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Abstract 	
Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för normkritisk pedagogik samt visuell kultur; 

vilka normer som görs i det visuella. I lärarutbildningen på Konstfack har vi många gånger 

talat om unga människors identitetsskapande processer, vilket har väckt frågan:	

Vilka subjektspositioner blir möjliga i förhållande till de visuella representationer som an-

vänds som exempel i bildundervisningen och vilka normer manifesteras i diskurserna?	

För att undersöka detta har material från tre bildlärare i grundskolan samlats och analyserats.	

   Uppsatsen bygger på en socialkonstruktionistisk grundsyn, och först och främst används 

Michel Foucaults diskursanalys som teori och metod. I utbildningen vid Institutionen för 

bildpedagogik brukas vetenskapliga och konstnärliga metoder parallellt och examensarbetet 

består av en skriftlig samt en gestaltande del. Den gestaltande delen i detta examensarbete har 

inspirerats av konstnären Marianne Lindberg de Geers bok ”Jag tänker på mig själv” och be-

står av en bildserie som fått namnet ”Jag ser på mig själv”.	

   Undersökningens främsta slutsats är att vi verkar behöva reflektera mer över vilka bilder, 

blickar och berättelser vi förmedlar. Kanske i synnerhet i skolan, som har vad Foucault skulle 

kalla ett högt sanningsanspråk. Eftersom den kunskap, makt och mening som bilderna produ-

cerar är beroende på sin kontext; hur de presenteras och behandlas, borde de flesta bilder kun-

na användas i undervisning så länge maktförhållanden synliggörs. Men vi måste också aktivt 

arbeta med att inkludera så många olika människor och synsätt som möjligt, i de bilder och 

berättelser vi använder oss av, med vilka vi framställer och formar världen, oss själva och 

andra.	

!
Engelsk titel: Possible identities – A study of the visual materials used by three art teachers in 

Swedish primary education	

!
Nyckelord: diskursanalys, the gaze, normer, bildpedagogik, bildanalys, etnicitet, genus, iden-

titet, subjektspositioner, bild, undervisning, didaktik, visuell kommunikation	
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1. Inledning	

1.1. Introduktion	

I en artikel i Dagens Nyheter 5/5 2014 som handlar om den homogena grupp av vit svensk 

medelklass som dominerar bland studenterna på konsthögskolorna, säger Ruhani Islam, elev 

vid Tumba gymnasiums estetiska linje: ”Vi läste bild i skolan och då lyftes nästan bara vita 

män i historien. Vi fick kanske se en rasifierad kvinna. Känslan är på riktigt att man kommer 

att vara en av dem som ingen känner till.” 	1

   Vems/vilkas berättelser syns i skolans undervisning, vilka blickar och synsätt? Och vilka 

roller eller subjektspositioner finns här för elever att identifiera sig med?	

   Det här arbetets syfte är att undersöka och synliggöra vad val av visuellt material i bildun-

dervisningen kan få för konsekvenser för elevers möjlighet till identitetsskapande; vilka iden-

titeter och subjektspositioner som möjliggörs och omöjliggörs, samt vilka normer, berättelser 

och maktstrukturer som härigenom förmedlas och befästs. 	

   Visuellt material från tre olika bildlärare i grundskolan har samlats in och analyserats. För 

att få veta i vilken kontext bilderna visas, samt hur de används, har även intervjuer med lärar-

na genomförts. I analysen används främst diskursanalysens teori och metod. Arbetet består 

även av en gestaltande undersökning, där olika positioner i bilderna prövas för att upptäcka 

och synliggöra hur dessa har konstruerats.	

!
Jag vill framhålla min tacksamhet till mina tre informanter som generöst har delat med sig av 

sin tid och sitt material för en kritisk analys!	

!
1.2. Bakgrund	

Jag har under min utbildning intresserat mig för bilder som ansetts farliga och som har lett till 

debatt och/eller censur i bemärkelsen att dessa bilder inte visas. Orsakerna till att bilder pro-

vocerar är väldigt olika. Någon vill ta ner en barockmålning föreställande en barbröstad kvin-

na, i ett feministiskt syfte.  Någon annan vill hindra elever att se bilder av nakna män, målade 2

av en homosexuell konstnär, eftersom dessa bryter mot normen och därför kan upplevas stö-
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tande. Det senare exemplet fick min VFU-handledare erfara när kollegor och studierektor gick 

samman och stoppade ett planerat utställningsbesök på Waldermarsudde för eleverna från års-

kurs åtta. Eugène Janssons konst upplevdes av kollegorna som provokativ och olämplig. Ge-

nom att enbart visa vissa sorters bilder och berättelser upprätthåller vi normer. Vi visar att vis-

sa sätt att vara människa på är mer önskvärda och normala än andra. Det spelar också roll hur 

olika identiteter gestaltas och hur dessa bilder och berättelser behandlas. 	

   De senaste åren har visuella representationer och stereotyper ofta debatterats i medierna. 

”Genusfotografen” Tomas Gunnarsson har sedan 2012, genom sin blogg, belyst hur genus 

representeras och görs i olika medier.   I debatten om Stina Wirséns barnboksfigur ”Lilla 3

Hjärtat” hävdade en kritisk sida att figuren är en ”blackface-stereotyp” som, likt många lik-

nande figurer i modern historia, fokuserar på fördomar om olikhet och skillnad från den ve-

dertagna västerländska normen.  Sådana representationer som just framhäver denna skillnad, 4

ger liten eller ingen möjlighet för oss till identifikation, bara en position som ser på personen 

som ”den andra”.	

!
I ämneslärarprogrammet på Konstfack ingår normkritisk pedagogik om hur vi skapar och 

upprätthåller normer i skolan. Detta har väckt frågor kring hur normer skapas och hanteras 

genom det visuella material som används i bildundervisningen.  	5

!
1.3. Syfte	

Att vara ung handlar mycket om att bilda ett jag, att söka och prova olika identiteter. Skolan 

är bara en av många plattformar där detta sker. Men skolan är en institution med en särskild 

makt; eleverna måste tillbringa en stor del av sin tid där, och de ska lära sig saker som andra 

har bestämt är viktiga att kunna. Skolan har också en diskursiv makt med ett högt sanningsan-

språk; den ska stå för samhällets goda värden, och det som förmedlas i skolan upplevs som 
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sant.  Att vara lärare innebär således att befinna sig i en maktposition i förhållande till sina 6

elever, och med denna makt följer ett stort ansvar. En önskan är att denna undersökning ska 

synliggöra maktstrukturer och normhierarkier i bildundervisningen, för att som lärare aktivt 

kunna motverka dessa.	

!
Etnologen Lena Martinsson beskriver i boken Skola i normer hur normer kan producera makt 

som underbygger och möjliggör kränkningar och diskrimineringar:	

!
Normer bygger på idén om normalitet och avvikelse och därmed skapar normer hierarkier där somliga 

ges och tar sig rätten att benämna, betrakta och behandla andra som avvikande och möjliga att 

ifrågasätta. 	7

!
För att kunna motverka orättvisor och sneda maktförhållanden inom en diskurs, krävs ifråga-

sättande och reflektion. Dirskursanalysen i denna uppsats syftar till att upptäcka och synliggö-

ra vilka maktförhållanden som visuellt material i bildundervisning kan förmedla, vilka identi-

teter och subjektspositioner som blir möjliga i diskurserna, utifrån diskrimineringsgrunder 

som kön/genus, etnicitet, klass, sexuell läggning, ålder och funktionskapacitet, samt att med-

vetandegöra vad val av visuella exempel i undervisningen kan få för konsekvenser.	

!
1.4. Frågeställning	 	

Vilka subjektspositioner blir möjliga, i förhållande till de visuella representationer, som an-

vänds som exempel i bildundervisningen? Vilka normer manifesteras i diskurserna?	

!
1.5. Empiri	

Undersökningen bygger på tre bildlärares undervisningsmaterial såsom bildspel och Power-

point-presentationer; bilder de använder som exempel i sin undervisning. Samtidigt som mate-

rialet har samlats in har även intervjuer med lärarna genomförts, där de har fått berätta om sin 

undervisning och om hur de brukar presentera olika bilder för eleverna. Dessa intervjuer har 
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bandats, transkriberats och analyserats.	

   Empirin består av tre inspelade och transkriberade intervjuer, en till en och en halv timme 

långa, och ett stort visuellt material. Detta material rymmer totalt över 1000 bilder, 25 Power-

point-presentationer, och drygt 20 Word-dokument med lektionsplaneringar, uppgifter, kom-

pendier och prov.	

   Den första läraren hade inget digitalt material, utan visade fysiska bilder som dokumenter-

ades med fotografi. Det visuella materialet från denna informant består av: 11 reproduktioner 

av Pablo Picassos verk, 15 nyhetsbilder + ord/text, 53 reklambilder för företaget Benetton, ca 

50 elevarbeten samt nio fotografier av bokhyllan i bildsalen. Den inspelade intervjun gjordes i 

bildsalen samt på informantens arbetsrum och är 1h10m lång. Detta material analyseras i 

kapitel 2.1.	

   Den andra läraren hade det största materialet i form av digitala filer från en bild- och 

uppgiftsbank som hon delar med två andra bildlärare i sin skola. Materialet består av > 750 

bilder, 20 Powerpoint-presentationer och ca 20 Word-filer. Ett urval av detta material analy-

seras i kapitel 2.2. Den inspelade intervjun gjordes i informantens lärarrum och är en 1h03m 

lång.	

   Materialet från den tredje läraren rymmer totalt ca 160 bilder i fem Powerpoint-presenta-

tioner, en mapp med elevarbeten, plus bilder uppsatta i bildsalen som har fotograferats av. I 

materialet finns också två uppgifter i form av Word-dokument. Ett urval av detta material 

analyseras i kapitel 2.3. Intervjun med bildlärare 3 ägde rum i informantens bildsal och är 

1h30m lång.	

!
1.6. Urval och avgränsning	

Då materialet potentiellt är oändligt har endast ett litet empiriskt nerslag varit möjligt. Arbe-

tets och uppsatsens yttre ramar av tid och utrymme har tillsammans med materialets stora om-

fång lett till begränsningar i både empiri, metod för insamling samt antal informanter.	

   Den första avgränsningen är till ämnet bild, detta eftersom arbetet görs i ämnet bildpeda-

gogik. Tre bildlärares visuella material utgör basen för analyserna. En ytterligare avgränsning 

är att alla lärarna arbetar i grundskolan. Syftet med detta är att materialet ska vara jämförbart, 

samt att bildämnet i grundskolan når alla elever, vilket det inte gör i gymnasiet. Inga ytterli-

gare kriterier i valet av informanter har funnits. Kontakten har förmedlats via den bildpeda-

gogiska institutionen på Konstfack. Alla tre är kvinnor i medelåldern, de har alla arbetat	
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 många år och har även handlett bildlärarstudenter. De arbetar i varsin kommunal grundskola, 

vilka är situerade i olika förorter i Stockholmsområdet. För närmare presentation av de tre in-

formanterna och materialet som analyseras hänvisas till respektive avsnitt 2.1.1; 2.2.1. och 

2.3.1.	

   Hela det insamlade materialet har genomgåtts, men endast en liten del analyseras närmre i 

denna uppsats. Här har urvalet gjorts efter vad som behandlats i intervjuerna, samt vad som 

upplevts mest relevant för undersökningen.	

   En kvalitativ studie kan aldrig generalisera, men validiteten av resultatet skulle öka om in-

formanterna hade varit fler, vilket dock inte varit praktiskt möjligt inom ramen för detta exa-

mensarbete. Av samma skäl har etnografiska studier valts bort, samt att inkludera elevinter-

vjuer/receptionsstudier.  Informanterna har fått berätta om sitt arbete och sitt material i inter8 -

vjuer, som till skillnad från en etnografisk studie, blir ett slags andrahands-information. 

Dessutom har de, i enlighet med det forskningsetiska informationskravet, informerats innan 

om undersökningen och dess syfte, vilket kan ha influerat dem i vad de har valt att berätta och 

visa. Sannolikt har de dock inte ändrat sina uppgifter och Powerpoint-presentationer.	

!
1.7. Metod	

1.7.1. Datainsamling	

Datainsamlingen har skett på de tre lärarnas respektive skolor. Bilder har fotograferats på 

plats samt samlats in digitalt. I samband med att lärarna har visat och delgett sitt visuella ma-

terial har de berättat om sin undervisning i en halvstrukturerad kvalitativ intervju, vilken har 

bandats och transkriberats.  Bilderna informanterna har visat har i stor utsträckning styrt in9 -

tervjun, en metod liknande bildelicitering.  Det har funnits några gemensamma frågor i alla 10

intervjuer som fungerat som hållpunkter i samtalet: Lärarna har ombetts att visa bilder de an-

vänder i sin undervisning. Olika kategorier som konst, media och reklam har efterfrågats, för 

att få ett material som täcker en så stor del av deras undervisning som möjligt. Informanterna 
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har fått berätta om hur de presenterar bilderna och om och hur eleverna arbetar med dessa. De 

har också fått frågan om det finns några bilder som de inte skulle använda, och i så fall varför.	

!
1.7.2. Analys	

I analysen har Gillian Roses handbok Visual Methodologies varit till stor hjälp.  Främst har 11

diskursanalys använts tillsammans med semiotiska verktyg i bildanalyserna. Jacques Lacans 

och Laura Mulveys psykoanalytiska teorier om blickar (”the gaze”) har tillfört ytterligare per-

spektiv.  I analysen undersöks vilka subjektspositioner som det visuella materialet erbjuder. 12

Fokus har varit representationer och frånvaro av representationer av människor samt uttryck 

för identitet och normer utifrån framför allt diskrimineringsgrunderna genus/kön, etnicitet, 

klass, och sexuell läggning, men även ålder, funktionskapacitet samt religion. Både represen-

tationer av människor i bilder och som upphovsmän/kvinnor, samt hur dessa presenteras för 

eleverna har iakttagits. Centrala teman, beskrivningar, sanningsanspråk, vad som framhålls 

som ”fint” eller ”viktigt”, vad som dominerar men också efter vad/vilka som inte syns i mate-

rialet har observerats. Centrala teoretiska begrepp förklaras i avsnitt 1.8. ”Teori och tolknings-

ram”.	

   I kapitel 2. ”Bearbetning och analys” analyseras varje bildlärares material för sig, med in-

tervjuer och bilder bredvid varandra, för att förstå vilken kontext bilderna visas i. Störst fokus 

har lagts på det visuella materialet. I kapitel 3. ”Tolkning och resultat” tolkas analyserna av de 

tre lärarnas material tillsammans och belyser diskurser som råder kring olika kategorier av 

bilder i bildundervisningen. Där behandlas också subjektspositioner och representationer uti-

från kön/genus, etnicitet, religion, klass, ålder, funktion och sexuell läggning.	

!
1.7.3. Gestaltande metod	

I undersökningen ingår även en gestaltande metod. Målet med denna del av examensarbetet 

har varit undersöka de olika roller och sätt som människor i bilderna representeras på. Konst-

närer har undersökt och arbetat med roller och representationer på olika sätt. I den här under-

sökningen används en metod som liknar den som Marianne Lindberg De Geer använde sig av, 

i sin bok och bildserie ”Jag tänker på mig själv”.  Lindberg de Geer har där klippt in en mål13 -
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ning föreställande sitt eget ansikte ovanpå olika avbildade människors ansikten. Hon går på 

detta vis in i objektens värld.	

   För att undersöka det visuella materialets representationer har jag fotograferat och klippt in 

mig själv i olika bilder för att på så sätt prova de olika roller och normer som förmedlas. Jag 

har också testat att klippa ihop olika bilder, och byta positioner för att se vad som händer. 

Genom att förskjuta/förändra och ikläda mig olika subjektspositioner och representationer 

hoppas jag kunna se hur dessa har konstruerats. Process och slutsatser beskrivs i avsnitt 3.3. 

”Gestaltning” och resultatet presenteras i Bilaga 1.	

!
1.8. Teori och tolkningsram	

1.8.1. Socialkonstruktionism	

Uppsatsen grundar sig på socialkonstruktionismens syn på verklighet, människa och 

kunskap.  Vivien Burr ger i ”Social Constructionism” en introduktion till detta synsätt.  En14 15 -

ligt socialkonstruktionismen konstruerar vi verkligheten, kunskap och oss själva i sociala pro-

cesser.  Eftersom kunskap ses som konstruktioner, specifika för tid och kultur, förhåller man 16

sig kritisk mot påstådda sanningar. Språket (även det visuella) har en stor betydelse i dessa 

meningsskapande processer, och hur vi i olika sammanhang pratar om, representerar och 

skildrar något eller någon, formar, enligt detta synsätt, vår syn på och tankar om detta/denna, 

och också själva objektet. Man kan säga att diskursanalysen är en del av det socialkonstruk-

tionistiska fältet.  	17

!
1.8.2. Diskurs och diskursanalys	

”Diskurser är praktiker som formar de objekt vilka de talar om.”  Diskursbegreppet 	18

härstammar i det här sammanhanget från filosofen Michel Foucault.   En diskurs är ett sätt 19
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att framställa världen, eller en del av denna, som formar hur vi förstår, talar, tänker och agerar 

kring densamma. Varje objekt, företeelse eller människa kan pratas om, representeras och 

skildras på en mängd olika sätt, i olika diskurser, vilka alla får olika konsekvenser för hur vi 

tänker och agerar. Diskurserna fungerar som raster genom vilka vi ser världen på ett visst sätt. 

De möjliggör och utesluter och handlar således om makt och har sociala effekter. Diskurser 

gynnar ofta vissa människor mer än andra. De producerar kunskap och även mänskliga sub-

jekt. Enligt Foucault existerar ingenting meningsfullt utanför diskurserna och de formar vilka 

vi kan bli, vilka identiteter eller subjektspositioner som blir möjliga. Makt och kunskap ses 

sammanbundna och diskursanalys handlar mycket om just maktfrågor. Vissa diskurser har 

större genomslag än andra, vilket ofta beror på att påståendena de bygger på är institutionali-

serade och därför vinner en större auktoritet i hävdandet att dessa påståenden är sanna. Därför 

är en viktig del i en diskursanalys att identifiera sanningsanspråk.	

!
1.8.3. Identitet och subjektspositioner	

Socialkonstruktionismen är anti-essentialistisk.  Enligt den finns ingen sann kärna att upp20 -

täcka i en människa. Därför talar man inom socialkonstruktionismen inte om ”personlighet” 

utan om identiteter, vilka konstrueras genom de diskurser som är tillgängliga i vår kultur.  21

Subjektspositioner är ett begrepp som beskriver denna process. Diskurserna erbjuder oss vissa 

subjektspositioner och vi har bara möjligheterna att antingen acceptera dem eller göra mot-

stånd. Enklast är att acceptera, och när vi gör det låser vi oss i ett system av rättigheter och 

möjligheter som följer med denna position.  Att göra motstånd innebär att bryta mot en 22

norm, vilket får konsekvenser, ofta negativa. I den här uppsatsen används begreppet ”sub-

jektsposition” om en möjlig identitet eller roll som en viss diskurs erbjuder.	

!
1.8.4. Blicken/ The Gaze	

”The gaze” är en term som beskriver förhållandet mellan den som betraktar (subjektet) och 

den som blir betraktad (objektet).  I den här uppsatsen är ”the gaze” översatt till ”blicken”. 23
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Inom psykoanalysen är ”blicken” förknippad med fantasi och begär.  Begreppet är centralt 24

hos psykoanalytikern Jacques Lacan som uppdaterat Sigmund Freuds teorier på det här områ-

det. Med vilken blick ser vi de som representeras i bilderna?  Det har skrivits mycket om den 

manliga blicken, i synnerhet i feministiska filmanalyser av bl.a. Laura Mulvey, men olika 

blickar kan också vara beroende av andra grunder än kön och genus, till exempel av klass och 

etnicitet.  I psykoanalysen används också begreppet subjektsposition, men med en lite annan 25

mening än i diskursanalysen.  Här är subjektspositionen, den med vilken blick vi ser på värl26 -

den (eller en viss bild). Subjektspositionen representerar den ideala betraktaren, den som äger 

blicken. För att hålla isär begreppen kommer i fortsättningen begreppet ”subjektsposition” 

användas uteslutande i en diskursanalytisk mening. När psykoanalysens version av begreppet 

avses används istället termen ”subjekt”. 	

   Gunter kress och Theo van Leeuwen skriver om skillnaden på bilder där representerade del-

tagare ser betraktaren direkt i ögonen och de som inte gör det.  Hur sådana representationer 27

kräver något slags engagemang av betraktaren, som då är objekt för blicken i bilden.	

   I uppsatsen diskuteras främst den manliga (heterosexuella) blicken, där mannen, subjektet 

ser på och begär kvinnan, objektet, samt den koloniala eller postkoloniala blicken där ett väs-

terländskt subjekt ser på andra etniciteter, ofta med en exoticerande och/eller andragörande 

blick.	

!
1.8.5. Representation	

Representationer ingår i diskurserna med vilka vi kommunicerar. Representationer visar en 

likhet till något i verkligheten som ger mening eller kunskap. De kan till exempel vara ord 

eller bilder, och beroende på diskurs, framställer de saker, personer och företeelser på olika 

vis. De framhäver vissa saker och utesluter andra. Stuart Hall skriver i antologin ”Representa-

tion” bl.a. om hur representationer av svarta människor ofta är stereotyper, framställda för att 

visa skillnad, och hur denna skillnad är förenad med makt i formandet av dessa 	
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människor som ”den andra”.  	28

!
1.8.6. Skolan som institution	

Foucault menar att diskurser inom institutioner medför större makt än andra, på grund av sitt 

sanningsanspråk.  En institutionaliserad diskurs validitet förstärks, genom att institutionen är 29

accepterad i samhället som sanningssägare, och genom tron att institutionen är sammansatt av 

expertis. 	

   Skolan är ett exempel på en institution i vårt samhälle som har ett mycket stort sanningsan-

språk. Barn ska här tillägna sig, utifrån samhällets rådande diskurser, relevanta kunskaper och 

förmågor. I och med att skolan förväntas förmedla sunt förnuft och sanningar blir dessa dis-

kurser särskilt betydelsefulla. Ett barn har heller inte några stora möjligheter att kritiskt analy-

sera, ifrågasätta och göra motstånd. Med skolan och lärarrollen följer därför ett ansvar för vil-

ka diskurser som används och den kunskap som därigenom produceras. Kunskap är enligt 

Foucault, oskiljaktig från makt. Inte i den ofta uttalade meningen att kunskap ökar en persons 

makt, utan i meningen att kunskap styr hur vi ser på världen, oss själva och varandra och där-

igenom också hur vi agerar socialt.  I både skola och samhälle finns tydliga regler, strukturer 30

och subjektspositioner att agera efter, normer som vi självdisciplinerat rättar oss efter för att 

inte sticka ut.	

!
Skolverkets styrdokument Läroplan för grundskolan och fritidshemmet 11 (LGR 11) ska alla 

som arbetar i grundskolan följa.  Förutom specifika kursplaner för de olika ämnena (uppsat31 -

sens informanter tolkar och förhåller sig till kursplanen i ämnet bild), finns här också en vär-

degrund som alla måste arbeta efter. Följande citat står att läsa i LGR 11:  	32

   Som grundläggande värden nämns bland annat ”alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 
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gestalta och förmedla” och ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egen-

art.” Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” kan läsas ”Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling”. Här står också att ”[samhället] ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.” Un-

der rubriken ”En likvärdig utbildning” står ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter.” och ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster.” I ”Skolans uppdrag” står att all undervisning ska ”anlägga vissa övergripande 

perspektiv”; historiskt, miljömedvetet, internationellt och etiskt perspektiv är de som anges.	

!
1.8.7. Normer och diskrimineringsgrunder 	

Maria Rosén skriver i antologin ” Normkritisk pedagogik” om fördelarna hos en normkritisk 

pedagogik i jämlikhetsarbete för att komma åt kränkningar och diskrimineringar.  Hon hänvi33 -

sar till en rapport som Skolverket gjorde 2009 på uppdrag av dåvarande regering, för att un-

dersöka om den då nyligen införda Barn- och elevskyddslagen krävde nya insatser i skolan för 

att uppfyllas.	

!
Med andra ord uppstår diskriminering, trakasserier och kränkningar sällan som enskilda företeelser, utan 

uppkommer på varierande sätt i den komplexa väv av sociala relationer, identitetsskapande, maktutövan-

de och inneslutande och uteslutande normskapande processer som ständigt pågår i verksamheterna. 	34

!
För att kunna motverka diskrimineringar ter det sig således viktigt att de normskapande pro-

cesserna synliggörs. 	

   I denna undersökning har olika subjektspositioner och representationer av de olika diskri-

mineringsgrunderna; kön/genus, etnicitet, klass, religion, ålder, sexuell läggning och funktion 

belysts för att synliggöra vilka normer kring dessa som kan finnas i bildundervisning. 	

!
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1.8.8. Etik 	

Uppsatsen utgår, liksom skolans värdegrund, från en etisk idé om alla människors lika värde 

och rättigheter. 	

   Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer har tillämpats i undersökningen; informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   Dessa principer 35

har tillämpats genom att; informanterna har informerats om undersökningen och läst PM, in-

nan de tagit ställning till om de vill delta i studien eller ej. Informanternas samtycke har in-

hämtats och de har varit införstådda med att de när som helst har kunnat ångra sin medverkan. 

De har blivit garanterade anonymitet, och material, intervjuer och uppgifter som har samlats 

in har förvarats på ett säkert sätt, och får endast användas i denna studie. Informanterna har 

dock inte haft någon möjlighet att förklara sig i efterhand.	

   Uppsatsen är skriven i en normkritisk diskurs. Det är min tolkning av materialet, utifrån 

valda teorier och metoder som beskrivs. Andra individer och dikurser kan helt säkert se andra 

saker i samma material.	

!
1.9 Tidigare forskning	 	

Det har gjorts ett flertal studier där diskursanalys använts för att synliggöra normer och makt-

ordningar i läroböcker som använts i skolan. Liknande studier som riktat sig specifikt till äm-

net bild, har i denna rekognosering av forskningsfältet inte hittats. 	

   Torben Freytags examensuppsats ”Da Vinci, van Gogh och lite Picasso: Om konstbilder i 

skolan.” från 2009, Konstfack, BI, behandlar dock frågan om det finns en outtalad ”konstka-

non” i bildundervisningen.  De konstnärer och bilder som framträder i Freytags uppsats, 36

stämmer till stor del överens med den bild av konstundervisningen som denna undersökning 

ger. Till skillnad från Freytags uppsats fokuseras här på subjektspositioner och normer, vad 

materialet som används gör, och undersökningen bygger här på hela det visuella material som 

lärarna använder i sin  bildundervisning, alltså inte enbart det som gäller specifikt konst, även 

om det ofta är just konstbilder som används. I denna uppsats används heller inte begreppet 

”kanon”, istället behandlas här olika diskurser.	
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   Janne Bromseth och Frida Darjs ”Normkritisk pedagogik, Makt, lärande och strategier för 

förändring”, samt Lena Martinsson och Eva Reimers ”Skola i normer” är två böcker/studier 

om normkritisk pedagogik och om vilka normer som befästs i skolmiljön, som tillsammans 

med olika texter där visuell kultur analyserats har inspirerat till den här undersökningen. 	37

2. Bearbetning och analys	

2.1. Bildlärare 1	
2.1.1. Presentation av informant och material 	

Den första bildläraren, hädanefter kallad B1, undervisar i en grundskola i en välbärgad förort 

till Stockholm. Det verkar vara en ganska liten och familjär skola där barnen går från försko-

leklass till årskurs nio. B1 ursäktar sig mycket och säger att det var länge sedan hon gick på 

Konstfack, att hon lever på ”gamla meriter” samt att mycket av hennes material behöver upp-

dateras.  Hon använder inte digitala resurser när hon visar bilder, hon har tillgång till en lap-38

top men säger att ”vi har ingen high-tech här”.  Hon använder istället olika pappersbilder, 39

små reproduktioner av konstverk, som hon sätter upp på tavlan i bildsalen. Ibland tillsammans 

med gamla elevarbeten. B1 plockar fram och visar reproduktioner av Picassos verk, elevarbe-

ten, en katalog från klädföretaget Benetton från början av 1990-talet, utklippta tidningsbilder 

med olika ”rubriker”, samt sin bokhylla med konstböcker.	

   B1 funderar över vilka bilder hon visar och säger att hon har tappat den analytiska synen på 

detta, efter det att hon lämnat Konstfack:  	

!
[…]Och jag kommer oftast ifrån den här analytiska sidan; den här som… Att det är jag som borde	

 analysera, och ”Hur gör jag nu? Hur lägger jag upp det? Vad förmedlar jag här?” Men den delen hinner 

jag ju inte riktigt med, utan det är mera att tänka ut: ”Hur fungerar den här uppgiften?” och ”Hur kopplar 

jag den till kursplanen?” Det är den nivån man ligger på.  	40

�17

 Bromseth; Darj (2010); Martinsson; Reimers (2008); Sturken; Cartwright (2009); Hall (1997/2013); Rose 37

(2012); Gunnarsson (2014)

 Intervju 2014-03-05 av Karin Lindkvist med B1, bildlärare och informant, i B1s bildsal + lärarrum. I hela 38

avsnittet 2.1 refereras till denna intervju samt det material B1 samtidigt visar.

 Ibid.39

 Ibid.40



Hon kommer själv fram till att hon mest använder konsthistoriska bilder, och inte mycket som 

är nutida eller mediabilder. B1 får frågan om det är något som hon inte skulle visa, och berät-

tar då att hon inte vill visa sexistiska bilder. Hon funderar på om man kanske borde visa och 

diskutera sådana bilder också, men säger att hon undviker det. Detta uttrycker hon på sitt lä-

rarrum/kontor, framför en stor affisch av Edvard Munch, föreställande en ung naken flicka. 

Det ter sig därför som att B1 inte tolkar Munchs målning som sexistisk utan syftar på andra 

sorters bilder. Att hon med ”sexistiska bilder” menar sexistisk reklam och andra, mer samtida, 

fotografier.  B1 framhåller också när hon får frågan om vad hon tycker är viktigt med sitt 

ämne, bl. a. att eleverna är kritiska till bilder, främst till reklam och det som finns på internet:	

!
Men sen, att dom är kritiska också till bilder, alltså inte enbart negativt, men att… att dom funderar lite på… 

särskilt när det gäller reklam och dom här… Nu är det ju väldigt mycket internet och så… 	41

!
Det verkar som att B1 anser att reklam och bilder från internet är något som eleverna behöver 

lära sig att vara kritiska till, till skillnad från den klassiska och modernistiska konsten som 

framställs som fin, god, och viktig.	
   B1 talar i hela intervjun väl om sina elever, deras arbeten och förmågor och ger intryck av att 

tycka mycket om både sina elever och sitt arbete. 	

!
2.1.2. Konsthistoria – Härma en konstnär	

B1 berättar:	

!
Jag har tänkt ofta så här, att jag ska alltid utgå från konsthistoriska bilder, oavsett vad jag gör, för att dom 

ska få med det samtidigt. Jag har inte lyckats än hittills, att få det alltid att flyta så, men vi har mer och 

mer konst, kan jag säga, så de har lite hum om vissa konstnärer och så där. 	42

!
B1 visar flera små reproduktioner av Picasso från olika perioder i hans konstnärskap. Hon be-

rättar att hon brukar sätta upp dessa på tavlan, sen får eleverna gissa vem som har gjort bil-

derna, och får till sist förstå, att alla är av Picasso, och de får fundera över varför konsten änd-
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rades så mycket, att ”man vill ju utvecklas”.  Efteråt får de måla egna ”Picassos”. Hon berät43 -

tar: 	

!
Men då har dom fått Picasso; dom känner igen det han gör, dom kommer ihåg hans namn, dom vet varför 

han ändrade stil… och sen ska dom få härmas då. 	44

!
B1 visar också elevarbeten där eleverna har målat impressionistiskt och berättar att hon då har 

fyllt tavlan med målningar av Monet, samt tidigare elevarbeten. Då har hon också lagt fram 

en hög med böcker om andra impressionister som eleverna får titta i: ”ja, det är Renoir och 

det är Sisley”.  Sen får eleverna pröva att måla med en liknande teknik. B1 tar också fram 45

elevarbeten där eleverna har fått härma Miró, och berättar att de också gjort parafraser på Le-

onardo da Vincis ”Mona Lisa” och ”Damen med hermelinen”:	

!
Ja, det blev mina favoriter då, så jag blir ganska… Det kanske blir väldigt så här, liksom enspårigt. Jag är 

inte så… Jag kanske missar väldigt många konstnärer och epoker framförallt.” 	46

!
   Hon berättar också att niorna har fått ”bygga konsthistoria”. Då har eleverna fått välja en 

målning helt fritt, och sedan göra den tredimensionell. För att hitta konstverk att utgå ifrån, 

får eleverna söka på nätet samt titta i alla böcker hon har.  BI visar upp elevarbeten vilka utgår 

från verk av Van Gogh och Picasso.	

   B1s elever får ofta lära sig om och härma specifika konstnärers stilar. Det lägger en stor vikt 

vid dessas konstnärers namn, verk och stil. De framställs som mästare att följa. 	

   B1 använder ofta gamla elevarbeten när hon presenterar en teknik, hon sätter till exempel 

upp gamla elevarbeten bredvid Monets bilder, när hon berättar om impressionisternas sätt att 

måla. Detta kanske kan ge eleverna en känsla av att deras arbeten också är viktiga, värda att 

se och kan komma att tjäna som exempel för framtida elever. Samtidigt görs en tydlig skill-

nad; elevernas arbeten visar olika nivåer, hur avancerat eller enkelt någon har löst uppgiften.	
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� � 	
!
Elevexempel är här till för att ge en bild av vad som förväntas av en elev, där idealet, till ex-

empel Monet, blir ouppnåeligt.	

!
B1 använder sig av äldre bilder, framförallt konsthistoriska, och då, enligt empirin enbart av 

några utvalda västerländska manliga konstnärers verk. B1 nämner ingen kvinnlig konstnär. I 

hennes bokhylla, där eleverna får botanisera, finns en bok om en kvinnlig konstnär; Frida 

Kahlo, bland minst 26 böcker om olika specifika, manliga, västerländska konstnärer. Där finns 

dock även en bok om kvinnliga svenska konstnärer på 1900-talet. B1 är mycket självkritisk 

och säger att hon nog missar många konstnärer och framförallt epoker. Samtidigt verkar hon 

inte reflektera över att alla konstnärer som presenteras är västerländska män. Här finns en stor 

brist på kvinnor och på andra etniciteter än de västerländska, representerade som subjekt. 

Däremot representeras de som objekt för den manliga och koloniala blicken. 	

!
Picassoreproduktionerna som B1 brukar sätta upp på tavlan består av nio målningar och två 

teckningar. Sex av dessa är porträtt av kvinnor. Inget bild representerar en ensam man. Två 

bilder föreställer två personer:	

   Två pojkar eller män läser tillsammans ett brev. Den ena pojken håller armen om den andra 

och de tittar båda ner mot brevet. De har ett blått sken runt sig som gör att de känns ytterligare 

sammanbundna. Målningen har den engelska titeln ”Reading the letter” (bild 1).	

   Den andra målningen med två personer i bilden har den engelska titeln ”The Lovers” och 

föreställer en man i rött som håller om en kvinna i gult och grönt (bild 2). Bakom kvinnan 

syns ett fönster.  Mannens blick är riktad mot kvinnan som ser ner i marken med huvudet böjt, 
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på ett lite blygt eller kuvat vis. 	

   Ingen av de avbildade människorna i de elva bilderna möter betraktarens blick. Kvinnopor-

trätten dominerar. Bilden av det två pojkarna som läser brevet avviker, det är den enda bilden 

utan något kvinnligt objekt.  sitter ner och den ena håller armen om den andra. Bilden är uti 

från dagens mått inte könsstereotyp; sällan skildras idag två män som håller om varandra.    47

Bilden som kallas ”The Lovers” visar ett heteronormativt kärlekspar, en man och en kvinna,	

där mannen står bakom kvinnan, håller armen om henne och ser ner på henne, medan kvinnan 

böjer sitt huvud och ser ner i marken.	

   Kvinnor representeras i de elva bilderna av Picasso genomgående som objekt för mannens 

blick; kuvade, passiva och underställda mannen.	

!
2.1.3. Tidningsbilder -Sätt en rubrik	

B1 berättar att eleverna i årskurs åtta får arbeta mycket med text och bild. Då har hon en bunt 

utklippta bilder från dagstidningar, som eleverna får kombinera med olika ord och rubriker.	

B1 säger att hon inte byter ut bilderna, och kommer fram till att ”de går att använda alltid”.  48

När hon visar urklippen kommenterar B1: ” här är Robert Gustavsson som sitter där… och 

här är det kineser som putsar skor.”  På en annan bild, under vilken en elev har skrivit en text 49

om kineser, syns en stor grupp asiatiska människor iklädda munskydd. I bilderna kan vi se 

och känna igen Robert Gustafsson, kanske kan vi till och med identifiera oss med honom, där 

han sitter på ett kafé De många asiatiska människorna blir däremot en anonym massa, ett 

dom, ”en massa kineser” som skiljer sig från det som vi identifierar oss med. Det är ett andra-

görande i hur bilderna är formulerade, valda att representera människorna i artikeln och sedan 

igen valda att klippas ut och användas i ett undervisningssammanhang, där detta andragöran-

de befästs snarare än synliggörs Alla bilder i högen där två personer och endast två är repre-

senterade, föreställer en man och kvinna i samma ålder, alla med västerländska utseenden och 

bredvid varandra. Det kan tolkas som att de är i en parrelation. Här är det en heterosexuell 

norm som befästs genom valet av bilder. Liksom genom Picassos bild av ett kärlekspar, kan	

!
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Bild 3-6: Tidningsurklipp som används av B1 i undervisningssammanhang.	
Originalens upphovsmän/kvinnor är oidentifierade. Foto av urklipp, Karin Lindkvist	
 	

eleverna här lära sig vem det skulle vara normalt och önskvärt för dem att ha en relation med, 

och också hur män och kvinnor förväntas bete sig och framstå.	

!
2.1.4. Reklam – Benetton	

B1 hämtar och visar en äldre Benettonkatalog och talar om hur bra bilderna i denna är att ana-

lysera.  Hur mycket hon använder sig av detta material, är osäkert eftersom hon först säger: 50

”Nu jobbar jag inte jättemycket med reklam på det här sättet längre, men den här var jag och 

hämtade när jag gick på Konstfack.”  B1 nämner att bilderna förmedlar etnicitet och gemen51 -

skap, och att någon bild bygger på konsthistoria (hon brukar dock inte visa någon konsthisto-

risk bild som jämförelse). Eleverna får frågorna ”Vad vill dom säga?” och ”Om man vill sälja 

kläder, hur menar man då med dom här bilderna?”. 	52

   Det finns en hel del att upptäcka i dessa bilder genom analys, mer än att de handlar om ”et-

nicitet och gemenskap”. Det är till exempel intressant att iaktta hur olika etniciteter framställs.	
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Bild 7: Uppslag i katalog: United Colors of Benetton, Fall-Winter 1991-1992.	
Bilder från tidigare reklamkampanjer av Oliviero Toscani.	!
Om det kommer fram med hjälp av lärarens frågor ovan, är svårt att säga, men ett analysmo-

ment har i alla fall potential att synliggöra de normer och maktstrukturer, som ett sådant här 

material innehåller. 	

   Företagets slogan är ”United Colors of Benetton” och bilderna fokuserar ofta på människors 

olika hudfärg. De gör en stor skillnad på just människors hudfärg och ras; det är det första 

man ser i de här bilderna. Flera av dem är också formulerade så att de konnoterar till rasistiska 

stereotyper. Bilden med en svart kvinna som ammar ett vitt barn för tankarna till slavsamhäl-

len, där svarta kvinnor hölls som ammor till vita kvinnors barn. Bilden av ett mörkhyat barn 

med håret klippt som djävulsliknande horn bredvid ett, enligt bildtradition, änglaliknande vitt 

barn, förstärker synen på vita och färgen vit som goda, rättrogna och kultiverade, medan 

mörkhyade och färgen svart konnoterar till ondska, vildhet, primitivism osv. Tekniken med 

vilken bilden är fotograferad, förstärker detta ytterligare, genom att det ljushyade barnet är 

upplyst och det mörkhyade barnet ställts i skuggan. Bilderna där gruvarbetare och bagare är 

svarta eller vita i ansiktet av sot eller mjöl konnoterar till den rasistiska blackface-traditionen, 

i vilken vita människor i generationer, målat ansiktet svart med skokräm o.d. för att föreställa 

stereotyper av mörkhyade människor.	
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2.2. Bildlärare 2	

2.2.1. Presentation av informant och material	

Den andra bildläraren, hädanefter benämnd B2, undervisar i en större skola i en förort lite 

längre ut från Stockholms centrum. Hon undervisar numera från årskurs fyra till åtta, men har 

tidigare mest undervisat från årskurs sju till nio. På skolan arbetar tre bildlärare, och själv har 

hon lektioner för ca 300 elever i veckan. Bildlärarna har tillsammans en databank med bilder, 

lektionsplaneringar och powerpoint-presentationer där de hämtar material till sin undervis-

ning. Härifrån kommer en stor mängd material. Det allra mesta är konstbilder, olika stilar och 

epoker, men här finns också exempel på presentationer för olika projekt och arbetsområden. 

B2 använder ogärna elevarbeten som exempel, då hon tycker att eleverna blir för låsta av det, 

och hon säger också att hon och hennes kollegor sällan dokumenterar och sparar elevers arbe-

ten.  	53

   B2 talar i intervjun om konst och bilder från olika tider; hon nämner alltifrån grottmålningar 

till samtidskonst, reklam och graffiti. Hon berättar att de just har varit på Liljevalchs vårsa-

long med årskurs sex, och att eleverna särskilt gillade att se filmverken som visades där. I ma-

terialet från deras gemensamma bank, finns det dock inga samtida konstnärers verk, förutom i 

en specifik Powerpoint-presentation ”Det offentliga rummet ”(se 2.2.3.). Denna visar två verk 

av kvinnliga konstnärer (Laura Ford respektive Marie-Louise Ekman). I materialet i övrigt är 

alla konstnärer män. Det övriga materialet tar bland annat upp: ”Konsthistoria: Forntiden- 

1850” samt ”Modernismen” som två långa föreläsningar.	

   B2 säger att hon vill visa fina saker för eleverna, och hon nämner flera gånger humor som 

en egenskap eleverna uppskattar i bilder.	

   B2 berättar att hon har med ett analysmoment i de flesta uppgifter, och ger i intervjun in-

trycket av att hon är medveten om och kan prata med eleverna om till exempel genus i bilder. 

Det återspeglas dock inte i det visuella materialet, förutom presentationen ”Propaganda och 

reklam” (se 2.2.4.), som skiljer sig från det övriga materialet på flera sätt. 	

!
2.2.2. Konst – allmänbildning och inspiration	

I bildlärarnas gemensamma uppgifts- och bildbank finns mappar benämnda ”Impressionism”, 

”Kubism”, ”Pop Art”, ”Renässansen” o.s.v. B2 berättar att hon ”fyller på med olika 	
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konstnärer”, nu senast Matisse, för ”allmänbildning och inspiration”.  Då visar hon några 54

bilder av Matisse och berättar om honom och hur han jobbade. Sedan får eleverna göra col-

lage på ett liknande sätt som Matisse. 	

   Det verkar ses som viktigt att eleverna ska känna till olika konstnärer. Ibland har hon en fö-

reläsning om konsthistoria, en hel eller halv lektion. Eleverna får också skriftliga prov i 

konsthistoria. B2 upprepar ordet ”allmänbildning”.	

   Förutom i presentationen ”Det offentliga rummet” (se 2.2.3.) finns i material ingen konst 

efter popkonsten, som hade sin storhetstid på 1960-talet.  B2 tar, vid frågan om det finns något 

hon inte skulle visa eleverna, som exempel upp fotograferna Robert Mappelthorpes och Cindy 

Shermans mer provocerande, ”vågade” eller otäcka bilder. Om Cindy Shermans utställning på 

Moderna Museet säger hon: 	

!
Men för mig kändes det som en lite svår utställning att prata om kanske. Också för att hon… Hon berättar 

ju inte så mycket om hur hon har tänkt, utan det är mer liksom, upp till betraktaren, vad man läser in.	

[…] Men att det kanske finns ändå, den här känslan, att man vill visa fina saker för eleverna. 	55

!
 Inga kvinnliga konstnärer finns representerade i de olika bildmapparna om olika epoker och 

ismer. Inte en enda kvinnlig konstnär finns med i de ganska omfattande presentationerna av 

”Konsthistoria: Forntiden- 1850”, respektive ”Modernismen”.  Det är den klassiska konsthi-

storiska diskursen som berättar historien ur en västerländsk manlig synvinkel. Det är dessa 

västerländska mäns berättelser och namn som bestämts vara viktiga för allmänheten att känna 

till. Fram till och med renässansen kan man se nakna manliga kroppar bland bilderna, därefter 

är alla nakna människor kvinnor vilket är ett återkommande motiv. Bilderna presenteras med 

information om konstnärens namn, eventuellt namn på verket, årtal, samt beskrivningar	

 av de olika stilarna. Innehållet i bilderna nämns inte mycket. Kvinnan blir till ett objekt, nå-

got som ska tittas på, synas. Mannen är den som är geniet, som gör, vars namn vi ska kunna.	

 Powerpoint-presentationen ”Modernismen” inleds med Manets ”Frukost i det gröna” (bild 

8.),”Konsthistoria: Forntiden- 1850” pryds med Botticellis ”Venus födelse” (bild 9.). Dessa 

båda klassiska verk återkommer senare i uppsatsen i materialet från den tredje läraren (se 

2.3.3.).	

!
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Bild 8: Édouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe (Frukost i det gröna) 	
Bild 9: Sandro Botticelli, La Nascita di Venere (Venus födelse)	!
Grottmålningar från stenåldern finns med i B2s material, och dessa är både från Europa och 

Afrika. På en Powerpoint-sida om forntiden, visas två bilder med egyptisk konst. All konst 

efter forntiden är västerländsk. De människor som representeras i bilderna är också i huvud-

sak av västerländsk etnicitet. Botticellis nakna Venus från första sidan i presentationen 

”Konsthistoria: Forntiden- 1850”, är blek, ung, slank, med långt blont hår; ett västerländskt 

skönhetsideal som lätt kan liknas vid nutidens fotomodeller, Barbiedockor och Disney-prin-

sessor. 	

  Från tiden efter att kristendomen etablerats, är det den religion som främst representeras i 

bilderna. Det finns också bilder som berättar om antika religioner, främst grekisk eller ro-

mersk mytologi. Från medeltiden till barocken har konstverken ofta ett kristet motiv. En lek-

tionsplanering handlar om ikoner.  Inga bilder representerar de övriga stora världsreligionerna 

på något sätt.  	

!
2.2.3. Det offentliga rummet	

Powerpoint-presentationen ”Det offentliga rummet”, har visats som inspiration till en uppgift, 

som gick ut på att formge en vägg på en tunnelbanestation. B2 berättar att hon har hämtat bil-

derna på nätet och bland annat sökt på ”skulpturer i Stockholm”, för att sedan sätta samman 

ett bildspel. Skulpturerna som visas är från olika tider och två är skapade av kvinnliga konst-

närer: Marie-Louise Ekmans skulptur, föreställande Margareta Krook, samt ”Rag And Bone 

With Blanket” (Hemlös räv) av Laura Ford. Förutom skulpturer i Stockholm, visar B2 här bil-

der av olika tunnelbanestationer i Stockholm, Moskva och Berlin. Dessutom har hon lagt till 

ett antal bilder av graffiti och annan gatukonst, varav flertalet (5/7) är skapade av Banksy. På
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Bild 10: Banksy, Sweeping it under the Carpet	
Bild 11: Banksy, Whitewashing Lascaux	!
en av dessa bilder syns en manlig renhållningsarbetare som spolar bort något som liknar 

grottmålningar (bild 11.). B2 pratar om denna bild på ett sätt som ger intryck av att hon lik-

ställer graffitins värde med den klassiska konsten.Denna presentation är den enda som inne-

håller (två) kvinnliga konstnärers verk i hela materialet, men i presentationen framgår inte 

vilka upphovsmännen /-kvinnorna är och inte heller namn på verken (de har identifierats i ef-

terhand för denna uppsats). Eleverna får frågor om de vet vilka statyerna föreställer och var de 

står. Presentationen är även det enda ställe i B2s material, som graffiti, och också etablerad 

samtida konst (de två ovan nämnda skulpturerna) finns representerat. Till skillnad från före-

läsningar om konsthistoria, och presentationer av konstnärer som Matisse, sägs inte detta vara 

ämnat för allmänbildning utan ordet som nämns är inspiration. Det ges således inte samma 

värde eller vikt som den klassiska konsten.	

   Banksy-verken föreställer; en manlig konstnär, en manlig affischör, en manlig målare, en 

manlig renhållningsarbetare och en kvinnlig städerska med vitt förkläde och hätta (bild 10.). 

Förutom kanske bilden av konstnären, är det här arbetarklass som avbildas. I Stockholm finns 

en nolltolerans mot graffiti, och de oftast unga utövarna ges inget eller lite utrymme i det of-

fentliga rummet. Att inkludera graffiti och annan gatukonst i en presentation om offentlig 

konst i undervisning kan därför uppfattas radikalt med tanke på de maktstrukturer som råder. 

Dessa bilder är alla humoristiska och antagligen har B2 anpassat bildspelet efter sin målgrupp 

(”humor […] uppskattas”).  Könsrollerna som dessa Banksy-bilder förmedlar är dock de tra56 -

ditionella. 	
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2.2.4. Propaganda och reklam	

I årskurs nio har eleverna, de senast två åren, arbetat med att göra affischer med de mänskliga 

rättigheterna som budskap. Det har varit ett samarbete med SO- och Svenska-undervisningen, 	

ett gospelprojekt om människorättsrörelsen och Martin Luther King. Eleverna har fått se, dis-

kutera och analysera bilder i en Powerpoint-presentation om propaganda och reklam. Det är 

här tydligt att bilderna analyseras och jämförs: Propaganda från andra världskriget och svens-

ka valaffischer från olika tider av främst Socialdemokraterna jämförs med varandra och med 

några reklamannonser från senare år. Bildspråk och budskap synliggörs. Presentationen ger en 

kort beskrivning av de olika företeelserna ”propaganda” respektive ”reklam” och berättar om 

skillnaden mellan dessa, vilka olika syften de används för m.m.	

   Första sidan visar två bilder: den amerikanska propagandaaffischen ”We Can Do It” av J. 

Howard Miller från 1942 (bild 12.) bredvid en reklamannons för Britney Spears parfym ”Be-

lieve” (bild 13.). Den förra visar en kvinna som spänner musklerna och näven, samt ger be-

traktaren en uppfordrande blick. Denna bild var från början avsedd till att stärka arbetsmora-

len hos kvinnor, som under andra världskriget fick ta sig an arbeten som tidigare varit förbe-

hållna män, därav ett manligt uttryck. Senare har denna och liknande bilder (ytterligare två 

finns med i B2s presentation), adopterats av den feministiska rörelsen, som en symbol för 

kvinnors bemyndigande och självständighet. Britney Spears ser betydligt vänare ut, lättklädd 

och med en fågel intill kinden.	

   Även två reklambilder för herrparfym finns med, med två manliga modeller. Dessa bilder är 

båda manligt kodade. Den ena mannen är påklädd och har ett oåtkomligt makt-signalerande 

stenansikte och solglasögon, vilka ger honom en blick som ser men inte syns. Den andra är 

halvnaken i profil och dyker fram ur ett vatten med armarna utsträckta; en aktivt agerande, 

muskulös mansfigur som förstärks med texten bredvid som lyder: ”Boss Pure -Pure Power”.  	
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Bild 12: J. Howard Miller, We can do it! 	

Bild 13: Reklam för Britney Spears 	

               parfym ”Believe”



   I bildspelet finns även några bilder som exemplifierar retuscherade reklambilder; kvinnor 	

som gjorts blondare, ”snyggare” och smalare, samt en affisch föreställande retuscherade parti-

ledare. Alla bilder i bildspelet förutom de tre propagandaaffischerna från 40-talet som före-

ställer starka kvinnor, samt ev. några av valaffischerna från 2002, visar könsstereotyper och 

heteronormativa patriarkala kärnfamiljer.	

   Genom analyser och sättet att jämföra olika bilder, kan dessa normer synliggöras och ifråga-

sättas, istället för att befästas.  För att vara ett projekt som handlar om den amerikanska män-

niskorättsrörelsen, är det kanske mer anmärkningsvärt att det inte finns några bilder som be-

handlar densamma, och att ”icke västerländska” etniciteter mycket lite representeras. På en av 

socialdemokraternas valaffischer från 2002 ses en mörkhyad flicka tillsammans fyra vita barn 

i en förskole- eller skolmiljö med slogan ”Rättvisare Tillsammans”. Flickans avvikande hud-

färg är det viktigaste i bilden, som tolkas representera ett ”rättvist”  icke segregerat samhälle. 

Förutom denna flicka finns också en mörkhyad man i en äldre amerikansk propagandabild, 

med texten ”STEP INTO YOUR PLACE” som visar en lång rad män från olika samhällsklas-

ser, i kö för att ansluta till militären. Den mörkhyade mannen bär en hacka för att på detta sätt 

även representera arbetarklass. 	

!
2.3. Bildlärare 3	

2.3.1. Presentation av informant och material	

Den tredje bildläraren, hädanefter benämnd ”B3” arbetar på en grundskola i en förort en bit 

utanför Stockholm. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio. B3 undervisar eleverna 

från årskurs sju till nio i ämnet bild. Eleverna på skolan har alla en egen lap-top som de kan 

arbeta med, och B3 är nog den informant som använder sig mest av digitala tekniker. Annars 

verkar bildundervisningen vara ganska traditionell, olika konstnärliga tekniker prövas, och 

bilderna som visas är nästan enbart konst. B3 säger att det är hennes ”akilleshäl”; att hon inte 

ger sig på så mycket annat än konsthistoria.  Nästan all konst som visas och används är äldre 57

måleri. B3 skiljer sig från de andra två lärarna genom att hon har inkluderat många kvinnliga 

konstnärer i sin konsthistorieundervisning. Hon berättar att hon tycker att det är jobbigt och 

svårt att hitta bilder och information om kvinnliga konstnärer, men att hon har lagt ner tid och 

möda på detta. Hon har även tänkt på att visa och arbeta med bilder från icke västerländska 
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kulturer, men anger att detta material är ganska tunt. B3 säger att hon ofta visar sådant som 

intresserar henne själv, därav hennes val. På frågan om om det är några bilder hon inte skulle 

visa, så svarar B3 först att hon skulle ha svårt att visa rasistiska bilder för eleverna. Sedan sä-

ger hon att det i och för sig skulle vara intressant, att visa och prata om sådana bilder, och att 

det snarare blir ett problem när eleverna producerar rasistiska bilder.	

   B3 framstår som någon som har en medvetenhet om vilka bilder hon visar, genom att hon 

försöker att inkludera kvinnor och konstnärer från olika kulturer, men detta verkar dock inte 

vara prioriterat i alla uppgifter. Vid intervjutillfället är tavlan i klassrummet full med konstbil-

der som eleverna har fått välja på till en parafrasuppgift (se 2.3.3.) Här är ingen kvinnlig 

konstnär representerad och stereotypiska representationer i bilderna varken synliggörs eller 

ifrågasätts här med analys.	

   Powerpoint-presentationen ”Omöjliga kroppar”(se 2.3.4.), om kroppsideal genom tiderna, 

är det enda material som omfattar andra typer av bilder än konst. Här jämförs kroppsideal i 

äldre målningar med senare tiders fotomodeller samt tre 50-tals-ikoner.	

!
2.3.2. Konstnärer 	

Eleverna i årskurs nio ska få göra en film om en konstnär, i ett grupparbete. En av eleverna i 

varje grupp ska agera som den valda konstnären. B3 har tagit fram ett digert bildspel med 

verk av de konstnärer eleverna har att välja på. Hon går igenom listan på 22 konstnärer och 

förklarar sina val. 	

   Av konstnärerna är 13 män, 9 är kvinnor, vilket jämfört med det övriga insamlade material 

är en mycket stor andel. Två av konstnärerna är nu levande, varav en arbetar i en postmodern 

konstform (Nathalia Edenmont), den andra är Peter Dahl. 20 av 22 är målare. Sex av konstnä-

rerna är svenska och alla utom två är européer (Edward Hopper, USA och Frida Kahlo, Mexi-

ko). B3 uttrycker att hon tycker att det är svårt att hitta kvinnliga konstnärer, och att det sedan 

också är svårt att hitta bilder av, och information om dem (vilket hon också varnar eleverna 

för, inför deras val). 	

   B3 berättar att hon även inkluderat några konstnärer som sägs ha varit homosexuella; Leo-

nardo Da Vinci, Gösta Adrian Nilsson och Caravaggio samt bisexuella; Tamara de Lempicka 

och Frida Kahlo. Övriga konstnärer (17 stycken), har/hade en heterosexuell eller odefinierad 

läggning. Konstnärens sexuella läggning är kanske inte så intressant om den inte kommer 

tilluttryck i konsten. Däremot kanske det kan ha betydelse att denna bredd finns, när eleverna 

inte bara ser bilderna, utan även ska ta reda på information om konstnären och agera
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densamma på film. I en presentation för en självporträttsuppgift, visas framförallt Frida 

Kahlos och Helene Schjerfbecks målningar.  I en instruktionsfilm, som B3 gjort om bildana-

lys, är den analyserade bilden ett självporträtt av en svensk kvinnlig konstnär. Här är de 

kvinnliga konstnärerna är subjekt, men samtidigt fortfarande objekt. En del framställs som 

offer (till exempel Kahlo), och det läggs ofta en stor vikt vid deras partners. Kvinnorna i ma-

terialet verkar genomgående oftast avbilda sig själva, samt familj och barn.	

   En målning i materialet från B3 sticker ut. ”Porträtt av Marquis d’Afflitto” är målat av Ta-

mara de Lempicka (bild 14.). Den avbildade mannen är bredaxlad och klädd i smoking. Han 

besitter en utmanade och krävande blick som ser rakt på betraktaren. Han är inget passivt ob-

jekt, utan någon som ser, alltså ett subjekt. Men han har en halvliggande pose som man oftare 

hittar hos avbildade kvinnor, och hans läppar är särade på ett sätt, som känns typiskt för da-

gens fotografier som ska representera ”sexiga kvinnor”. Uttrycket kan jämföras med de myc-

ket vanligare bilderna av ofta nakna kvinnor som ser på (den manliga) betraktaren för att åtrås 

(som till exempel i Manets Frukost i det gröna, bild 8.) Trots att mannen är påklädd är detta 

en av få bilder i det undersökta materialet som tydligt bryter mot genusnormativa stereotyper.	

!
2.3.3. Parafraser	

Intervjun med B3 sker i bildsalen, efter en en lektion. Eleverna arbetar med parafraser som de 

målar med akrylfärg. De har fått välja ett av tretton konstverk att parafrasera, och reproduk-

tioner av dessa är uppsatta på tavlan i klassrummet. Alla är målningar av västerländska manli-

ga konstnärer. Peter Dahls målning ”Stolta stad” är den enda av en nu levande, och också den 

enda av en svensk konstnär. Det är många ”klassiker”; ”Mona Lisa” och ”Nattvarden” av Da 

Vinci, två målningar av vardera Botticelli och Hopper, Manets ”Frukost i det gröna”, Munchs 

”Skriet”, Van Gogh, Rousseau, C. D. Friedrich samt Böcklin. B3 visar en PowerPoint-presen-

tation som hon har gjort för att introducera uppgiften, med bilder av original + olika
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Bild 15: Sida ur PowerPoint-presentation ”Parafraser” av informant B3. Édouard Manet, Frukost i det gröna 
med parafraser. av bl.a. Leif Zetterling och Olle Hagner.	!
parafraser. Hon berättar att hon har valt bort en målning av Picasso samt ”Frihetsgudinnan”, 

som hon tidigare hade med, på grund av att elevernas parafraser av dessa inte ”blev så lycka-

de”. I bildspelet finns Manets ”Frukost i det gröna” med olika parafraser B3 hittat (bild 15.). I 

originalet ser vi två kvinnor och två män, med en picknickkorg på ett blått tyg. De befinner 

sig i en parkmiljö. De två männen är fullt påklädda och sitter i gräset med den ena kvinnan 

som är naken. Hon har ser mot oss/konstnären och hennes blick bjuder in betraktaren att åtrå 

henne. Den ena mannen ser apatiskt ut i luften. Mannen till höger i bild ser på de andra två 

och gör en pekande gest med handen; det ser ut som om han säger något till den andra man-

nen. Den andra kvinnan är iklädd en tunn underklänning och står i en damm i bakgrunden och 

ser ut att tvätta sitt underliv. Man kan tolka att denna frukost har gått ut på mer än att bara äta 

frukost, antagligen är kvinnorna prostituerade. Parafraserna på denna bild har inte ändrat 

könsrollerna. De har gjorts genom att: ta samma bild men tillföra bilar, byta ut de vuxna mot 

barn (flickan är naken, pojkarna påklädda) Samt att sätta en ölflaska i handen på den gestiku-

lerande mannen och använda bilden till en öletikett. På öletiketten har dock kvinnan på sig 

kläder.	

!
På tavlan bland bilder att välja mellan till parafrasuppgiften finns också Henri Rousseaus ”La 

Charmeuse de serpents”(Ormtjuserskan) (bild 16.). På målningen syns en kolsvart figur med 
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� �  	
Bild 16: Henri Rousseau, La Charmeuse de serpents.	
Bild 17: Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer.	!
kvinnliga former, naken men med någon slags svart huvudbonad, stående i djungeln bredvid 

en sjö eller flod. Ögonvitorna lyser och är det enda anletsdrag som går att utskilja. Figuren 

spelar på en flöjt och är omgiven och omslingrad av svarta ormar. Kanske är denna bild av en 

opersonlig djurliknande varelse, tänkt att representera en mörkhyad kvinna, som Rousseau 

tänkte sig att mörkhyade kvinnor såg ut i sin hemmiljö. Detta kan ses som exotism, en rasste-

reotyp, där mörkhyade människor avbildas som primitiva vildar i djungeln, opersonliga och 

djuriska, musikaliska, farliga, och alldeles kolsvarta, för att framhäva skillnaden mot den vita 

västerländska normen. Denna bild kan ses som ett typexempel på den koloniala blicken. Detta 

är också den enda bilden i materialet från B3 som visar en mörkhyad människa. 	

   Av bilder att välja på finns också en romantisk bild av en vit, blond man i naturen. ”Der 

Wanderer über dem Nebelmeer”(”Vandraren ovanför dimhavet”) av Caspar David Friedrich 

(bild 17.). Mannen står på en klippformation i förgrunden och blickar ut över ett dimmigt 

landskap. Till skillnad från kvinnan i Rousseaus landskap ses mannen inte som en del av natu-

ren, den avbildade mannen är knappast ens ett objekt, han är en representation av betraktaren, 

vår ställföreträdare, och vi ser det han ser. Vi får en känsla av att naturen är stor, mäktig, vild 

och sublim, framför och bortom oss. Kvinnan i Rousseaus bild är istället en del av den vilda 

och främmande naturen. Natur som motsats till kultur. Båda målningarna speglar den väster-

ländska mannens blick. 	

!
Två målningar av (eller tillskrivna) Sandro Botticelli finns med i urvalet. ”Venus 

födelse” (bild 18.), vars blonda skönhetsideal redan har nämnts i analysen av materialet från 
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� � 	
Bild 18: Sandro Botticelli, La Nascita di Venere (Venus födelse)	
Bild 19: Sandro Botticelli, La Derelitta (Den övergivna)	!
B2. Här ställs den sköna blonda gudinnan mot en betydligt mindre idealiserad kvinna i ”La 

Derelitta” (bild 19.). ”La Derelitta” (”Den övergivna”) visar en kvinna som döljer sitt ansikte 

i händerna som om hon gråter, sittande på trappan utanför en stängd port. Hon ser ut att vara 

klädd i trasor, ytterligare plagg ligger slängda omkring henne. Denna kvinna är inte blond	

eller ljushyad. Hennes hår är mörkt och hennes hudfärg är av en mörkare nyans. Hon är så 

oansenlig att hon nästan smälter in i väggen, och genom att ansiktet döljs, blir det svårt att 

identifiera sig med henne. Hon blir ”den andra”. Skönhetsidealet, gudinnan är blek och blond, 

den fallna kvinnan är mörk. Denna värdering av hudfärg kan vi också se i Leonardo Da Vincis 

”Nattvarden”, som även den finns med bland elevernas valmöjligheter. Där representerar 

mannen med mörkast hudfärg den svekfulla Judas. 	

!
2.3.4. Omöjliga kroppar	

B3 får frågan om hon arbetar med reklam eller andra mediebilder, och letar då efter ett 

YouTube-klipp, som hon använder när hon har en uppgift i Photoshop. Då brukar hon också 

visa ett bildspel om kroppsideal genom tiderna, som kom till när Nationalmuseet hade en ut-

ställning som hette ”Omöjliga kroppar”. B3 hittar inte YouTube-klippet men beskriver det så 

här: 	

!
Jag har nåt sånt här YouTube-klipp som jag har tagit med, som jag tycker är ganska bra, som visar hur 

man kan jobba med photoshop och sådär. […] jag tror det är ganska vanligt; med en tjej i bikini som blir 

omgjord till en smal och tjusig dam. Hon står på en strand. 	58
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Bildspelet säger sig B3 ha ändrat, så att det ska finnas med fler nakna män, än vad som var 

med från början. De nakna männen är två bilder från sixtinska kapellet, målade av Miche-

langelo. I övrigt representeras mansidealet av två fotografier föreställande Elvis Presley re-

spektive James Dean. Den senare med en manligt utmanade blick och uppknäppt skjorta an-

nars visar de ingen hud. Fem målningar föreställer nakna kvinnor. Kvinnoidealet på senare tid 

skildras med fyra fotografier, Marilyn Monroe med uppblåsande kjol, samt tre modeller i bi-

kini/underkläder. Alla är ljushyade och bleka utom en tjej av senare modell som är lite sol-

bränd. Alla verkar också vara relativt unga och ingen har något synbart funktionshinder.	

Eftersom detta material ska visa och problematisera idealbilder av män och kvinnor, är det 

kanske inte oförståeligt att utesluta alla etniskt ”icke västerländska” människor, alla med 

funktionshinder, alla människor äldre än cirka trettio år, samt att övervägande visa kvinnor 

som lättklädda/nakna objekt. Det som bilderna verkar behandla, är kvinnors idealstorlek i oli-

ka tider (eller preferenser hos vissa manliga konstnärer). Dagens smala modeller ställs emot 

Rubens, samt den Colombianska konstnärens Boteros mulligare dito. Vilket av alla de 

YouTube-klipp där kvinnokroppar manipuleras i photoshop som B3 brukar visa är okänt, men 

det går ut på att en kvinna i bikini görs smalare. Enligt beskrivningen av klippet, kan man tol-

ka att eleverna här ska kunna lära sig ”hur man kan jobba i Photoshop” för att göra en normal 

kvinnokropp ”smal och tjusig”. 	

   Detta material skulle kunna användas för att synliggöra och utforska normer och hur de 

uppstått. Detta är också det enda stället i materialet från alla tre lärarna som visar att äldre 

konstverk jämförs med senare fotografier och reklam för ett specifikt analytiskt syfte. Här 

verkar finnas en intention att förmedla en kritik av dagens kroppsideal, men resultatet kan här 

också bli det motsatta: Att normerna för hur en lyckad och önskvärd människa ska se ut, för-

stärks.	

   Kontexten, och vad som sägs under lektionen, är väsentlig för vilken kunskap materialet 

förmedlar, och tyvärr saknas i den här undersökningen tillräckligt med information om detta. 

Eftersom det trots B3s ansats att inkludera fler nakna män i materialet är en övervägande del 

kvinnokroppar, vars utseende jämförs och ändras, är en slutsats som kan dras, att i synnerhet 

kvinnors kroppar kan ses som något som ska jämföras, tyckas kring och förändras efter rå-

dande ideal. Det är dock också möjligt att denna diskurs synliggörs.	

   Bilderna som B3 använder är sällan samtida. Bilden av det mansideal som ligger närmast 

nutid visar Elvis Presley, 1970.  Det är inte sannolikt är han inte ett ideal för många elever.	
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3. Tolkning och resultat	

3.1. Gemensamma teman/diskurser	

3.1.1. Diskurser om konst	

Konstbilder står för den absolut största delen av det visuella material som alla tre lärarna an-

vänder. Främst är det den traditionella konsthistorieskrivningen, som tar upp västerländska 

manliga konstnärers verk. Denna konst ges en mycket stor vikt. Ord som allmänbildning och 

inspiration nämns som orsaker till att dessa bilder visas.  Ordet allmänbildning är förbehållet 

äldre konsthistoria, det gäller inte samtida konst, graffiti, eller andra typer bilder som inte räk-

nas som konst, vilka kan ha syftet att inspirera, analyseras eller användas. Konsten är god, ett 

ideal. Främst måleri från renässansen t.o.m. modernismen visas, och eleverna ska lära sig 

konstnärers namn och deras olika stilar. Eleverna får härma konstnärer från de olika ismerna 

inom modernismen, och göra parafraser på bland annat Leonardo da Vincis klassiska mål-

ningar. Kunskap om konstnärerna, tiderna och stilarna samt förmåga att inspireras av dessa 

och göra liknande bilder, blir centrala delar i ämnet. 	

   Konsten verkar stå fri från kritik. När analyser förekommer, går de oftast ut på att förstå vad 

konstnären ville säga med olika tecken i bilderna samt tidsepoken konstnären levde i. Sällan 

görs kopplingar till nutida bilder. (Detta sker vid ett tillfälle, hos en av lärarna, B3, i materia-

let ”Omöjliga kroppar” se 2.3.4.). Endast en av tre lärare (B3) presenterar kvinnliga konstnä-

rer, och hon framhåller att hon tycker att dessa är svåra finna. B3 försöker även att visa konst-

närer från ”andra kulturer”, men detta material är tunt (två asiatiska konstnärer) och separeras 

från de västerländska konstnärerna. I övrigt verkar ”icke västerländska kulturer” representeras 

med några bilder från forntiden. Traditionen står stark. Den har berättat de västerländska 

männens historia och det är antagligen därför det är denna som fortsatt blir berättad. Det skul-

le kunna hävdas att bildernas diskurser, står för den tid och kultur de producerades i. Men i 

och med sättet bilderna presenteras för eleverna (som viktiga, goda, fina, sanna utan kritisk 

analys), blir deras budskap, och sättet som de representerar olika människor på, accepterade 

och idealiserade. Alla andra sätt att framställa världen, alla andra subjekt blir osynliggjorda. 

Därigenom upprätthålls diskursernas maktstrukturer.	

   Samtidskonst visas och används sällan, den kan vara för obehaglig, svår att förstå och för-

klara. Det är ytterligare ett tecken på att traditionen är stark och att förändring tar tid, när den 

senaste konsten som verkar ha etablerat sig i undervisningen är popkonsten, från 1950-1960-

talet.	
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3.1.2. Diskurser om reklam	

Reklam står för en betydligt mindre del av undervisningsmaterialet, men alla tre lärare berör 

ämnet vid var sitt tillfälle. De närmar sig denna typ av bilder på olika sätt: B1 genom Benet-

tons reklambilder (2.1.4.) vilka hon menar handlar om ”etnicitet och gemenskap”, och där 

bilderna analyseras och diskuteras utifrån frågorna ”vad vill dom säga?” och ”hur vill dom 

sälja kläder med dom här bilderna?”. B2 jämför reklam och propaganda (2.2.4.). B3 talar om 

kroppsideal i olika tider, och jämför dagens smala modeller med bland annat Rubens kraftiga-

re idealkvinna (2.3.4.). B2 och B3 tar båda upp retuschering i Photoshop, där kvinnokroppar 

görs/gjorts smalare. Till skillnad mot de konsthistoriska bilder som visas finns här en tydlig 

kritisk hållning. Reklambilder är oftast inte något gott. De påverkar och eleverna behöver lära 

sig att förhålla sig kritiskt till dessa. Det är utifrån detta antagande som reklambilderna analy-

seras. Genom jämförelser eller med ord och begrepp synliggörs vissa specifika aspekter i bil-

derna. Andra saker passerar. Dessa bilder, som här alltid till viss mån kritiseras och analyse-

ras, visar annars ungefär samma världsbild som konstbilderna; kvinnor är objekt för den man-

liga blicken och andra etniciteter än den västerländska osynliggörs eller representeras som 

”den andra”. 	

!
3.1.3. Diskurser om nyhetsbilder	

Två av lärarna, B1 och B2, använder bilder från dagspressen. B1s återanvänder utklippta bil-

der, som eleverna får kombinera med olika skrivna texter/rubriker. B2 berättar att hon ”ploc-

kade lite bilder från sportsidorna” när eleverna skulle jobba med kroppen som tema.  Dessa 59

bilder har dock inte inte ingått i det visuella materialet och har således inte kunnat analyseras. 

Intrycket är att nyhetsbilder, bilder från olika dagstidningar, ses som neutrala. Att när det be-

hövs sådana bilder, kan man plocka och använda vilka som helst, utan att det får konsekven-

ser. De utgör en förhållandevis liten del av undervisningsmaterialet, och används och analyse-

ras i ett bestämt syfte; i kombination med en text, eller för att se hur olika kroppsrörelser ser 

ut. Bilderna är förstås inte neutrala, och i B1s bilder ses bland annat asiater framställas som en 

anonym massa, ”de andra”, och även en heterosexuell norm. Vilka bilder från sportsidorna, 

som B2 använder, i syfte att visa olika kroppsrörelser, är okänt men sådana bilder tenderar 

ofta att vara både genusnormativa och rasifierade. Normer produceras och upprepas i medie-

bilder, vilket inte verkar bli synliggjort i elevernas uppgifter.	
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3.2. Subjektspositioner och representationer	

3.2.1. Genus/Kön	

Den manliga blicken är i överväldigande majoritet bland bilderna som visas. Två av tre lärare 

visar eller använder sig i princip inte av bilder skapade av kvinnliga subjekt. De manliga 

konstnärerna upphöjs till genier, vars namn eleverna ska lära sig, som en slags allmänbild-

ning. Kvinnor framställs som objekt för mannens blick och begär. Kvinnliga konstnärer/sub-

jekt, förhåller sig ofta till den manliga blicken och avbildar sig själva i självporträtt. De är så-

ledes fortfarande även objekt. Motsatta positioner; kvinnor som avbildar och objektifierar 

män är sällsynta. En enda sådan bild hittas i materialet; Tamara de Lempickas ”Porträtt av 

Marquis d’Afflitto” (2.3.2.). Informanterna visar bilder och filmer där kvinnliga kroppar gjorts 

smalare i Photoshop och talar om kroppsideal, främst kvinnokroppar i olika tider. Reklam och 

samtida bilder kan kritiseras för sitt innehåll, konsten däremot visas som god och viktig. Detta 

gör att bilden som den manliga västerländska traditionen förmedlar kan ses som den enda gil-

tiga; en kvinna ska först och främst vara ett objekt för mannens blick. Hur hennes kropp ser ut 

är viktigare än vad hon gör. En kvinna ska inte agera, inte skapa, och hennes namn är inte värt 

att veta. En man ska vara stark, agera, skapa och se på och begära nakna kvinnokroppar och 

har möjlighet att bli beundrad och ihågkommen. Det är dessa positioner som erbjuds eleverna.	

!
3.2.2. Klass	

Bilder värderas olika; klassisk konst framställs som viktig, god och sann (allmänbildning), 

medan andra bilder till exempel reklam och ”mycket internet” är något som ”påverkar”, och 

som eleverna behöver lära sig att vara kritiska emot. Konst är något som traditionellt varit och 

fortfarande framförallt är ett intresse för bemedlade och välutbildade personer med ett stort 

kulturellt kapital. Bildlärare kanske inte är rika, men de är välutbildade och har ett stort kultu-

rellt kapital. De verkar ofta vara intresserade just av konst och väljer bilder till sin undervis-

ning delvis efter egna intressen. Bilder som barn och unga möter i sin vardag blir inte behand-

lade på samma sätt som den klassiska konsten. 	

   En av lärarna (B2) visar graffiti för sina elever. I B2s presentation ”Det offentliga rummet” 

finns graffiti och annan gatukonst med, tillsammans med skulpturer av etablerade konstnärer, 

inköpta av staden. Detta ger en bild av att de ungas röst är viktig. Detta material är dock inte 

främst till för allmänbildning utan för inspiration. De som har gjort bilderna (många är av 

Banksy) nämns inte med namn. Det är en tydlig skillnad mot hur den klassiska konsten 	
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presenteras, där eleverna till och med får skriftliga prov, i vilka de ska namnge olika kända 

konstnärer. I Banksy-bilderna som B2 visar framställs arbetarklass. Detta synliggör subjekts-

positioner, som det annars inte läggs märke till. Att de så tydligt skildras i just gatukonsten, 

den icke etablerade och av samhället förbjudna konsten och inte lika tydligt i den ”fina” eta-

blerade konsten, gör klasskillnaden än mer markant. Det ger en känsla av att arbetarklassen 

helst inte ska synas. I B2s presentation ”Propaganda och reklam” finns många arbetare avbil-

dade i propagandadelen. Propagandaaffischerna är från åren kring andra världskriget, när 

människor behövde ställa upp och arbeta för att landet skulle fungera. Arbetaren är därför här 

idealiserad. Sju av åtta svenska valaffischer från olika tider är socialdemokratiska (okänd an-

ledning). Här talas det också först och främst till arbetarklassen, för att vinna deras röster. 

Propaganda är dock inte ett positivt värdeladdat ord och dessa bilder hör till dem som tydli-

gast granskas kritiskt.	

!
3.2.3. Etnicitet	

Bilderna som informanterna använder, är nästan uteslutande skapade av västerländska männi-

skor. ”Andra kulturer” begränsas till forntiden, och då främst Egypten. En av informanterna, 

B3, berättar att hon i årskurs sju brukar visa bilder från ”andra kulturer” och då förutom den 

gamla egyptiska konsten, även presentera två asiatiska konstnärer; Hokusai från Japan och Li 

Kuchang från Kina. Dessa konstnärer separeras från den övriga konsthistorien. B3 visar också 

bilder av två andra konstnärer som varken är från Europa eller Nordamerika, vid olika tillfäl-

len; Frida Kahlo från Mexiko och Fernando Botero från Colombia. Bortsett från dessa (två 

asiater, två latinamerikaner) råder en stor brist på människor från andra kulturer än den väster-

ländska, eller människor med andra etniciteter som subjekt*.	

   Mörkhyade människor och asiater finns representerade i bilder, som objekt för den väster-

ländska, koloniala eller postkoloniala blicken. Där framställs med eftertryck skillnaden mellan 

dem och vi. Dessa människor främmandegörs som rasstereotyper, som ”de andra”, och detta 

faktum verkar i undervisningen inte bli synliggjort, utan förbisett.  	

   I Benettonreklamen verkar ett mål, hos både reklammakarna och hos bildläraren som an-

vänder den, vara att visa gemenskap och verka antirasistiskt, men bilderna är andragörande 

och konnoterar till rasism och slavsamhällen.	

   Bilden av Henri Rousseau föreställande en mörkhyad kvinna i djungeln, är rasistisk, andra-

görande och objektifierande. Bildens innehåll nämns inte, utan målningen presenteras som en 

vacker och viktig bild ur konsthistorien, som eleverna kan välja att göra en parafras på. 	
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   Alla skönhetsideal är vita och västerländska, subjekten* (konstnärerna, blickarna) är vita 

och västerländska. Det som återstår för människor av andra etniciteter, är att var just ”den 

andra”, den som avviker från normen.	

!
3.2.4. Religion	

Kristendomen är väl representerad i framförallt den äldre konsten, där det även berättas om 

antika religioner och myter. Flera av Benettonbilderna, som B1 använder sig av, konnoterar 

också till kristendom. Inga bilder i materialet berättar om eller representerar de övriga fem 

världsreligionerna som praktiseras idag. Dessa blir således osynliggjorda och oviktiga att be-

rätta om. 	

!
3.2.5. Ålder	

Eftersom lärarna som väljer bilderna tillhör en annan generation och ofta har andra intressen 

än sina elever, blir det ett glapp. När den senaste bilden av ett mansideal är Elvis Presley 

(2.3.4.) kan nog eleverna lätt känna sig oberörda av ämnet. Samtida konst hör också till ovan-

ligheterna; konsthistorien i bildundervisningen slutar ofta ungefär i tid med popkonsten. Unga 

människor möter och använder sig av bilder hela tiden i sin vardag. Dessa bilder blir margina-

liserade och kritiserade.  Till exempel kan graffiti tjäna som vissa unga människors röst, vilket 

tidigare behandlats under rubriken ”Klass”. En av de tre lärarna inkluderar också graffiti i sitt 

material. Denna ges dock inte samma tyngd som de konsthistoriska bilderna. 	

   Två av tre lärare brukar visa äldre elevarbeten som exempel, när de presenterar en uppgift. 

Detta skulle kunna göra att eleverna känner att deras arbete kan vara intressant och viktigt. 

Hur elevernas bilder presenteras och framställs (och således eleverna), är dock inte jämförbart 

med hur de gamla mästarna och deras verk presenteras och framställs. Elevarbeten används 

för att visa eleverna vad som förväntas av dem i en specifik uppgift.	

!
3.2.6. Sexuell läggning	

Som tidigare nämnts är normen i bilderna män som ser och begär kvinnor. De tre informan-

terna visar utan åthävor bilder av konstnärer med olika sexuell läggning. De verkar inte fun-

dera över detta alls, och oftast går en homo- eller bisexuell läggning heller inte att utskilja i 

konstverken. 	

   Heteronormativa bilder på tvåsamhet är i stor majoritet. Det går att se manlig gemenskap i 

några Benettonbilder och i Picassos målning av två pojkar eller män, som tillsammans läser 
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ett brev. Manlig gemenskap kan också finnas i bilder som föreställer krig eller sport. En grupp 

nakna kvinnor finns till exempel i en målning av François Boucher, men dessa har avbildats 

med en manlig blick. Inga bilder kan sägas skildra en homosexuell tvåsamhet. Möjligheten 

för eleverna att berätta om någon annan sexualitet eller kärlek än den heterosexuella, utan att 

bli sedd som avvikande, är således obefintlig.	

!
3.2.7. Funktion	

Identiteten kan vara många saker, och vi kan identifiera oss med någon utan att den personen 

har alla egenskaper och attribut som vi själva har. Men vissa människor blir osynliggjorda och 

deras berättelser berättas inte. Till denna grupp hör funktionshindrade människor. 	

Konstnären Frida Kahlo som ofta ensam verkar få representera både alla kvinnliga konstnärer 

och alla konstnärer som härstammar från någon annanstans än Europa eller USA, får också 

ensam representera alla människor som har någon form av handikapp. Vad skulle vi göra utan 

Frida Kahlo?	

!
3.3. Gestaltning	

Den gestaltande undersökningen inleddes med att klippa om, och ihop, olika bilder, för att 

förändra/ förskjuta positionerna, men det var svårt. Människorna i bilderna är formulerade 

med flera olika medel, för att framställa dem på ett visst sätt. Det var svårt att hitta bilder i 

materialet, där en representation lätt gick att byta ut mot en annan, och på så vis förändra, ge-

nom att klippa och klistra i Photoshop. Därför övergick jag till att försöka klippa in mig själv i 

olika positioner/representationer. Med hjälp av min sambo Karl Eklund togs fotografier där 

jag försökte gå in i rollerna som fanns i originalen, imitera bildvinklar, ljussättning och miner. 

Sedan har jag försökt klippa in mitt ansikte i dessa bilder med hjälp av Photoshop. Projektet 

har fått namnet ”Jag ser på mig själv” som en vinkning till Marianne Lindberg De Geer, vars 

bok ” Jag tänker på mig själv” varit en inspirationskälla, och varifrån metoden delvis lånats.  60

Jag ville komma åt blickarna; hur vi betraktar och framställer människor. Jag ville också se 

om jag kan identifiera mig med objekten/subjekten i bilderna. Bilderna presenteras i Bilaga 1.	

   Ofta, när jag klippte in mitt ansikte i en representation av en kvinna, slogs jag av hur myc-

ket manligare min version såg ut.  Jag har aldrig tänkt att jag ser speciellt manlig ut, snarare 
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kanske lite barnslig, men definitivt kvinnlig också. I jämförelse med representationerna i ori-

ginalen, ser jag ut som en man. Kanske, tänker jag, är det inte jag som ser konstig ut, utan att 

det handlar om, att kvinnor ofta framställs på ett visst sätt. Att de kvinnliga dragen/normen 

förstärks in absurdum. Männen blev på något sätt enklare att identifiera sig med. I de två bil-

der, där jag försökt sätta in mitt bleka ansikte i en bild av en mörkhyad person; Rousseaus 

”Ormtjuserskan” (bild nr. 13. bilaga ”Gestaltning”) samt Benettons reklambild, där ett svart 

barn framställs som en djävul (bild nr.12. bilaga ”Gestaltning”), var svåra att se på. Jag be-

hövde inte bara korrigera min hudfärg, som i alla de andra bilderna, utan båda bilderna var 

dessutom formulerade så, att barnet och kvinnan var extra fördunklade av skugga. I Rous-

seaus bild syns bara personens/figurens ögon lysa i ett annars helt svart och oidentifierbart 

ansikte. I Benettons bild av barnen (ett vitt och ett svart) har det svarta barnet förmörkats i det 

vita barnet (ängelns) skugga. Detta har troligtvis gjorts för att framhäva den skillnad, som 

Stuart Hall skriver om, i kapitlet ”The Spectacle of the Other”, i antologin ”Representation.”  61

Att se sig själv genom den blicken skapar en distans. I bilden ”Ormtjuserskan” kan jag över-

huvudtaget inte spegla mig själv, därför att jag, likt den avbildade personen i originalet, inte 

syns. 	

4. Slutdiskussion	 	
Tradition och etablerade diskurser verkar ha stor betydelse för hur bildundervisningen ser ut. 

Den västerländska, kristna, heteronormativa mannens blick och berättelser har varit de som 

fått ta plats i vår historieskrivning. Det har format och formar fortfarande hur vi ser på värl-

den, oss själva och andra människor, och de bilder och texter med vilka vi kommunicerar. Det 

går inte att blunda för det faktum att dessa berättelser har varit, och är, viktiga för vår kultur 

och vårt seende. Samtidigt begränsar dessa diskurser utbudet av subjektspositioner som en 

människa kan identifiera sig med. 	

   Det kanske kan påstås att bilderna som används i skolan bara speglar samhällets diskurser 

och maktstrukturer i stort; vad som anses viktigt, vad och vilka som får synas och höras.  På 

detta sätt upprätthåller och återupprepar dock skolan gamla maktstrukturer, istället för att syn-

liggöra dem och ge eleverna redskap till ett kritiskt förhållningssätt. Elever från mindre privi-

ligierade grupper får också svårt att förstå att just deras berättelser är viktiga, kanske extra 

viktiga just för att de saknats.	
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   I grundskolans läroplan (Lgr 11.) finns en värdegrund som kräver att lärare arbetar för jäm-

likhet. För att kunna göra detta behövs aktiv reflektion, kritiska analyser av vilken kunskap 

som förmedlas. Alla tre lärare i uppsatsen har säkerligen haft avsikten att förmedla och verka 

för demokrati och jämställdhet, mot kränkningar och diskriminering. Det denna undersökning 

visar är att det behövs en större medvetenhet. De visuella representationer som används, över-

allt, men kanske i synnerhet i skolan, producerar makt och får konsekvenser. Om inte bildlära-

re, som har uppdraget att undervisa om bilders budskap, alltid är medvetna om vad bilderna 

de använder förmedlar, hur ser det då ut inom andra ämnen och områden?	

   Undersökningen visar en skillnad i hur normbevarande/-brytande bilder är och förmedlas i 

olika uppgifter. När läraren har gjort medvetna val att t.ex. inkludera kvinnliga konstnärer i 

konsthistorien, blir resultatet drastiskt annorlunda jämfört med en uppgift där denna fråga inte 

uppmärksammats ( 2.3.2. resp. 2.3.3.). När jämställdhetsfrågor inte prioriteras, återupprepas 

genast  traditionella diskurser och värden. Likaså blir skillnaden i vilken kunskap som produ-

ceras stor beroende på hur bilderna presenteras och behandlas. Om de analyseras eller inte 

och hur. Detta inger hopp om att ojämlikheten går att komma åt, genom större medvetenhet i 

valet av bilder och genom större fokus på analyser.	

   Ingen av de tre informanterna har arbetat utifrån ett publicerat läromedel som en lärobok. 

De har alla satt ihop sina uppgifter själva. B1 berättar att hon inte hinner med att analysera sitt 

material utifrån vad det förmedlar utan bara försöker få uppgifterna att koppla till kursplanen. 

B3 berättar att hon särskilt har lagt tid på att inkludera fler kvinnliga konstnärer bland dem 

hon presenterar vilket också resulterar i en betydligt jämnare könsfördelning. I och med bris-

ten på gemensamma läromedel blir materialet beroende av varje enskild lärare.	

   En praktisk fråga som har rests under arbetets gång är hur ett värdegrundsarbete i undervis-

ningssammanhang med fokus på representationer skulle kunna se ut. Det skulle kännas me-

ningsfullt att utveckla ett material för detta att använda när lektioner planeras, samt testa och 

genomföra en jämförande studie för att se resultat.	

    Syftet med denna undersökning har varit att se vilka möjliga identiteter som finns tillgäng-

liga för eleverna, genom det visuella material som används i undervisningen. Inga elever har 

dock intervjuats. Det vore relevant att höra hur elever uppfattar bilderna, och om dessa bilder 

har något med deras syn på sig själva och deras identitetsskapande att göra. En receptionsstu-

die skulle då vara nästa steg. Denna kvalitativa studie har gjorts på tre specifika lärares mate-

rial och en mer ingående studie skulle behövas för att dra mer generella slutsatser. I en sådan 

studie skulle datainsamlingen kunna ske med en etnografisk metod, antalet informanter utökas 
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och även kompletteras med en kvantitativ undersökning. 	

   Arbetet med denna uppsats har väckt många tankar kring möjliga strategier för att undvika 

att bara bevara gamla normer i bildundervisningen. Ett reflexivt ifrågasättande förhållnings-

sätt är grundläggande för en normkritisk pedagogik. De äldre konstbilderna skulle kunna an-

vändas för vad Foucault kallar ”kunskapens arkeologi”, att genom dem försöka se hur olika 

rådande diskurser har uppstått.  En strategi kunde vara att i olika moment specifikt ta upp till 62

exempel rasism och sexism. Att se på, analysera och diskutera hur representationer, blickar 

och bildspråk skapas, upprepas eller förändras, vilka blickar som format och formar oss och 

influerar vår kultur. Och att sedan, i resten av undervisningen inkludera så många olika berät-

telser, blickar och subjektspositioner som möjligt i det visuella material som används.	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.  Karin Lindkvist, 2014. Fotomontage.	

Original: Titian, 1536-1538, Venere di Urbino, Olja på duk.	

Galleria degli Uffizi, Florens.



 

�50

2.  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Édouard Manet, 1862-1863 Le déjeuner sur l’herbe, Olja på duk.	

Musée d’Orsay, Paris.
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3.  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: J. Howard Miller, 1943, – We can do it! Affisch.	

National Archives and Records Administration. USA.
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4.  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Reklam för Britney Spears parfym Believe. 2007
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5.  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Frida Kahlo, 1940, Self-Portrait with Thorn Necklace and Hum-

mingbird, Olja på duk. 	

Harry Ransom Research Center, University of Texas, Austin.
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6.  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Frida Kahlo, 1944, La columna rota, Olja på duk. 	

Museo Dolores Olmedo Patino, Mexico City.
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7:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Pietro Perugino, 1495, San Sebastiano. Olja på pannå.	

Musée du Louvre, Paris.
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8:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage. 	

Original: Pablo Picasso, 1921, La Lecture de la Lettre, olja på duk. 

Musée Picasso, Paris.
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9:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Picasso, Pablo, 1923, The Lovers. Olja på 

duk. National Gallery of Art, Washington.
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10:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage. 	

Original: Banksy, 2006, Sweeping it under the Carpet. Sprayfärg på vägg. 	

Street Art. Chalk Farm, London.
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11:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Sovjetisk propaganda-affisch för Stalin, 1949
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12:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Oliviero Toscani, 1991,  Bambini della Benetton. Foto.	

Reklamkampanj för företaget Benetton.



 

�61

13:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Henri Rousseau, 1907, La Charmeuse de serpents. Olja på duk	

Musée d’Orsay, Paris.
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14:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage. 	

Original: Edvard Munch, 1894, Aska. Olja på duk. 	

Nationalgalleriet, Oslo.
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15:  Karin Lindkvist, 2014, Fotomontage.	

Original: Leonardo da Vinci, ca.1503-1506, La Gioconda. Olja på pannå. 	

Musée du Louvre, Paris. 


