avbildande via direkta iakttagelser. Tecknandet kunde utnyttjas för 

kommunikativa uttryck och eleverna kunde kombinera olika metoder. Det var inte alltid 

elever förstod poängen med övningsuppgifterna och en del upplevde behov av något annat. 

Något informanterna inte berättar om är tecknande efter tvådimensionella förlagor.  

5.3.2 Skapande via sinnesupplevelse – Gustaf Kulls teckningslära 

En schematisk guide till stöd för att bedriva grundläggande utbildning, gemensam för skolans 

alla elever utöver fackspecialiseringen, finns bifogat dokument om omstrukturering av skolan. 

För teckningslärarstudenternas del gällde att man skulle tillämpa samtliga teckningskategorier 

de övriga facken kom i kontakt med, tillämpade i pedagogisk form.136  

Mallen är gjord av Gustaf Kull 1960 och jag använder den som exempel på hur talet om 

utbildningen innan omstruktureringarna kunde se ut. 137 Att Kull är kritisk till TTF:s 

omorganiseringsförslag för TI framkommer i en annan skrivelse. Han uttrycker sig då till 

försvar för elevers rätt till ”såvitt möjligt adekvat och förutsättningslöst ämnesinnehåll och en 

likaledes så objektiv och öppen pedagogisk metodik som det idag är möjligt att realisera”. 

Mot ”akademiska statusaspirationer”.138 Han går såvitt jag förstår det emot teoretisering och 

politisering och försvarar kunskapsförmedling kring bildskapande praktiker, som när 

kunskapen finns kan användas för skiftande syften. 68-kritiken mot det handlar såvitt jag kan 

se om att övande av vissa praktiker outtalat också kan fungera politiskt. 

                                                 
135 Informant B, 2018 
136 Kull, Gustaf (1960) Ämnesöversikt för facken och TI, Timplansförslag för Teckningslärarinstitutet och Konstfackskolans fack VIII, 
Timplaneförslag för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
137 Kull, Gustaf (1960) Grundläggande ämnen, Timplansförslag för Teckningslärarinstitutet och Konstfackskolans fack VIII, Timplaneförslag 

för TI 67–68 mm, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
138 Kull, 1967, Reflexioner efter sammanträdet 27.IV.67  
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I Kulls ämnesbeskrivning står det att bildens karaktär av kommunikationsämne både i tre- och 

tvådimensionellt skapande är beroende av att formgivaren behärskar det visuella uttryckets 

teknik, grammatik och kontrapunkt.139 Bild som kommunikation uttrycktes här 1960 som en 

självklarhet. Det fokus på bildmässiga formaspekter, som senare kritiseras, förklaras i termer 

av en grammatik som måste behärskas för att kommunikationen ska fungera.  

Teckningen, som är en del av de grundläggande gemensamma ämnena, inkluderar i Kulls 

beskrivning frihandsteckning, figurteckning och dräktteckning. Enligt Kull 1960 har 

undervisningen förändrats. 

Till skillnad från den äldre uppfattningen, med överbetoning av ”konkret” iakttagelse och 

”dokumentär” återgivning, ligger idag den pedagogiska tyngdpunkten på studiet av 

betydelseproblem och symbolfunktionerxxxiv hos den varseblivna formen.140  

Jag läser ”den varseblivna formen” som nyckel till att förstå Kull. Poängterandet av 

varseblivningsprocess skiljer Kull från det han beskriver som konkret och dokumentärt.  

Det konkreta och dokumentära återkommer i annan form i 68-rörelsens dragning mot den 

vidare ”verklighet” som förmedlas via fotografisk massmedia eller med 

intellektualiseringsiver som sätts över sinnesupplevelser (se kapitlet om Dunér). Min koppling 

till konkret dokumentära inriktningar vid 60-talets slut, om än av annan karaktär än det 

tidigare avbildandet, kan exemplifieras med ett citat av informant A: 

(M)an /…/ skulle inte läsa romaner heller då. Alltså nu skulle man läsa faktaböcker /…/ 

(S)amtidigt som det försvann att man skulle sitta där och måla en solros hemma så (---) var 

det ju många av oss som slutade läsa romaner (---). 

Att måla en solros kan möjligtvis läsas som anspelning på van Goghska solrosor, med fokus 

på konstnärens individuella perception snarare än ett akademiskt korrekt avbildningsparadigm 

i förhållande till blomstermåleri. Alltså solrosen som metonym för ett fritt skapande via 

individuell perception (kanske även med anspelning på galenskap för förkastande av den fria 

metodikens koppling till psykologi).  

Betydelseproblem och symbolfunktioner nyanseras hos Kull via ordet varseblivning, som 

särskiljer analysarbete från något som skulle kunna påstås vara ren tankeverksamhet. Sinnena 

är kroppsliga och varje kropp har sin individuella förmåga. ”Att se är att forma.” poängterar 

Kull. Enligt honom innebär att teckna: ”dels att bildmässigt åskådliggöra sin varseblivning,  

                                                 
139 Kull, 1960, Grundläggande ämnen. 
140 Ibid 
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dels att bildmässigt åskådliggöra en föreställning, vision eller känsla.” Tecknandet etableras 

alltså som den kommunikativa aspekten av en större skapandeprocess där även seendet ingår. 

Där teckningen delas i en individualiserat betonad form för avbildning och i bildmässig 

konstruktion av något mer abstrakt, vilket inte nödvändigtvis innebär att resultatet är abstrakt. 

Det konstruktiva uttrycket skulle såvitt jag förstår här kunna vara allt från nonfigurativ 

expressionism till en realistisk teckning av ett hus som ännu inte byggts men skulle vara 

möjligt att bygga. Vad som inte ingår i Kulls teckningsbegrepp är tecknande som saknar 

kommunikativ funktion, som inte medvetet åskådliggör någonting. Tecknandet har alltså ett 

syfte. Om ett tanklöst lekande med linje, som uttryck för ickeverbaliserbar process vilken 

därmed åskådliggörs, kan tolkas in får lämnas öppet.  

Kull betonar att hans undervisningsmodell inte kan följas i en viss ordning enligt en viss 

tidsplan utan utgör en anpassningsbar stomme för olika individuella behov. Han betonar också 

odlandet av det individuella som syfte. 

Det understrykes att samtliga kategorier i möjligaste mån baseras på det neutrala 

(objektiva) utgångsläget, detta för att undvika varje art av estetisk formalism eller 

stilimitation, samt att hos eleverna, så långt möjligt, grundlägga personlig insikt och 

självständighet som utesluter efemär och modeinriktad påverkan. 141 

Motståndet mot att ansluta sig till en viss stil kan jämföras med senare sysslande med 

omskapande av andras bilder i collageform och via motbilder. Att ta in den totala bildvärlden 

och förhålla sig till den, kommentera den, istället för att bara syssla med att utveckla sin egen 

individualitet som om den befann sig i ett vakuum.  

De objektkategorier som föreslås som underlag för studier i Kulls förslag till 

teckningsundervisning är naturföremål, tillverkade föremål, landskap, arkitekturformer, 

människa och stoffer (dräktstudie). I Naturföremål ingår bland annat levande och döda växter 

samt levande och preparerade djur. Mallen utgör ett förslag som uttalat inte ska tillämpas 

dogmatiskt utan anpassas individuellt.142  

Trots betoningen av individuell perception för individuellt uttryck framstår undervisningen 

som fokuserad på att uppöva förmågan till realistisk avbildning. (Kanske som grund för mer 

fantastiska skapelser.) Dock inte via förlagor där man kan härma vissa manér att teckna vissa 

motiv utan via sinnesupplevelser av ”verkliga” objekt. Stilimitation, modepåverkan och 

estetisk formalism framhävs som negativt. Objekten framstår som sorterade för att öva olika 

                                                 
141 Kull, 1960, Grundläggande ämnen. 
142 Ibid 
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aspekter av tecknande. Perspektiv, proportioner och förståelse för olika ytmaterial inför 

bildrendering kan anas bakom grupperingarna.  

5.3.3 Nytillskott och osäkra positioner 

Höstterminen 1968 efter tillsättandet av ny rektor förändrades lärarkåren på TI. Institutet hade 

tidigare i stor utsträckning delat lärare med övriga skolan. TTF-redaktionen skrev om det 

glädjande i att de, till skillnad från tidigare då de bara haft konstnärer som lärare, nu fått 

”psykologilärare /…/, journalister /…/, akademiker, arkitekter, designers och egna 

företagare.” Men ”inte en enda representant från industriarbetarna” hade anställts.143 Vad de 

kunde velat ha industriarbetare som lärare i och från vilka sorters industrier framgår inte. 

Påpekandet går att koppla till en socialistisk samhällstillvändning med ifrågasättande av 

hierarkier, där utbildningssystemets roll kan uppfattas som otydlig. Det kan också läsas i 

kontrast mot de egenföretagare som anställts, oklart med koppling till vilka ämnesområden. 

Vid möte med representanter från näringslivet 1965 var konfektions-, textil-, mekanisk-

tekniska-, glas- och keramisk- samt möbelindustri representerade.144 Dock troligtvis inte med 

arbetare. 

I TTF nr 4 68 beskriver nya lärare syftet med sina ämnen.xxxv Teckning som praktik nämns 

inte och huvudvikt läggs vid teoretiska studier, även om praktiska moment ibland kan anas. I 

stadsplanering och arkitektur skulle till exempel grupparbeten ingå utöver föreläsningar och 

diskussioner. Möjligtvis kunde teckningsmoment ingå något där samt i industridesign och 

kläder. Anmärkningsvärt är att ämnet färg och form beskrivs vara av teoretisk natur.145 I 

samma nummer skriver studenten Leif Hägg om sin upplevelse av ämnena. Enligt honom 

skulle man i färg och form ha föreläsningar i sådant som etnologi och socialantropologi för att 

”integrera vårt gebit med andra discipliner och vetenskaper”.146  

I nummer 5–68 görs motsvarande genomgång av gamla ämnen som fanns kvar i utbildningen. 

Konstpedagogik, 3-DIM, projektionsritning, fotokunskap, filmkunskap, bokstavskunskap, och 

figurteckning räknas här som gamla. Under varje ämnesbeskrivning finns en ruta där läsarna 

kan klistra in urklippta dödskallar för bedömning av ämnesbeskrivningarna.147 (Något som 

inte finns med i presentationen av de nya ämnena.) I de gamla, till skillnad från i de nya 

                                                 
143 TTF-redaktionen – Stenberg, Marianne/Sundgren, Lena/Kullander, Chia (1969) ”Hur har det gångna året varit?” i TTF-tidningen nr 1 – 

69, sid 4 
144 Överläggningar med näringslivet rörande ev. ändringar i organisationen. Sammanfattning. 29–30 mars 1965, FAC:2, Konstfacks arkiv 
145 TTF (1968) Nya ämnen på TI i TTF-tidningen nr 4–68, sid 11–14 
146 Hägg, Leif (1968) Reformerna på TI i TTF-tidningen nr 4–68, sid 2 
147 TTF (1968) Gamla ämnen på TI i TTF-tidningen nr 5 – 68, sid 12–15 
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ämnena, ingår praktikbaserade studier i bland annat teckning. Figurteckningen beskrivs av 

Sten Dunér visavi av Gösta Kriland, Erik Kinell och Thure Lindskog i två olika spalter, 

medan övriga gamla ämnen bara har en spalt var. Något som visar på delade meningar om 

teckningsundervisningen, där Dunér står för en nyorientering. Enligt Kriland et al är ämnet 

teoretiskt och praktiskt, vilket i deras version innebär övning i teckning för att till exempel 

kunna gestalta idéer. Övningsuppgifterna avslutas sedan med kritik eller seminarier. Dunér 

menar att teorin borde få mer utrymme. Han anser också att teckning ”bör knyta intimare 

kontakter med övriga ämnen” till exempel målning och nutidsorientering, samt att ämnet bör 

bli mer samhällstillvänt. Han uppfattar distinktionen mellan frihands och figurteckning som 

meningslös och ger också en definition av teckning som motsats till målning.148 Jag uppfattar 

Dunérs version som en kritik av den teckningsundervisning Lindskog/Kinell/Kriland står för. 

De senares poängtering av att teori ingår samt fokus på det idébaserade syftet kan eventuellt 

vara ett försvar för att behålla teckningskunnande i ett förändrat utbildningsklimat. Men det 

skulle också kunna förstås som något som redan fanns där, en bildskapandets egen teori som 

nu ställdes mot annan, samhällstillvänd, teori med högre status.  

Dunér är licentiat i filosofi och har haft en egen konstnärlig praktik, men jag har inte lyckats 

styrka att han skulle ha någon egen praktisk konstutbildning.149 Som ny lärare bidrar han med 

något annat, teoretiskt akademiskt, i jämförelse med det formmässigt estetiska. 

Projektionsritningen i TTF:s ämnesgenomgång står Erik Lagerqvist för. Med en lite spetsigt 

tillrättavisande ton argumenterar han för projektionsritningen som ett internationellt 

språkämne (det finns dialektala skillnader men grammatiken är densamma), till nytta inte bara 

för specialister inom vissa områden.150 Språkfokuset uppfattar jag kan, liksom i det förra 

exemplet, förstås dels som retorisk anpassning för att behålla en äldre praktik genom en 

diskursiv omvandling och dels som något redan etablerat. Detta i en kontext där internationell 

solidaritet och bilden som språkämne betonas. Hur det förhåller sig med det går inte att utläsa 

ur mitt material men en indikation för retorisk anpassning som försvar för ämnet finns i en 

annan beskrivning av projektionsritning. Gustaf Kull argumenterar året innan mot att 

projektionsritning skulle vara ett specialämne för tekniska utbildningar och därför oviktigt i 

teckningslärarutbildningen. Han skriver inte explicit om kommunikation och inget om 

internationell gångbarhet. Försvaret sker i termer av utvecklande av logisk 3-dimensionell 

                                                 
148 Dunér, Sten/ Kriland, Gösta, Kinell, Erik, Lindskog, Thure (1968) ”Gamla ämnen på TI – Figurteckning” i TTF-tidningen nr 5 – 68, sid 

12 
149 Se Red. Davidsson, Åke (1966) Vem är vem? Skåne/Halland/Blekinge, sid 182, runeberg.org/vemarvem/skane66/0206.html, 2018-04-30 
150 Lagerqvist, Erik (1968) ” Gamla ämnen på TI – Projektionsritning” i TTF-tidningen nr 5 – 68, sid 14 
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uppfattning. Något han beskriver som viktigt i konstruktiv teckning för visualisering av 

idéer.151 Det innefattar kommunikation, men uttrycks inte tydligt i termer av kommunikation. 

Det retoriska fokuset läggs vid utvecklande av logisk rumsuppfattning, vilket kan vara svårare 

att förstå inom ramen för talet om samhällstillvändning.  

5.3.4 Minnen av förändring – Den nya utbildningen 

Ett ämne som var relativt nytt var filmkunskap. Det hade införts redan läsåret 66–67.152  

Sedan utökades det. Till läsåret 69–70 skapades på Konstfack en foto- och filminstitution 

särskilt för Teckningslärarinstitutets räkning.153 I film sysslade de enligt A, för läraren Mihail 

Livada, med experimentellt, abstrakt skapande.154 Teknik som kan kopplas till teckning, 

grafik och måleri metodmässigt. ”(S)ådana där 50-talskortfilmer där /…/det är små streck som 

hoppar runt och har sig. Man gör det efter musik.” förklarar A.155 Hon letar i minnet och 

förtydligar att ”(k)anske var det så att vi rispade i svartsladd dvs sånt man sätter i slutet av en 

film för att kunna köra ut hela filmens längd i en projektor. Och så målade vi på blanksladd - 

allt på 16 mm som var hanterbart och visningsbart på den tiden.”156xxxvi Jag uppfattar det som 

fritt skapande i nya medier snarare än samhällstillvänd undervisning efter radikala förslag.  

Konstfacksläraren Gustaf Kull skrev i maj 1967 angående teckningsämnets utveckling i 

försvar för fortsatt övande av teckningskunskaper, att han såg möjligheter med teknisk 

utveckling inom exempelvis film som skulle kunna utnyttjas i teckningsundervisningen. Inte 

som övergripande teckningsämne utan specifikt i teckning.157 Något som är lätt att förstå i 

förhållande till den här typen av undervisning. Jag har inte hittat någon i det material jag gått 

igenom som explicit nämner ordet animation. 

B berättar att de var en del elever som började ifrågasätta fritt skapande, som upplevdes som 

målsättningslöst även om det kanske fanns mål med det som de inte förstod. Fritt skapande 

hade de själva haft i skolan som barn.158 A tar upp ett äldre starkare fokus på traditionellt 

avbildande, som de fortfarande hade kvar i sin utbildning med ”gipsfötter och maskindelar” 

                                                 
151 Kull, 1967, Reflexioner efter sammanträdet 27.IV.67, sid 4 
152 Kungliga skolöverstyrelsen, 17.5.1966; Statistik över avgångsbetyg vid TI 1960–1965. 
153 Utbildningsdepartementet, SOU 1970:66, Högskolor för konstnärlig utbildning, Betänkande avgivet av Konstnärsutbildningssakkunniga, 
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155 Ibid 
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157 Kull, Gustaf (maj 1967) Reflexioner efter sammanträdet 27.IV.67 med arbetsgruppen m.fl. om förslaget till ny ämnesindelning och 

timplan för TI, Kurs och undervisningsplaner 1948–1974, FAC:2, Konstfacks arkiv 
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men att man i deras undervisning också ”så att säga tecknade utifrån sitt inre”. Om det nya 

som kom runt -68 säger hon:  

(D)et är ju också att man tar in hela världen och låter det komma ut någonting. Alltså att 

teckna av är ju någon slags reproduktion bara som kan göra mig väldigt skicklig i att teckna 

av en metallskiva så att den verkligen ser ut som metall eller att teckna av en pälskopp av 

Meret Oppenheim så man ser vartenda strå på den. Det är ju någon sorts reproduktion. Men 

det här nya menar jag, det är ju som att släppa in den totala bildvärlden som vi har runt 

ikring oss. Inklusive Batavernas sammansvärjning av Rembrandt på Nationalmuseum men 

också coca-cola-reklamen och allt det andra och liksom… Att man utifrån det också skapar 

sig bilder. Det här fria, ett nytt sätt att utöva och göra nya bilder av någonting.159 

I det nya, som följde på traditionellt avbildande och fritt skapande, handlade det alltså om att 

göra kommentarer till en kollektiv bildvärld som var större än en snäv konstnärlig finkulturell 

kanon. Det var inte längre den individuella perceptionen som skulle påverka uttrycket bort 

från ren reproduktion utan medvetna konnotationer till alla sorters bilder. Inte ett objektivt 

betraktande. Inte ett särskilt individuellt perspektiv, utan erkännande av en kollektivt 

tillgänglig bildvärld för kommunikation.  

A säger att det kom in mycket teori men att det också fanns praktik i det. 

(V)i klippte och klistrade mycket från tidningar. Vi använde mycket massmediebilder och 

vi jobbade vidare på dem /…/ Så det var inte det att det var förbjudet att låta handen göra 

sitt men /…/ Det fanns begränsningar, hur mycket man skulle hålla på och finjustera sin 

/…/ måleriska kvalitet. /…/ Någonting måste ju stryka på foten om man börjar med nytt.160  

B säger att de konstnärliga och formmässiga lektionerna blev nedklassade med det nya, men 

det var inte egentligen tanken. ”Jag menar det finns ju form och konstnärlighet /…/ i vilken 

propagandabild som helst” Även hon påpekar att fast det var mycket teori i det nya så gjorde 

man saker praktiskt också. De jobbade till exempel med polarisering genom att välja ut en 

stereotyp bild och sedan göra en motbild till den.161 xxxvii 

C säger att de fick mer och mer teori och mindre och mindre hantverk mot slutet av 

utbildningen när det nya kom in, men hon minns också nya praktiska teckningsövningar. 

(J)ag tror att det var just Dunér som gav oss uppgift… Väldigt många olika vinklar på Che 

Guevara, så jag tror att jag har säkert i ateljén i lådorna arton olika teckningar av Che 

Guevara. /…/ (J)ag är inte ledsen för det att han liksom politiserade teckningen /…/ men 

                                                 
159 Informant A, 12 mars 2018. 
160 Informant A, 12 mars 2018. 
161 Informant B, 12 mars 2018. 
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jag är glad att det kom i så sent skede i utbildningen så man hade lärt sig grunderna innan 

och kände sig trygg /…/ med själva uttrycksmedlen och så.162 xxxviii 

Det jag hör är att fokus förflyttades bort från att öva på att behärska teknik och form för att 

sedan kunna uttrycka något. Det praktiska skapandet lades på en konceptuell nivå kring vad 

som kommuniceras, snarare än på hur kommunikationsteknikerna går till. Från alfabet och 

grammatik till idé. Men också på att inte längre skapa en direkt illusion av något utan att 

kommentera hur andra säger något genom att göra en ny version av det. C säger: 

Jag tror att det blev mer brett, att bild kan vara hur sjutton som helst. Att hela livet är ju 

bild och… men sen så tror jag att de tappade lite, för det är att se brett men det är också att 

ge verktyg och jag tror att verktygsdelen försvann lite i de stora vyerna. 

Jag uppfattar att man i strävan efter verklighet eventuellt gick från att prata direkt om den 

verklighet man upplevde själv och istället började gå via massmedierade versioner, mot en 

kollektiv medvetenhet om världen. Med minskat utrymme att vara noggrann i sina skildringar 

mot snabba direkta kommentarer. 

5.3.5 Verbalisering mot sensualistisk yra – Sten Dunérs experimentella 

teckningsundervisning 

Hösten 1968 skrev Sten Dunér, som då var ny lärare i teckning på TI, en skiss till målsättning 

och kursplan i ämnet figurteckning.163 xxxix Undervisning baserad på skissen genomfördes 

experimentellt som del i förnyandet av teckningsämnet. 

Dunér sätter in sitt försök i en historisk trappa. Här skiljer han på klassisk metodik och på 

efterföljande fri metodik. I den klassiska beskrivs tyngdpunkten ligga på produktion där 

eleverna lär sig behärska olika formelement inom föreställande konst. Något som enligt Dunér 

gäller undervisning innan 1940-talet. Den fria metodiken beskrivs i termer av terapi, 

självförverkligande och att inte plågas av auktoritetsbundet avritande. Som nytt alternativ, 

efter den fria metodikens korta inspel, presenteras av Dunér ett försök till alternativ metodik.  

Både tvång och frihet har givetvis positiva värden, men renodlade leder de till å enda sidan 

känslodöd, å den andra sensualistisk yra. 

Istället förordas en både fri och mer samhällstillvänd undervisning. 

                                                 
162 Informant C, 20 mars 2018. 
163 Dunér, Sten (6.11.1968) En skiss till målsättning och kursplan för ämnet figurteckning vid Teckningslärarinstitutet i Stockholm läsåret 
1968–69, Teckningslärarinstitutet, Teckningslärarinstitutets kursplaner 1968/69, 1969/70, Konstfacks arkiv 
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Den klassiska metodikens ensidiga odlande av den estetiska bilden måste brytas ner. 

Världen av bilder är större än teckningssalens dammiga gipser lät eleverna ana. Den 

moderna tidens enorma bildflöde genom press, TV, reklam är förmodligen barnens främsta 

inspirationskällor /…/164 

Bilden som propagandamedel och kommunikationsmedel ställs av Dunér över den sensuella 

njutning han läser in i den fria metodiken.  

Den filosofiskt utbildade Dunérs text är retoriskt uppbyggd enligt tes, antites och syntes där 

den alternativa metodiken presenteras som ett mer utvecklat alternativ än föregångarna. Det 

dualistiska i Dunérs upphöjande av tanke över känsla och teoretisk analys över bilduttryck ger 

en möjlighet att skriva in honom i just auktoritärt traditionella filosofiska tankesätt.  

Dunér är kritisk mot sensualismen i det fria skapandet men även mot figurteckningens fokus 

på tecknande av nakna människor, som han menar möjligen hade ett syfte att fylla på 1700-

talet.  

Avritandet av nakna kvinnor (och män) har egentligen bara en unik motivering: den 

sensuella njutning det innebär att närsynt och ostört betrakta en venus. Men i pornografins 

tidevarv är möjligheterna att tillfredsställa slika mycket legitima behov så enastående, att 

skolornas bidrag känns helt överflödiga. 

Dunér vänder sig här inte mot sexualiserande, objektifierande betraktande utan anser att 

behoven av denna sensualism kan fyllas utanför skolan.xl Vidare hävdar han att försvaret av 

krokí, att det skulle handla om att studera form, är så tunt att det genomskådats av de flesta.165 

De kvinnor jag intervjuat, som bör ha tillhört dessa de flesta och har mycket erfarenhet av 

nakenmodell, ställer sig oförstående inför den typen av resonemang.166 

Dunér anser att försvar för en formalistisk ingång ”är direkt farlig, eftersom den gärna leder 

till akademism”.167 För att bryta med formalismen föreslår han fokus på innehåll och motiv 

med reducering av formövningar.168 Här delar han in undervisningen i olika tematiska block. 

Den politiska bilden, den sociala bilden, barnet (där de ska besöka Moderna muséets 

utställning Modellen för att teckna ”barn i verksamhet” men även bedriva teoretiska studier) 

samt den estetiska bilden där man via de reducerade formövningarna anknyter till temana.169 

                                                 
164 Ibid, sid 1 
165 Ibid sid 3 
166 Intervju A,B och C, 2018. 
167 Dunér, 6.11.1968, sid 3 
168 Ibid, sid 3 
169 Ibid, sid 3–4 
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En övning Dunér döpte till Det politiska ansiktet hade lättfattlig avbildning av ett känt 

politiskt ansikte som syfte.170 Dunér använde ett foto av Che Guevara som exempel. Flera av 

de kvinnor jag intervjuat tar självständigt och oberoende av varandra upp Che Guevara-

tecknandet. (Se C:s berättelse i förra kapitlet.) Dunér skriver: 

På nakenmodellens podium placerades ”Che”-bilden. (---) Uppgiften behövde inte 

uppfattas som mekaniskt avritande. Personliga tolkningar och parafraser skulle säkert bara 

göra uppgiften intressantare. (---) När perioden är slut, ska allt material samlas in och 

genomgås i en sorts generaldebatt.171 

Det påminner om traditionell teckningsundervisning men handlar inte längre om tekniskt 

övande utan om förståelse för social funktion. På den plats där modellen brukar befinna sig 

placeras en fotografisk tvådimensionell förlaga. En massmedial förlaga föreställande en 

manlig revoltledare. Den fotografiska mediebilden representerar en ny verklighet.xli Det kan 

uppfattas som en återgång till gamla förlagemetoder framför betraktande av verkliga 

modeller, men här med ny inriktning där eget uttryck i förhållande till samhällssyfte läggs till. 

Ett annat exempel på praktisk övning är att som grupparbete göra tre olika skisser till 

propagandaaffischer utifrån givna perspektiverade situationer: Att som anställd av nigerianska 

regimen uppmana till ökade krigsinsatser. Att som biafran inför världsopinionen rättfärdiga 

utbrytning. Att som anställd av Röda korset vädja till hjälpinsatser. Det visade sig att eleverna 

inte klarade av de två första varianterna eftersom de ville göra bilder de tror på, inte cyniskt 

låtsa engagemang.172 Dunérs slutkläm om teckningsläraren blir: ”DET ÄR FÖR HONOM 

VIKTIGARE ATT FÖRSTÅ ÄN STÅ FÖR BILDERNA.”173 I uppövandet av elevernas 

förståelse för manipulativ kommunikation ska de själva klara av att utföra den. 

Inte bara bildkommunikation undersöks på Dunérs teckningslektioner. Också verbal 

kommunikation om bild betonas. Dunér skriver: ”En teckningslärare måste helt enkelt kunna 

prata om bilder, kunna kritisera och diskutera. Det är faktiskt oändligt mycket viktigare än att 

kunna teckna själv.”174 Övningslektioner med praktiskt tecknande vill han ha kvar men de ska 

kompletteras med verbaliseringsövningar, som alltså inte verkar räknas som övningar i 

samma bemärkelse som bildkommunikativ övning.  

                                                 
170 Ibid, sid 9 
171 Ibid, sid 9 
172 Ibid, sid 8 
173 Ibid 
174 Ibid, sid 4 
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Många blivande teckningslärare känner stor oförmåga att TALA om bilder (---) när de 

kommer ut i skolorna drabbas de ofta av verbal kortslutning. (---) På teckningslektionerna 

kommer vi därför att arbeta mycket med övningar i konsten att tala om bilder, att skriva 

recensioner, att göra debattinlägg, att analysera motivtyper etc.175 

Det här händer inom ramen för de modellteckningslektioner där eleverna tidigare främst 

sysslat med att praktiskt teckna efter modell. Utanför modellteckningsämnet finns andra 

ämnen med mer verbal inriktning. Dunér skriver att förmedlaraspekten och 

konsumentaspekten är mycket viktigare för teckningsläraren än producentaspekten.176 Den 

teoretiska inriktningen bekräftas också av informanterna. A säger att ”Sten Dunér hade ju /…/ 

lektioner som, det hette figurteckning, men det var ju teoretiska lektioner. Vi visste liksom 

inte vad… Han pratade om saker… Filosofiska saker…”177 Det sker en glidning från 

behärskande av specifikt bildspråkligt kommunikativa uttryck mot verbalspråkligt övande. 

6. Sammanfattning och resultat 

Jag har undersökt hur teckningens koncept, utrymme och didaktiska inriktning förändrades 

inom teckningslärarutbildningen på Konstfack under 68-revolten, avgränsat till åren 1966–69 

som identifierats som brytningstid.178 Den teoretiska ansatsen har varit ett 

styrningsmentalitetsperspektiv där jag fokuserat på hur förändringar skedde, genom att 

granska enskilda utsagor i det empiriska materialet och etablera samband och diskrepanser 

mellan dem.179 Med stöd i perspektivet kan konst och utbildning identifieras som autonoma 

sfärer. Något som utmanas under den undersökta perioden genom att konstens och skolans 

särskildhet kritiseras. Via samband och diskrepanser mellan utsagor har jag sett att ruckandet 

av sfärerna samspelar med formering av nya diskursriktningar, för rättfärdigande av nya 

gränsdragningar och praktiker. Utmanandet av autonoma sfärer hänger delvis samman med 

styrning inifrån, via individers egna ageranden. I utmanandet av sfärernas avgränsning spelar 

också definition av och förhållningssätt till verkligheten en roll för utformande av didaktiska 

praktiker, som möjliggör eller hindrar olika kunskapsformer.180 Något som via den statliga 

skolkontexten kan bidra till förändrad styrning genom befolkning. 

                                                 
175 Ibid, sid 5 
176 Ibid, sid 4–5 
177 Informant A, 12 mars 2018. 
178 Se kapitel 1.3, 1,4 och 2 för återkoppling. 
179 Se kapitel 3.3 och 3.4 
180 Se t ex kapitel 5.2 
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Omstrukturering av hela Konstfackskolan diskuterades under 1960-talet i förhållande till 

förändringar i arbetsmarknad, medielandskap och skolsystem. Här ingick också krav på och 

oro kring ökad teoretisering. Teckningslärarinstitutet skilde sig från övriga utbildningar 

genom inriktning mot att utbilda lärare för alla elever i grund- och gymnasieskola till skillnad 

från övriga studieinriktningar som skulle utbilda yrkesgrupper för produktion. Här talades det 

om särbegåvningar lämpade för estetiska produktionsyrken respektive en allmänhet med 

betoning på konsumentroller.181  

På TI bidrog studentrevoltaktiviteter till att omtvistade förslag med radikalt nya formuleringar 

snabbt infördes i styrdokument och organisation.182 Något som också var beroende av att en 

ny rektor under revoltvåren 1968 tillsattes av utbildningsministern i strid mot Konstfacks 

styrelse och många anställda.183 Bland studenter skedde något som kan beskrivas som 

styrningsmentalitetsförändring, med ifrågasättande av etablissemang och tradition. Här 

betonas i intervjuer med före detta elever eget ställningstagande med förändrat beteende 

snarare än yttre organisatoriska förändringar. I materialet anas tillåtande av ett friare 

förhållningssätt som grund i utmanande av något etablerat.184  

Hösten 1968 anställdes nya lärare med annan bakgrund än konstnärlig på TI som del i en ny 

inriktning. Nya ämnen utarbetades också.185 Som avgränsning för studien har jag fokuserat på 

teckning, inte som övergripande ämnesbeteckning utan som specifik praktik. Teckning var 

grundläggande i den gamla utbildningen. I de nya ämnen som infördes som komplement till 

de gamla ingår inte teckning. Teckningen försvann inte men det blev mindre utrymme för 

teckningsämnena, som omstrukturerades och slogs samman. Inriktningen på undervisningen i 

teckning förändrades också.186  

I den gamla utbildningen fanns inriktning mot behärskande av tekniker och metoder för 

bildframställning.187 I beskrivning av ämnen under förändringsperioden går det att se hur 

gränserna luckras upp. I samband med att nya kategorier prövades undersöktes också 

innehållens samband med andra kategorier. Ämnesinnehåll och gränser mellan ämnen gjordes 

explicit mer flytande. En mångfald av olika teckningsämnen slogs också ihop vilket gav en 

förutsättning för förenkling. I försök till ny teckningsundervisning förflyttades huvudfokus 

                                                 
181 Se kapitel 5.1.1 
182 Kapitel 5.1 
183 Kapitel 5.1 
184 Kapitel 5.1 och 5.2  
185 Kapitel 5.3.3 
186 Kapitel 5.3.3. 
187 Kapitel 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3. 
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från att lära sig verktyg för att självständigt kommunicera med bild till att öva på att tala om 

bild och förstå teckningens sociala funktioner. Teckningsundervisningen teoretiserades i hög 

grad.188 

I 60-talsundervisningen innan 68-förändringarna tecknade elever efter tredimensionell 

verklighet, ofta med levande modeller. Ibland utanför skolrummet. Tredimensionella gipser 

användes också som förlagor. I nyskapande undervisning med 68-förändringarna finns 

exempel på återgång till att utgå från tvådimensionella bilder som förlagor, som skiljde sig 

från äldre förlagebruk för realistisk avbildning i styrd stil. Fotografisk massmediebild kunde 

representera en ny verklighetsmedvetenhet. Collage och fotografiska förlagor användes i 

undervisningen, som medel för att undersöka samhälleliga budskap.189 Tecken började 

relateras till andra tecken istället för till direkt upplevelse. 

I övergången framkom stark kritik kring risk för sänkt utbildningskvalité med konsekvenser 

för teckningskunnande. Förändringsivrare fokuserade på vikten av samhällstillvändning. 

Fokus lades inte på formuleringar kring bevarande av det äldre kunnande som trots allt skulle 

finnas kvar. Något som gav förutsättningar till tappande av kunskap.190 

Bland materialets aktörer finns ingen som entydigt uttrycker sig emot förändring av 

utbildningen, men olika förhållningssätt till hur förändringens genomförande skulle ske 

figurerar. Inre kluvenhet kan också anas på flera ställen, där en och samma individ blir bärare 

av olika motstridiga perspektiv med olika lojaliteter. Det märks tydligast i informanternas 

berättelser ur femtio års tidsperspektiv till skeendena men återfinns också i arkivmaterial från 

den undersökta tiden. Olika motstridiga utsagor kan läsas som tecken på förhållningssätt till 

samma övergripande paradigmförändring. I arkivmaterialet är det lättare att utläsa förändring 

över tid, som innefattar motsättningar i det historiska nuet. Informanternas tillbakablickande 

berättelser bär på historiska lager sammansmälta i studiens samtid.  

Tecknandet försvann inte ur utbildningen med 68-vågens förändringar. Syftet med 

förändringarna uttrycks ha varit att införa något nytt som komplement, inte att helt ta bort 

något gammalt, även om det finns olika förhållningssätt med hård kritik av gamla praktiker, 

förgivettagande av praktiker och försvar för sådant som befarades försvinna.  Äldre former av 

konstskapande med teckningskunnande som grund nedvärderades. En ny riktning som 

                                                 
188 Kapitel 5.3.4 och 5.3.5 
189 Kapitel 5.3. Se även kapitel 1.2 
190 Kapitel 5.1.1 
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minskade teckningens roll, när tonvikt lades vid annat än teckning och tiden för tecknande 

drogs ner, angavs.  

7. Slutdiskussion     

Möjligen framstod teckningskunnandet för en del förändringsivrare som så pass självklart att 

man trots varningar inte såg hur de nya formuleringarna på sikt kunde leda till försvinnande 

av verktyg för kommunikation. Jag ser potential till jämförande studier i internationell kontext 

eftersom utvecklingen inte varit densamma överallt som i Sverige. Här kan både historiska 

studier och praktikbaserade studier om exempelvis kognition och tyst kunskap vara aktuella. 

Koppling mellan olika medieformer är också intressant här. I 1960-talets anpassning till nytt 

medielandskap och ny arbetsmarknad ligger en parallell till samtidens 

digitaliseringsdiskussioner. Vilka möjligheter till studier ska bevaras inom statlig obligatorisk 

utbildning idag? Vilka ska tillkomma och vilka ska rensas ut? Hur ska gränserna dras mellan 

olika studieområden? Vilka ska kopplas samman eller särskiljas? Vad blir konsekvenserna för 

samhällsstyrningen? 

När det gäller teckningens utrymme i svensk undervisning finns också utrymme för nya 

studier kring olika perioder. Min studie svarar inte på frågan varför teckning i stort sett är 

utsuddad ur dagens bildlärarutbildning. Den ger en grund till att förstå hur en kraftig 

förändring i teckningsundervisningen initierades under 60-talet, med konsekvenser för vad vi 

gör idag.  
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Teckningslärarnas och TI-elevernas förening, Stockholm: Konstfack. (Sid. 28). 

Bilder i bilagan – dokumentation av arbetsprocess och installation 
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Noter

i Folkskoletradition och läroverkstradition. 

ii Min anmärkning: Där John Dewey var en frontfigur 

iii Cultural studies 

iv I Sverige uppfattar jag, baserat på vad mina informanter säger i kombination med det arkivmaterial jag gått 

igenom, att breddning och omstrukturering av ämnen som svenska och teckning i förhållande till 

samhällsutveckling med nya medier diskuterades under 60-talet. Här finns också indikationer på att det kan ha 

funnits konkurrens mellan vilket ämne som skulle ansvara för undervisningen i media. Jag har inte stött på 

svensk forskning i mediedidaktisk historia som tar upp det men inte heller fördjupat mig i att leta efter det.  

v Begreppshistoriskt är kopplingen mellan tecken, bildtecken och skrifttecken med utveckling till senare 

semiotisk teori intressant. När jag gjorde inledande litteratursökningar kring teckning, innan jag helt bestämt 

tidsmässigt fokus för undersökningen, var jag tvungen att sålla bort sådant som levnadsteckningar och historiska 

teckningar, vilket handlar om verbala nedteckningar/skildringar i skrift i äldre material. Något som historiskt 

försvann över tid. Ett tecken på begreppsförändring. 

vi Se historisk bakgrund 

vii Trots snedvridningen i vilka röster som uttalar sig kunde kollektivet framhävas som drivande. Gert Z 

Nordström som tog över ledningen av Teckningslärarinstitutet i samband med revolten skriver till exempel att 

han var ”ett verktyg i en resning och en folkrörelse”. Att han hela tiden trodde att han arbetade för ett kollektiv 

och så länge människor omkring honom uppfattade världen som han fungerade det. - Red. Ekblom, Anders och 

Ask, Rickard (1989) Metodikveckan 20 år, Konstfackskolan, sid 1 

viii Jag uppfattar att de obligatoriska förberedande studierna på Konstfacks Fack 8, som krävdes för att sedan söka 

vidare till teckningslärarinstitutet, på ett ungefär motsvarar ett års förberedande konstskola. Många elever gick 

också extern förberedande konstskola först för att komma in på Fack 8. Även de som skulle vidare till olika fack 

som dekorationsmåleri eller reklam gick förberedande år på Konstfack. 

ix Jag har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Se codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2018-05-18 

x Se Denscombe, 2016, sid 266 för beskrivning av intervjustruktur. 

xi I förarbetet till studien stötte jag även i Stockholms Stadsarkiv på ett intressant material om Alternativ jul som 

ordnades på Konstfack vid årsskiftet 1968–69. Något som bidragit till min förståelse men sedan strukits ur 

materialet. Se: Socialdirektörens övriga handlingar, 1963–1969, F1G:1, Stadsarkivet Stockholm 
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xii Det ska också ha funnits en studentförening med förkortningen EK på Konstfack, vilken baserat på den 

minimala information jag har eventuellt också stod i konflikt med TTF kring förändringsprocesser. Se t ex Red. 

Nissen/Salmson/Bergh (1968) ”U68” i TTF 2–68, sid 2 

xiii Den period jag undersöker uppfattar jag som formativ period för Foucaults skrivande. Hans texter från den 

tiden skulle kunna uppfattas som del i konstituerandet av ett nytt förståelseparadigm. Där tal om sanning kanske 

så småningom börjar bytas ut mot diskursmedvetenhet. En övergång till ett kunskaps-kommunikativt paradigm 

där talet om foucauldianska icke förgivettagna diskurser längre fram blir en viktig komponent i hegemonisk 

kulturvetardiskurs? Där det verbala tenderar att överordnas bilder i bildstudier? Text av Foucault skulle, baserat 

på sådana tankegångar, lika väl kunna utgöra empirisk kontext till min undersökning som ge inspiration kring 

teori och metod. Något som ibland gjort mig tveksam till teorivalet, men som inneburit ett stöd i tänkandet. 

xiv Det här publicerades1969 och kan därmed sägas vara en förståelse av ett samhällssystem som var på väg att 

förändras kraftigt just i det akademiska sammanhang inom vilket Foucault skrev. Det handlar om en 

omstrukturering av utbildningssystem som förändrar samhälleliga maktrelationer med fokus på tillgång till 

kunskap och avgränsande av diskurser.  

xv För kopplingen till Foucault, se teorikapitlet för referens till sid 76 i The Foucault Effect, Studies in 

Governmentality. 

xvi Petterssons och Åséns avhandling har nära koppling till traderingen på Konstfack och åtminstone Åsén är 

knuten till Konstfack, medan Wetterholms avhandling så vitt jag kan se är extern och har ett mer kritiskt 

förhållningssätt till utvecklingen på Konstfack 

xvii Se t ex Lindberg, Frida (2016) Är det viktigt att lära sig teckna?: En undersökning om bildlärares 

ämneskonception, Konstfack; Namazi, Simone (2016) Jag kan (inte) rita: En kvalitativ undersökning om varför 

människor (inte) tecknar, Konstfack 

xviii För intresse av innehållet: Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan - Lgr 69, Stockholm, 

gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30902/1/gupea_2077_30902_1.pdf, nedladdad 2018-05-20 

xix Kan betygskategorierna ha skilt sig från ämneskategorierna? I den äldre listan hittar jag t ex ingen 

projektionsritning. Var det ett nytt ämne eller var det en gammal undervisning som omstrukturerades? Möjligtvis 

ingick det i linearteckning? Det är inte idealt att jämföra timplan med betygsstatistik, men på grund av studiens 

begränsade ramar har jag inte kunnat gå vidare med behov av kompletterande arkivmaterial. Andra exempel på 

ändringar som infördes 1967 är att bostadskunskap såvitt det ser ut byttes mot miljökunskap. Något som kan 

förklara en arkitekturinriktning i miljökunskapen som, baserat på namnet, kanske inte är självklart för nutida 

läsare. Modellering och modellarbete blev till 3-dimensionell formgivning och keramik. En frivillig slöjdkurs 

tillkom. 

xx Till exempel skulle en institution för visuell kommunikation ersätta reklamfacket. 

xxi Stridbeck var en av de lärare som undertecknat en protestskrivelse mot ett radikalt TTF-förslag till 

omorganisering av TI, se kommande stycke.  

xxii Gruppen bestod av Christer Romilson (ordförande), Birgitta Brensén (sekreterare), Göran Bengtsson, Björn 

Dahlberg (teckningslärare), Stig Liljegren, Lars Pettersson, Torgny Östlund, Olle Adrin (skulptör), Nils Bruland 

(skulptör), Bertil Gottsén (konstnär), Gert Z Nordström (teckningslärare) och Gunnar Sandberg (teckningslärare 

och fil. lic.).  

xxiiiUndertecknande lärare som berörs av de föreslagna förändringarna: C. G. Stridbeck, Sven Höglind, oläslig 

underskrift – ev. Sten eller Sven Creutz, Stig Åke Möller, Erik Lagerqvist, Göte Hennix, Ingegärd (oläsligt 

efternamn), Gösta Kriland. Lärare som inte berörs direkt men undertecknar i solidaritet med ovanstående: Kai 

K., Sven Olof Rosén (? otydligt efternamn), C. G. Malmqvist, Birger Forsberg, Birgitta Nordenskjöld, Per 

Skovdahl, Lennart Jarstad, Erik Kinell, Pelle Åkerlund. En av dem noterar att han till skillnad från övriga kände 

till arbetet. 

xxiv Exempel på innehåll i övningsdelen är abstrakta formens association och emotionella suggestion, volymers 

geometriska uppbyggnad och reportageteckning. I teorin ingår även bland annat studier av olika 

uttrycksriktningar 

xxv Nordström menar att detta till skillnad från Kårhusockupationen i Stockholm och Båstadskravallerna, 

omtalade 68-revolthändelser, innebar framgångsrikt revoltresultat eftersom studenterna fick gehör 

xxvi Det kan framstå som att Nordström i senare texter poängterade betydelsen av besöket hos Palme för hans 

tillsättning mer än vad eleverna ursprungligen gjorde, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att elevernas 

påverkan är kärnan i berättigandet av Nordströms maktposition. 
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xxvii Kulls objektbaserade indelningar syns inte till, men inte heller Dunérs tematiska block. Se underrubriker i 

kapitlet Teckning för jämförelse. 

xxviii Molin definierade sig som opolitisk och påtalade risken att därmed bli kallad folkpartist. 

xxix Ultrademokrati, förklarar informant B, innebär att det inte är en hierarkisk organisation med en 

beslutsfattande styrelse utan mer ett oorganiserat, brett deltagande. Det framstår för mig snarare som en rörelse 

utöver det tydligt organiserade än en platt struktur som organiserat alternativ till hierarki. 

xxx Lena Larsson, som även kallades ”slit och släng” framhålls av flera av informanterna som stark kvinna i mer 

mansdominerade sammanhang. Jag uppfattar henne baserat på beskrivningarna som möjligen influerad av Ellen 

Keys estetiska fostran, men har inte gått närmre in på att undersöka det. 

xxxi Se du-reformen som genomfördes vid den tiden. På bredare front via media 1967 enligt Institutet för språk 

och folkminne, sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-ord/aktuellt-ord/2017-07-17-du.html, 

2018-05-01 

xxxii Informant B ger uttryck för konflikten kring vad som är neutralt eller objektivt och det framkommer även i 

TTF-numren och i annat arkivmaterial. 

xxxiii SIDA är en svensk statlig biståndsorganisation som arbetar internationellt. Se sida.se 

xxxiv Reflektion: Symbolfunktion kanske här kan förstås gestaltpsykologiskt med fokus på form, till skillnad från 

symbol som tecken i semiotisk teori? 

xxxv Här finns notiser om industridesign, stadsplanering och arkitektur, miljökunskap, kläder, färg och form, 

estetisk nutidsorientering, psykologi, filmhistoria som numera obligatoriskt samt konst- och musikhistoria som 

sammanslaget ämne. 

xxxvi För exempel, se filmer av Norman McLaren 

xxxvii Polarisering som verktyg i bildstudier har Gert Z. Nordström skrivit mycket om. För vidare studier i ämnet 

se hans texter. 

xxxviii Min kommentar: Che Guevara var revolutionär i Cubanska revolutionen och avrättades 1967, varefter hans 

bild ikoniserats. För mer om Dunérs Che Guevara-övning se kapitel 5.3.5 

xxxix En del av skissen publicerades också som artikel i tidningen Teckning. Dunér, Sten (1968) ”Diagonalen - 

Vilka figurer” i Teckning - Tidning för svensk teckningsundervisning, Nr 6 1968 årgång 39, Teckningslärarnas 

riksförbund, sid 176–180 

xl Det här kan läsas mot en samhällskontext där sexualitetens framhävande i fotografiska medier både 

pornografiskt och på andra sätt eskalerar.  

xli Se resonemanget om förlagor i bakgrundskapitlet för jämförelse. 
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Bilaga – Gestaltningsarbete  

Teckningslärarinnan – Ett monument 

Som ett visuellt gestaltande spår till undersökningen har jag prövat bildskapande praktiker, 

vilka inte ingår i den nuvarande bildlärarutbildning som utvecklats ur dåtidens 

teckningslärarutbildning. Det gestaltande arbetet kan beskrivas som ett slags experimentell 

arkeologi. Jag undersökte fritt skapande måleri, modellteckning och skulptur. Det gestaltande 

arbetet har gett en erfarenhetsbaserad ingång till förståelse och bidrar som fristående 

kommentar till den teoretiska undersökningen. Resultatet är en installation bestående av en 

2,4 meter hög skulptur, en collagevägg med övningsbilder i teckning och måleri, ett pågående 

stafflimåleri och en grav över Konsten 1789-1968.  Graven kan kopplas till konst som 

autonom sfär i förhållande till moderna demokratiseringsprocesser. Installationen utgör ett 

monument över den historiska yrkesgruppen teckningslärarinnor.  

Processbeskrivning – skulptur 

     
Foto: Zaher Husseini 

 

I gestaltningsarbetet som kompletterar den teoretiska undersökningen ville jag låta det 

materiella ta plats. Delvis som en kommentar till en bildstudiesituation där 

hantverkskunnande och bildskapande bortprioriterats. Jag valde att göra en stor skulptur som 

huvuddel i en installation. 



2 

 

Skulpturen är gjord av ecoprim - extruderad styrencellplast191 i skivor som jag limmat 

samman till ett block för att sedan såga ut en skulptur ur det. Jag mätte upp blocket och ritade 

in skulpturens form. Efterhand som jag sågade bort fyllde jag i den tecknade mallen.  

Teckning blev en integrerad del av skulpterandet i mycket högre grad än vad jag är van vid 

från modellering. Det framhävde teckningens roll som grund för olika traditionella 

konstformer. Med utgångspunkt i ett rektangulärt block uppstod ett jämkande av fem 

tvådimensionella bildytor till en sammanhängande tredimensionell form. Även om jag 

konstruerade en figur ur huvudet hade jag stor nytta av tidigare modellstudier, både två- och 

tredimensionellt. Kännedom om att mäta och beräkna proportioner var också viktigt för att 

kunna hantera ett stort materialblock på ett strukturerat sätt och någorlunda styra resultatet.  

Den typen av kontroll behövdes i formandet av ett block till en bestämd organisk form, där 

det skulle varit svårt och tidskrävande att bygga på där något skurits bort.  

Inledningsvis jobbade jag med fogsvans för att sedan övergå till en tunn tandad såg för 

plastmaterial. Mot slutet av arbetet använde jag på några ställen rasp och vid fördjupningar i 

formen stålborste, men valde att låta ytan vara grov och skissartad. Ur huvudet karvade jag, 

eftersom jag ville låta murgröna växa där, ut ett hål.  

Andningsskydd var viktigt på grund av mängderna av plastdamm. Jag behövde använda ett 

lite dyrare andningsskydd med ventil för att inte få syrebrist vid det fysiskt ansträngande 

arbetet och bli förblindad av glasögonimma. Något jag påpekar av didaktiska skäl. För arbete 

i skolmiljö tror jag att en verkstadslokal med utsug kan vara lämplig. Utomhusarbete är nog 

inte att rekommendera eftersom plastdammet i så fall skulle spridas i miljön.  

Skulpturen målades i akrylfärg och jag jobbade intuitivt med att få fram ett lite ålderdomligt 

träaktigt resultat, huvudsakligen genom blandning av olika brända och obrända jordfärger. På 

sockeln som hade slätare ytor gjorde jag en väldigt enkel kulissådring i fantasiträ. 

Sådant som var viktigt i idéprocessen kring uttrycket var dans, vågor och rörelse i förhållande 

till skulpturens form av statisk stabilitet. 

Grundidén handlade om att göra en stor skulptural gestaltning på temat teckningslärarinna, 

presenterad som del av en installation. I arbetet har jag förhållit mig till sådant som tradition, 

monument, arkeologi och historisk artefakt. Skulpturen har integrerats som del i 

helhetsinstallationens idé snarare än att vara en figurativ representation av en lärarinna.  

                                                 
191 Paroc har sponsrat med material. 
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Anledningen till att jag satte teckningslärarinnor i fokus istället för att vara genusneutral var 

att, liksom vid studiens informanturval, lyfta en marginaliserad majoritet. Jag ville som ett 

feministiskt spår göra just lärarinna till norm även om historiens andra teckningslärare också 

är välkomna att glida med i hyllning av och minnesvård efter den historiska yrkesgruppen 

teckningslärarinnor.  
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Koncept – installation 

Foto: Zaher Husseini  

 

Installationen är gjord som ett monument med arkeologiskt experimentella inslag.  

I mitt arbete betonar jag den roll en lärare kan spela i samhällsstyrning via 

kunskapsförmedling och undanhållande av kunskap genom vissa former, oavsett om 

styrningen är demokratisk eller diktatorisk, om den bygger på platt struktur, ickestruktur eller 

hierarkisk struktur... Där internaliserade diskurser kan påverka vilket som. 

Konstens grav, eller en teckningslärarinna vid konstens grav, dök upp idémässigt i processen 

när jag i den teoretiska undersökningen började se i hur hög grad inriktningen på 

undervisningen påverkats idémässigt under 68-rörelsen. Jag stötte i olika källor på utsagor om 

att traditionellt konstnärligt skapande i främst måleri, med tekniska övningar som grund för 

uttrycksformer, började nedvärderas. 

Som konstens födelsedatum satte jag in ett årtal från franska revolutionen med hänvisning till 

de moderna demokratiseringsprocesser jag vävt in i det teoretiska perspektivet via Michel 

Foucaults styrningsmentalitetsbegrepp. Här finns en koppling till särskiljande av konst som 

autonom sfär.  
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Att kritik mot konst som särskild från samhället framfördes och att krav på integrering 

ställdes på ett intensifierat sätt under 68-perioden framkommer i min undersökning.  

I installationens helhet finns levande växter planterade i verklig jord vid den konstgjorda 

graven. Förgätmigej, krasse, en förvildad citronmeliss, en jordgubbsplanta, några grässtrån 

och lite mossa, en ormbunke och i skuggan bakom graven en viol. Ur skulpturens huvud 

växer en levande murgröna. Pågående skapande är närvarande med måleri på ett staffli, 

arbetskläder, färgburkar, penslar… Modellerade lerfigurer ligger i blöt för att leran ska kunna 

återanvändas.  

På väggen sitter bilder från den parallellundersökning jag gjort för att följa spår kring 

undervisning i teckning och måleri som inte ingår i dagens bildlärarutbildning. Främst 

krokíer, modellteckningar och övningar i fritt skapande.                      

Fritt skapande utforskade jag via en grundkurs i vediskt måleri. Vediskt måleri utvecklades 

som metod för fritt skapande av Curt Källman, som utbildade sig i konst 1963-1969 på 

Gerleborgsskolan och på Mejan/Kungliga konsthögskolan.192 Liksom 1960-talets fria metodik 

kommenteras vediskt måleri ibland nedlåtande som psykologiserande.  

I kursbeskrivningen stod det:  

Vedic Art är ett sätt att närma sig den skapande varelse som finns inom oss alla genom att 

erbjuda en handfast metod som steg för steg för oss in i en kreativ process. När vi skapar 

handlar det till stora delar om att utveckla vårt seende och vad vi ser handlar om vilka vi är. 

I det avseendet är bildkonst en spegling av delar av oss själva.193 

Jag undrade över vad en metod för det fria kunde innebära. Via kursen har jag fått djupare 

förståelse för delar av det jag möter i mitt historiska material. Även om vad jag upplevt kan 

skilja sig mycket från det jag läser och hör talas om ger det mig en möjlighet att relatera 

erfarenhetsbaserat.  

 

                                                 
192 Vedic Art, Om vedic art, se.vedicart.com/om-vedic-art/, 2018-06-05; Vedic Art. Curt Källman, se.vedicart.net/omvedicart/curt, 2018-06-

05 
193 Kvinnohöjden, Kurser vintern-våren 2018, vedic art grundkurs del 1, kvinnohojden.se/kurser-vintern-varen-2018/, 2018-06-05 
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Vedisk teckningsövning, april 2018, detalj i installation. 
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I det som gicks igenom i den vediska kursen känner jag igen sådant jag stött på kring fritt 

skapande i researchen inför min studie. De bilder som skapades skulle inte kommenteras eller 

bedömas. Bilderna skulle stå för sig själva som individuella uttryck utan att jämföras, som en 

metod att odla det fria uttrycket istället för att begränsa det. Vi gjorde olika övningar som 

hade att göra med linje och med form (objekt och mellanrum - där vi skulle fokusera på form, 

inte innehåll). Vi jobbade med struktur och lager och blandade då äggskal och sand i färgen.  

Sand i färgen, ingen bedömning/inte bedöma och prata om resultatet, formmässigt fokus och 

uttryck för ett individuellt inre känner jag igen från sådant jag hört och läst om 60-talspraktik. 

Vediska övningar, april 2018, detaljer i installation. 

 

Under studiens gång deltog jag, för att relatera till undervisningen i bokstavskunskap och 

välskrivning som ingick i 60-talets teckningsundervisning, också i en workshop i lettrism på 

Svenska tecknare. Där ritade vi bokstäver istället för att skriva dem.194 

Modellteckning och krokí, som jag också hade tidigare erfarenhet av från bland annat 

förberedande konstskolor, undersöktes på frivilliga modellteckningspass tillgängliga utanför 

                                                 
194 Björkgren-Näse, Sofie (Kl. 13-15 24 april 2018) Lettering Workshop, Illustratörscentrum ; Stockholm 
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skoltid för Konstfacks elever och lärare. Något som erbjudits genom konstfackläraren Gunnar 

Larssons engagemang.195 

För att relatera till akademisk teckning, med övningar som att teckna av klassiska gipser, blev 

en tidigare lärarpraktikperiod 2017 på en förberedande utbildning på Vilnius konstakademi,196 

där akademiskt tecknande var grundläggande, betydelsefull. Något som kan kontrasteras mot 

antikonstakademismtendenser i svensk konsthögskolekontext. 

Jag har reflekterat över hur praktiker kan leva kvar i nya former och ta nya vägar i nya 

sammanhang medan de utesluts från andra, och ibland återvänder förändrade. 

Skulpturen har getts ett rött förkläde med penslar i fickan. Jag har sytt förklädet men inte vävt 

tyget och penslarna är inte hemgjorda. Att göra själv är en viktig del av konceptet även om 

installationen också innehåller andra typer av objekt.  

Utöver skapade två och tredimensionella bilder, naturföremål och konstnärsmaterial ingår en 

processdel. På ett staffli finns en pågående målning som jag vid en del tillfällen under 

utställningens gång fortsatt måla på. 

Revolten personifierad med sin röda fana, en jordnära lärarinna som jobbar på med ständigt 

nya elevkullar, en målarinna, ett formgett material, något som grävts upp ur det förflutnas 

lager, något nytt mitt i samtiden, kreativitet, konst, natur..? Eller precis vad du vill. 

Trots allvarliga toner vill jag poängtera humoristiska drag i gestaltningen som jag, med risk 

för övertydlighet i monumental anda, akademisk teoretisk anda, 68-rörelsens dokumentära 

vågs anda, ändå vill lämna fri för nya tolkningar och upplevelser som växer dit de växer med 

risk att knipsas av… 

 

 

                                                 
195 Larsson, Gunnar (Tisdagar kl. 16.10-18.15 den 15 mars – 3 maj 2018) Frivillig modellteckning utan högskolepoäng utanför skoltid för 

elever och lärare på Konstfack, Konstfack; Stockholm 
196 Vilnius Academy of Arts, vda.lt/en/, 2018-06-14. 
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Vedisk teckningsövning, april 2018, detalj i installation. 



13 

 

Vernissage 17 maj 2018, Konstfacks vårutställning 
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Utställningstext – tillgänglig för besökare i galleriet 

 

å å

å å å

å

å å

Före detta elev vid Konstfacks Teckningslärarinstitut – 1966–69 

Under 1960-talet pågick omstruktureringar av Konstfack i förhållande till ett nytt 

medielandskap, ett nytt utbildningssystem och en förändrad arbetsmarknad. På Konstfacks 

Teckningslärarinstitut, föregångaren till dagens bildlärarinstitution, bidrog 68-rörelsens 

studentuppror till ett radikalt skifte i utbildningens inriktning.  

Före detta teckningslärarelever beskriver en konstnärligt inriktad utbildning med fokus på 

form där de övade sig i att teckna, måla och modellera efter modell, teckna av gipskopior av 

antika skulpterade fötter, teckna material som päls eller maskindelar i metall 

verklighetstroget, studera teknisk projektionsritning, teckna arkitektur ute på stan… Men 
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också en tid då fritt skapande med abstrakt expressionistiskt måleri och psykologiserande 

teori om uttryck för det inre var på modet.  

I stort sett ingenting av det gamla har funnits kvar i den bildlärarutbildning jag gått. Vi har 

inte ens haft någon direkt teckningsundervisning. Däremot känner jag igen mycket av det 

nya som började införas runt 1968. Teoretisering, att använda bilder som utgångspunkt för 

samtal om samhälle och politik, att göra collageartade kommentarer till andras bilder, att 

analysera massmedia och ett större fokus på generell pedagogisk diskussion än på praktiskt 

skapande och tekniskt kunnande. 

Jag har gjort en historisk undersökning om 68-vågens påverkan på teckningsundervisning, 

där jag poängterat den statliga undervisningens roll i samhällsstyrning via en befolkning. 

Vilka kunskaper är möjliga att få tillgång till, vilka är obligatoriska och vilka utesluts för vilka 

syften? Vad gör det vi kan eller inte kan med oss och samhället?  

I bilderna på väggen har jag följt trådar kring sådant som inte längre har en plats i 

bildlärarutbildningen. Gräver praktiker nya fåror när de utesluts från ett institutionellt 

sammanhang? Bland annat har jag tecknat modell utanför obligatorisk skoltid och testat 

vediskt måleri, utvecklat under 60-talet som en metod för fritt skapande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Vedisk övning och förgätmigej vid grav. Detaljer i installation.  

       Ska man blanda blått och gult så det blir grönt? 
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Ormbunke, jordgubbsplanta och visset löv invid gravstenssockel. Detalj av installation. 

                       

Modellstudier i lera, upplösningstillstånd. Detalj av installation. 
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Förgätmigej framför gravsten. Detalj av installation. 

 

Pågående stafflimåleri med arbetsskjorta framför collagevägg. Detalj av installation. 
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Skulptur vid staffli med arbetskläder.                                                                   Krokí. Detalj i installation. 

                                                                                                                        

                                                                                                                   Färgprover. Detalj i installation.  
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   Vedisk övning. 

 

 

  

 

                                                                                                                                         Modellteckningsövning. 
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Modellskiss. Detalj av installation. 

 

 

 

      Modellteckningsövning.                                                                                  Konstruktivistisk krokí-övning. 
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Penslar och färg. Detalj i installation. 

 

 

                                                                                  

                                                                                         

 

 

 

     

 

 

 

 

      

Vedisk övning, 2018.        Detalj i installation.   
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Vedisk övning, 2018. Detalj i installation. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

Porträttskiss föreställande Sonja Nordin (1918-2013 f.d. småskolelärarinna). 

Bildskapande pre-Konstfacksstudier, 2012 Landskrona. Detalj i installation. 

 

 


