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Abstrakt 

Tecknande är en process av representation. Olika människor har olika sätt att teckna på, olika 

teckningsmanér. Hur en person tecknar berättar något om hur den personen förstår världen. Det 

här examensarbetet utforskar hur olika personer utvecklar olika teckningsmanér genom mötet av 

olika influenser.  

Undersökningen är baserad på semistrukturerade intervjuer med tre personer i åldern 24-29, som 

tecknar aktivt. Intervjuerna lyfter fram de olika informanternas berättelser kring hur de genom 

livet har utvecklats inom tecknande. Under intervjuerna har jag använt mig av metoden 

bildelicitering med informanternas teckningar som underlag. I samband med intervjuerna har jag 

även låtit informanterna instruera mig i hur de tecknar och därefter har jag försökt undersöka 

informanternas teckningsmanér praktiskt genom tecknande. Undersökningen lutar sig på 

teoribildningen Design för lärande, som förklarar begreppet kunskap som en individs förmåga 

att engagera sig i världen på meningsfulla sätt. 

Något som framkommit av undersökningen är hur informanterna beskriver sina möten med nya 

uttryck och hur de till viss del har approprierat uttrycken för att utveckla sina egna 

teckningsmanér. Jag har i undersökningen betraktat appropriering som en process i att lära sig 

engagera sig i världen på nya meningsfulla sätt. 

Undersökningen gestaltades i ett interaktivt verk i form av ett teckningsbord med en tillhörande 

film om teckningsmanér. Gestaltningen ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2019. Detta har 

lett till en didaktisk reflektion kring appropriering som lärprocess inom bildpedagogik.  

 

Nyckelbegrepp: Manér, görande, stil, temperament, genre, design för lärande, appropriering 

 

English title: Manners in Drawing – A qualitative study of different ways to draw, with a 

learning perspective.   

Key concepts: Manners, doing, style, temper, genre, design for learning, appropriation 
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Inledning 
 

Introduktion 

Vi tänker och gör när vi skapar. Ofta tänker och gör olika människor på olika sätt, och olika 

processer genererar olika resultat. Hur vi gör är vad vi kan kalla för ett manér. Enligt Svenska 

Akademien betyder ordet manér sätt varpå ngt tillgår l. försiggår l. framträder l. utföres.[…]1 

Manér i teckning och måleri handlar således om stil i utförande (process) och stil i resultat.  

Ett manér existerar inte i ett vakuum. Inom teckning, som är temat för min uppsats, finns olika 

utarbetade stilar med olika egenskaper och uttryck som en tecknare kan söka inspiration ifrån 

och appropriera. Det är svårt att tänka sig en individ som är helt originell i sitt manér. För att ens 

komma på idén att teckna måste vi influeras till det genom kulturen eftersom tecknande är en 

kulturell företeelse. Redan där, genom att vi ens tecknar är vårt manér influerat av andra 

människor. 

Anledningen till att teckna är olika för olika människor då vi strävar efter att passa in i olika 

fack, till exempel skisser som ska bli mönster präglas ofta av en annan process än skisser som 

ska bli uppslag i serietidningar, syftet styr hur vi gör.  

Influenser av olika slag kan ge stilutvecklingar i en persons manér, det kan handla om 

livshändelser eller inspiration som leder en individ till att ändra sitt uttryck. Mötet med ett visst 

material som behöver behandlas på ett visst sätt kan även påverka hur en person arbetar kreativt i 

stort. Oftast har vi en föraning om hur ett material är lämpligt att bearbetas innan vi börjar, vi ser 

hur andra utför något och influeras, sen skapar vi.  

Ordet manér har likheter med det italienska ordet mano som betyder hand. Att ha ett tydligt 

manér kan ibland betyda att skaparens hand syns i verket. Detta har delvis med hur hjärnan styr 

handen motoriskt men det inte mitt område. Detta arbete fokuserar istället på olika människors 

tankar kring hur de arbetar rent praktiskt med teckning, hur de möter sitt material, vad de vill 

uppnå och deras egna tankar kring sitt skapande. Projektet betraktar hur olika personer har 

                                                           
1 Svenska akademiens ordbok. 
http://www.saob.se/artikel/?unik=M_0157-0060.0NS1 2019.04.18. 

http://www.saob.se/artikel/?unik=M_0157-0060.0NS1


   
 

6   
 

utvecklats inom området teckning, hur bearbetning av inspiration, material och känslor har 

utvecklat olika bilduttryck genom kreativt skapande. 

 

Bakgrund 

I egenskap av blivande bildlärare vill jag dyka djupare i olika manér och hur de utvecklas. När 

jag har varit ute på praktik på olika gymnasieskolor har jag upplevt att många gymnasieelever 

har ett tydligt måleri-/teckningsmanér som de ogärna vill bryta från. Det kan vara stilar som till 

exempel manga, art nouveau, realism eller street art. Denna observation har lett mig in på tankar 

kring hur en lärare bör bemöta en elev som nästan alltid vill arbeta i samma teknik eller uttryck. 

I nationella utvärderingar av ämnet bild framkommer det att elever tycker att ämnet bild är roligt 

och att de önskar att de hade mer tid till det.2  Vi kan alltså se tendenser till att elever uppskattar 

det praktiska görandet som avlastning till allt teoretiskt arbete som skolan innefattar i övrigt. 

Utvärderingen visar även att elever ser resultat och noggrannhet som viktigast för betyget.3 

Därav kan vi se en tendens till att elever vill fokusera på det praktiska görandet och att de även i 

stor utsträckning tror att de blir bedömda på hantverket. 

Lärare å andra sidan anger att deras betygsättning främst påverkas av elevers initiativförmåga, 

idéutveckling, kreativitet, förmåga att lösa problem och självständighet i arbetet.4 Lärare 

fokuserar alltså mer på hur eleven visar att hen tänker konceptuellt. 

Jag tänker att diskrepansen mellan lärare och elever i uppfattning kring vad som påverkar betyget 

pekar på att bildlärare måste omdirigera elever i vad de ska fokusera på. Bildämnet har beskrivits 

som ett andningshål [för eleverna i en annars starkt teoretisk skola].5 Jag ser det som en 

utmaning för lärare att bredda, teoretisera och modernisera bildämnet enligt skolverkets 

önskemål utan att förlora elevernas positiva inställning till bildämnet.  

Innan vi går vidare vill jag redogöra för vad jag menar med några begrepp:  

                                                           
2 Åsén, G. “Bild – Ett ämne med starka traditioner och stora potentialer” i Gunnar Åsén (red.) Bildundervisning – 
och lärande genom bilder, Stockholm: Liber AB, 2017, s. 18. 
3 Ibid., s. 23. 
4 Ibid., s. 22 f. 
5 Ibid., s. 16. 
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Med begreppet görande syftar jag på det praktiska görandet, att skapa med händerna, t ex hur 

handen drar en linje. Görandet involverar en viss del av tänkande men främst tänkande kring 

rörelser i skapandet. Tänkande som jag inte räknar in i begreppet görande är konceptuellt 

tänkande eller planerande i skapandeprocessen. 

Med begreppet strävan syftar jag på vad tecknaren försöker uppnå, uttrycka och kommunicera 

genom sitt tecknande. 

Med begreppet temperament syftar jag på uttrycket hos tecknaren, hur hen angriper sitt material 

(t ex lugnt och metodiskt, försiktigt eller oförsiktigt och aggressivt.) Med temperament syftar jag 

även till sinnesstämningen som jag anser att angreppssättet är förknippat med. 

Begreppet manér använder jag som ett paraplybegrepp som innefattar strävan, görande, 

temperament, stil, uttryck och genre. Ordet manér används ibland som nedsättande men när jag 

använder ordet i denna uppsats syftar jag inte på den nedsättande innebörden. 

 

Syfte 

Eftersom elever som nämnt ovan generellt vill fokusera på det praktiska görandet i bildämnet är 

det av vikt att läraren har tänkt kring vad det praktiska görandet faktiskt kan ge en elev. Därför 

utforskar jag vad görandet har gett olika individer i sitt skapande.  

  

Frågeställningar 

Hur kan vi förstå framväxten av olika teckningsmanér? 

Hur kan vi förstå olika teckningsmanér i en bildpedagogisk kontext? 

 

Empiri 

Jag har i undersökningen valt att intervjua personer som tecknar regelbundet. Det är personer 

som jag har sett göra små anteckningar i form av skisser, kanske i syfte av underhållning eller för 

att bearbeta något. Frågorna jag har ställt i intervjuerna kretsar kring vilka olika genrer och stilar 
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informanterna har bearbetat under sin utveckling i tecknandet och anledningen till varför de 

valde just dessa genrer och stilar, med andra ord: Vad de har gjort och varför de tror att de gjorde 

det. Genom intervjuerna försöker jag få syn på vad deras görande och deras influenser har för 

inverkan på deras utveckling inom teckning. 

I samband med intervjuerna har jag haft en workshop med informanterna i att de ska instruera 

mig i sitt eget teckningsmanér varpå jag har försökt imitera manéret. I samband med denna 

workshop har vi haft en dialog kring hur mitt imiterande liknar eller inte liknar informantens 

teckningsmanér. 

Efter intervjuerna har jag även tecknat på egen hand i försök till att efterlikna informanternas 

teckningsmanér. När jag har tecknat har jag försökt att fokusera på det informanterna har lyft 

fram som viktigt. Efter detta tecknande har jag försökt att formulera min upplevelse av 

informanternas teckningsmanér. 

 

Urval och avgränsning 

Jag har genomfört tre intervjuer med tre olika informanter i åldrarna 24-29. Intervjuerna 

genomfördes med en informant åt gången och de var mellan trettio minuter till en timme långa. 

Jag valde att genomföra längre intervjuer med ett litet antal informanter för att kunna utforska 

varje informants manér och framväxt av manér grundligt. Informanterna fick ta med sig 

teckningar som de hade gjort under olika tider i livet. Informanterna fick själva välja vilka 

teckningar de tog med. Eftersom undersökningen handlar om teckningsmanér ombads 

informanterna att ta med teckningar de hade gjort som underlag till bildeliciteringen. 

Intervjuerna var inspirerade av en livshistorisk infallsvinkel för att kartlägga hur informanternas 

tecknande hade förändrats över tid genom livet. Begreppet livshistoria kan betyda att man 

undersöker en persons hela liv från början till slut, men det kan också användas för en 

omfattande täckning av vissa delar av en persons liv.6 Min användning av infallsvinkeln 

                                                           
6 Denscombe, M. Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhälsvetenskaperna. 3:e uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 129. 
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livshistoria är den sistnämnda. Eftersom informanterna har tecknat från tidig ålder undersöker 

jag dessa år av lärande inom tecknande.   

I samband med intervjun genomförde vi även en workshop där informanten som intervjuades 

fick instruera mig i hur hen skapade en bild. Först tecknade informanten en bild och berättade 

hur hen tänkte, sen försökte jag efterlikna informantens manér. Detta gjorde jag för att få en bild 

av hur själva görandet och temperamentet i teckningsmanéret kändes samt för att lära mig av 

mina informanter och utöka min egen repertoar när det kommer till tecknande. 

Mina tre informanter har alla gått estetiska programmet med inriktningen bild och form på 

gymnasiet. De har även alla fortsatt med olika former av kreativt skapande efter gymnasiet. 

Anledningen till att jag valde att intervjua personer som har gått på gymnasiet istället för 

nuvarande gymnasieelever är för att jag genom mina informanter kan titta tillbaka på deras 

utveckling och berätta hur de tror att de har utvecklats. Om jag skulle intervjua gymnasieelever 

har jag ingen möjlighet att få syn på hur det de lär sig i tillfället kommer påverka deras framtida 

utveckling.  

Informanterna är personer jag känner personligen och jag är medveten om att det faktumet 

påverkar de svar de ger mig. Men en fördel med att jag känner informanterna är att jag har följt 

dem och sett hur de har skapat, jag har på så sätt lokaliserat olikheter i deras angreppssätt, och 

därför har jag haft möjlighet att göra ett urval med bred spridning gällande manér. De har alla tre 

tagit olika vägar i sitt tecknande och har därav utvecklat olika manér.  

 

Forskningsetik 

 

Projektet håller sig till de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som formulerats av Vetenskapsrådet.7 Samtlig information under denna rubrik är 

hämtad från Vetenskapsrådets rekommendationer.8 

                                                           
7 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.    
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2019.06.07. 

8 Ibid. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Undersökningen uppfyller informationskravet då informanternas deltagande har varit frivilligt 

genom hela undersökningen och att informanterna har informerats om att allt de säger kan 

komma att användas i undersökningen. Ingen informant har uppgett någon information de har 

delgivit i undersökningen som privat eller känslig. 

Undersökningen uppfyller även samtyckeskravet då den information som behandlas i 

undersökningen är endast information som deltagarna har lämnat över i samband med 

undersökningen. Samtliga bilder i undersökningen är antingen skickade direkt till mig eller 

fotograferade av mig med informanternas samtycke och samtliga data om informanterna som 

undersökningen tar upp är insamlad i samband med intervjuerna vi har haft. Ingen data är 

insamlad utan att informanterna har informerats om det. Samtyckeskravet stiftar även att 

informanterna när som helst ska kunna avbryta sitt samarbete i undersökningen. Jag har under 

hela undersökningen varit noggrann med att formulera att deltagandet alltid har varit frivilligt. 

Aspekten att jag känner informanterna medför dock en forskningsetisk risk: Jag kan inte säkert 

veta om informanterna känner sig tvingade att fortsätta i undersökningen för rädslan att äventyra 

vår personliga relation. Dock vill jag åter igen påpeka att jag har varit tydlig med att deltagandet 

är helt frivilligt.   

Konfidentialitetskravet vilket är till för att värna om att obehöriga inte kan ta del av känsliga 

uppgifter om deltagarna. Informanterna har informerats om att det finns en möjlighet att de 

möjligtvis kan identifieras genom en läsning av materialet, informanterna har därför kunnat 

anpassa vilken information de vill dela med sig av. Eftersom informanterna har blivit tydligt 

informerade om att informationen kan komma att användas, samt att ingen information har 

bedömts som känslig av någon deltagare så uppfylls konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet är till för att säkerställa att informationen endast används i forskningssyfte. Det 

uppfylls då forskningen inte har något kommersiellt syfte och forskningen har heller inget syfte 

att påverka informanternas tillvaro på något sätt.  
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Metod 

 

Metoder för att generera empiri 

Undersökningen använder sig av en etnografiskt inspirerad metod. En etnografisk metod används 

för att studera och beskriva människor och kulturer.9 Etnografer försöker ofta betrakta en helhet 

av det studerade fenomenet varpå etnografen skriver om fenomenet.10 Beskrivningen ses som en 

konstruktion av det betraktade fenomenet.11 Jag har valt livshistoria som infallsvinkel. 

Livshistoria är användbart vid djupgående studier av individuella människor för att kartlägga hur 

deras erfarenheter ändras över tid samt att koppla dessa erfarenheter till den kulturella, sociala 

eller historiska kontext de ingår i.12 I denna undersökning är informanterna 24-29 år, jag 

undersöker hur deras utveckling inom teckning har tagit form från att de var barn fram till idag. 

Jag tror att en etnografisk metod är lämplig för denna undersökning då många olika aspekter kan 

ha inverkan i hur ett manér utvecklas.  

 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Empirin samlas in genom djupintervjuer, det vill säga 

att jag fokuserar på ett litet urval informanter och går in på djupet. Djupintervjuer är användbara 

för att komma åt komplexa och subtila problem som är baserade på erfarenhet.13 Studiet av ett 

manérs framväxt är ett sådant typ av problem. Intervjuerna är personliga, det vill säga att 

informanterna intervjuas en och en, detta är för att informanterna har olika stilar och manér som 

jag ville undersöka närmre. Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga att jag utgår ifrån en 

på förhand bestämd uppsättning frågor som jag ibland går ifrån om intervjuerna tar en oväntad 

intressant riktning. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att den intervjuade får möjlighet 

att använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar.14 Frågorna kretsar kring hur 

                                                           
9 Denscombe, 2016, s. 125. 
10 Ibid., s. 126. 
11 Ibid. 
12Ibid., s. 128. 
13 Denscombe, M. Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2:a uppl. 
Lund : Studentlitteratur, 2009, s. 232 f. 
14 Ibid., s. 234 f. 
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informanten tänker att hens manér har vuxit fram genom hens utveckling inom tecknande. 

Intervjuerna är inspelade med hjälp av ljudupptagning och sedan transkriberade och analyserade. 

Utöver frågorna uppmanades informanterna ta med sig teckningar eller skisser som de har skapat 

under olika perioder av sitt liv. Detta var dels för att få en inblick i vilka faktorer som kan ha 

påverkat deras utveckling, samt för att få syn på vad som faktiskt kännetecknar deras manér. 

Intervjuer med bilder som underlag kallas för bildelicitering. Att använda teckningar som 

intervjumaterial kan hjälpa i diskussioner som handlar om identitet.15 Tecknande är en 

kommunikativ praktik, teckningen berättar något om hur tecknaren förstår världen och vad hen 

tycker är viktigt att berätta i sina teckningar. 

En persons teckningsmanér kan vara svårt för personen själv att upptäcka eftersom det är förenat 

med personen. Det är omöjligt att helt objektivt reflektera över de val man gör eftersom ens 

kunskap är knuten till en själv. Bilder som underlag för samtal har en tendens att distansera 

människor från vad de vanligtvis är omslutna av och öppnar upp för personer att artikulera tankar 

och känslor som vanligtvis ligger undangömda.16 Jag upplevde att teckningarna som underlag till 

intervjuerna var effektiva för att få informanterna att prata analytiskt om sina egna bilder. 

Som avslutning på varje intervju genomförde vi en kort workshop där informanterna först fick 

göra en teckning som de ansåg typisk för deras manér. Under tiden som de tecknade instruerade 

de mig i hur de tänkte och vad de strävade efter under tiden de tecknade. Sedan försökte jag 

återskapa informanternas bilder genom att försöka efterlikna manéret så mycket som möjligt. Jag 

försökte imitera informantens temperament i tecknandet och jag försökte fokusera på det 

informanterna sa att de fokuserade på. Informanterna fick även i uppgift att kommentera på mitt 

försök till att efterlikna deras manér och uppmärksamma mig på om något avvek från hur de 

hade gjort. Detta gjorde jag för att jag ville komma närmre hur deras manér känns att faktiskt 

utföra samt för att få insikt i hur mitt eget manér skiljer sig.  

Jag valde att göra ljudupptagning på intervjuerna då det passar metoden bildelicitering och det är 

mindre påträngande för informanterna än videoinspelning.17 

                                                           
15 Rose, G. Visual Methodologies - An Introduction to Researching with Visual Materials, 4:th edition, London: SAGE 
publication limited, 2016, s. 318. 
16 Ibid, s. 316. 
17 Rose, 2016, s. 324; Denscombe, 2009, s. 259.  



   
 

13   
 

Tematisk analysmetod 

 

Tematisk analys är analysmetoden jag har valt att använda. Det är en vanlig analysmetod för 

intervjustudier. Metoden används för att skapa struktur och identifiera teman.18 Detta görs genom 

en noggrann läsning och därefter kodning av materialet, koderna sorteras sedan in i olika 

kategorier.19 Jag tänkte att tematisk analys var lämpligt för mitt arbete då temat för min 

undersökning är teckningsmanér, vilket är ett brett och spretigt tema. Människor tecknar på 

många olika sätt och av många olika anledningar så jag såg tematisk analys som ett lämpligt 

verktyg för att skapa struktur i mitt arbete. 

 

 

Teori och tolkningsram 

 

Kunskapssynen i detta arbete grundar sig i filosofen och pedagogen John Deweys idéer om 

pedagogik. Under 1900-talets början var skolan disciplinär och moraliserande, En syn på 

pedagogik som Dewey var motståndare till.20 Dewey ville istället skapa ett demokratiskt 

samhälle genom att sätta makten hos individen, belysa människans egenvärde och ge människor 

rätten att själv forma sitt öde.21 En av grunderna i Deweys pedagogiska filosofi är synen på 

människan som social varelse.22 Han ville att skolan skulle vara en plats för samarbete och fri 

kommunikation, där eleverna själva fick tänka och kommunicera sina idéer.23 Dewey menade att 

det var centralt för människans lärande att lära sig genom att göra, att planera en handling, utföra 

den och reflektera över resultatet.24  

                                                           
18 Braun, V & Clarke, V. Using Thematic Analysis in Psychology. In: Qualitative Research in Psychology, Issue 3. 
2006., s. 77-101. 
19 Ibid. 
20 Sundgren, G. “John Dewey – reformpedagog för vår tid?” I Forsell, A (red.) Boken om pedagogerna. 6 uppl. 
Stockholm: Liber, 2011, s. 103. 
21 Ibid., s. 103 f. 
22 Ibid., s. 104. 
23 Ibid., s. 106. 
24 Ibid., s. 108-110. 
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Deweys syn på pedagogik går väl ihop med sociokulturell teori. Denna teori yrkar på att ju större 

spridning på olika människors lärande vi har desto mer samlad kunskap har vi.25 Detta kan 

jämföras med katederundervisning där alla elever förväntas lära sig samma sak genom att följa 

lärarens mall. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv förstås i hur människor approprierar 

kunskaper.26 I sociokulturell teori ses kunskaper som något som växer fram genom sociala 

praktiker, kunskapen ses alltså som bunden till kulturen den verkar i.27 Begreppet appropriering 

betyder att ta något uttryck som redan finns och göra det till sitt eget, vilket är ett perspektiv på 

lärande som sociokulturella teorin erbjuder.28 

Jag vill här förtydliga att jag syftar på den traditionella betydelsen av ordet appropriering. Jag 

använder begreppet appropriering för att diskutera människors sätt att lära sig genom att 

observera och till viss del kopiera något som andra tidigare har gjort. Jag syftar inte på den 

politiska innebörden kulturell appropriering som används för att diskutera kulturstöld. 

Mitt teoretiska perspektiv grundar sig även i semiotiken, vilket är studiet av hur tecken laddas 

med betydelse, samt hur tecknen används som kommunikationsmedium.29 Semiotiken kommer 

ursprungligen från lingvistiken men den har utvecklats och fått en utbredd användning inom 

konst- och bildforskning.30  

Begreppet kod används inom semiotiken och syftar till en kulturs gemensamma 

överenskommelse för hur olika tecken ska tolkas, något som kan skilja sig mellan olika kulturer 

och subkulturer.31 Jag använder begreppet kod för att peka på hur vissa typer av representation 

kräver kulturspecifik kunskap för att läsas av. Jag använder också begreppet kod för att diskutera 

hur olika uttryck kan kategoriseras i olika kunskapssystem: Till exempel hur ögon tecknade i 

mangastil refererar till genren manga eller hur ett oförsiktigt temperament i pennföringen kan 

referera till konstgenren expressionism. Koder fungerar som förslag på hur olika bilduttryck är 

tänkta att tolkas samt hur de kan kategoriseras.32 Koderna fungerar som igenkänningstecken för 

                                                           
25 Säljö, R. Lärande & Kulturella Redskap – Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2014, s. 62 ff. 
26 Ibid., s. 66. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Eriksson, Y & Göthlund, A. Möten med bilder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 24. 
30 Ibid., s. 42. 
31 Ibid., s. 43. 
32 Koppfeldt, T. Visuell retorik – Bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. Malmö: Liber, 2008, s. 24 f. 
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hur bilder kan passa in i olika bildgenrer.33 Begreppet genre använder jag för att kunna placera in 

teckningar i olika kulturtraditioner (t ex expressionistiskt måleri, serieteckningar, grafisk 

illustration etc.)  

Begreppet stil betyder det sätt man skapar en bild, det kan jämföras med en handstil, något som 

är unikt för personen som utför bilden.34 Med begreppet stil syftar jag på uttrycket i teckningen, 

så som uttrycket i linjerna, hur linjerna samspelar, hur olika ytor samspelar, även uttryck i själva 

motivet.  

Socialsemiotiken är en teori inom kommunikation som påstår att det inte finns någon fast mening 

i någonting, istället ses all kunskap som föränderlig och att mening skapas i det sociala utbytet 

mellan människor.35 Socialsemiotiken hävdar att olika sätt för kommunikation används, inte för 

att det finns förbestämda sätt att kommunicera på, utan att människor väljer olika sätt att 

kommunicera baserat på vad sättet kan uppnå.  

Design för lärande ett socialsemiotiskt perspektiv utvecklat av Anna-Lena Rostvall som forskar i 

multimodal interaktion och Staffan Selander som är professor i didaktik. Rostvall och Selander 

menar i sin teori att det inte kan finnas ett fritt svävande kunskapsstoff som går att tillgå, utan att 

all kunskap måste ha en gestalt för att kunna synliggöras och förstås.36 Detta gör vi genom att 

representera kunskapen genom semiotiska teckensystem (till exempel ljud, bokstäver, streck, 

färger osv) och medier (till exempel tryckt eller digital skrift, datorer osv). Enligt Rostvall och 

Selander är att förstå att visa hur man förstår.37 De drar en stark parallell mellan lärande och 

kommunikation i sitt påstående att både lärande och kommunikation typiskt präglas av att ett 

bearbetande och ett gestaltande av sin förståelse genom att skapa kombinationer av tecken och 

medier.38 Anledningen till att jag har valt design för lärande som teori är att den fokuserar på 

tecken och medier som fundamentala för kommunikation och lärande. Vi kan alltså inte försöka 

söka oss bortom manér eftersom allt lärande måste ges en form och struktur för att kunna 

kommunicera, manér eller stil är alltså oundvikligt. Rostvall och Selander hävdar att kunskap 

                                                           
33 Ibid. 
34 Eriksson & Göthlund, 2012, s. 35. 
35 Mavers, D. Social Semiotics. https://multimodalityglossary.wordpress.com/social-semiotics/ 2019.06.11. 
36 Rostvall, A & Selander, S. Design för lärande – Ett multimodalt perspektiv. 2 uppl. Finland: Norstedts, 2010, s. 16. 
37 Ibid. 
38 Ibid., s. 17. 

https://multimodalityglossary.wordpress.com/social-semiotics/


   
 

16   
 

handlar om kapacitet att kunna engagera sig i världen på meningsfulla sätt och att lärande 

handlar om att utveckla denna kapacitet.39 I tecknande lägger detta alltså vikt på att behärska 

flera välslipade kommunikativa uttryck och även att ha förmågan att anpassa uttrycket efter 

syftet. Processen av att lära sig att engagera sig i världen på nya meningsfulla sätt genom att titta 

på andra människors gestaltningar vill jag likna till begreppet appropriering. 

Valet av teckensystem och medier har konsekvenser för hur vi kan kommunicera.40 Mediet och 

tecknen styr alltså till hög grad tolkningen och därför möjliggör olika manér och stilar sig endast 

för en viss bredd av uttryck. En persons manér och val av uttryck i bilder påverkar alltså 

möjligheten för hur denne kan kommunicera. Om en person alltid har en typ av serietecknarstil i 

alla bilder denne skapar kommer det påverka vad denne kan kommunicera genom sina bilder 

eftersom stilen, liksom alla andra stilar är begränsad i uttryck. Serietecknarstil som i exemplet för 

med sig konnotationer som till exempel att den kanske är lättillgänglig och ofta riktad till barn. 

Om betraktaren har dessa associationer kring serietecknarstil kommer de finnas närvarande i 

tolkningen av teckningen.  

Barn lär sig vilka gestaltningssätt som är vanliga, godtagbara eller uppskattade genom att deras 

gestaltningar bemöts på olika sätt av andra.41 Uppskattning från andra fungerar alltså 

normerande. Ett exempel inom bild är hur ofta realistiskt avbildade ögon eller ansikten ofta 

bemöts med uppskattning för den tekniska skickligheten. Om individen vill få mer uppskattning 

är det ganska sannolikt att en liknande bild kommer frammana en liknande reaktion och på så 

sätt tänker jag mig att uppskattningen kan få individer att stanna i ett och samma uttryck. Genom 

upprepning ges även vissa handlingar ett värde som inte ifrågasätts vilket begränsar individens 

möjlighet att välja andra handlingar.42 Genom upprepning av en och samma stil i bilder normeras 

alltså stilen och ges ett värde genom upprepningen.  

 

                                                           
39 Ibid., s. 34. 
40 Ibid., s. 19. 
41 Ibid., s. 20. 
42 Ibid., s. 25. 
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Tidigare forskning 

 

Konstnären Roland Ljungberg skriver i sin doktorsavhandling En resa från det ordlösa - en 

kartläggning av ett personligt yrkeskunnande (2008) om hur olika skeenden i hans liv har format 

hans konstnärliga utveckling.43 Likt Ljungberg arbetar jag med en metod som påminner om 

livshistoria med perspektiv på konstnärlig utveckling, men mitt fokus ligger inte på min egen 

utveckling utan på andras utveckling i en jämförande studie. 

Simone Namazi har i sitt examensarbete Jag kan (inte) rita: En kvalitativ undersökning om 

varför människor (inte) tecknar (2016) undersökt hur olika personers syn på tecknande har 

påverkats av bildämnet.44 Examensarbetet pekar på att frustration över att inte hantera tekniken 

och brist på tid var de ledande svaren. Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer. 

 

 

Bearbetning och analys 

 

Efter mina intervjuer har jag försökt att teckna självporträtt och samtidigt fokusera på vad 

informanten lyfte fram som viktigt. Jag har försökt definiera vad informanterna lyfter fram som 

eftersträvansvärt och sedan försökt teckna med ett liknande angreppssätt.  

 

 

                                                           
43 Ljungberg, R. En resa från det ordlösa - en kartläggning av ett personligt yrkeskunnande.  
Doktorsavhandling, Industriell ekonomi och organization (Inst.), KTH. 2008. 
44 Nazami, S. Jag kan (inte) rita: En kvalitativ undersökning om varför människor (inte) tecknar. Uppsats för 
yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack. 2016. 
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Informant 1 

Informant 1:s utveckling 

 

När informant 1 var ca 6 år brukade han teckna djur och människor i olika miljöer. Han brukade 

även under denna tid teckna föremål, bl a smycken som såg ut att ligga upplagda på ett bord, 

dessa bilder var inte perspektiviska. Han berättar om att han tyckte om att titta länge och noga på 

saker, smyckena som han tecknade var detaljrika och han fick beröm för detaljrikedomen. När 

han började gå i skolan tecknade han scener inspirerade av bl a Pettson och Findus, även där fick 

han beröm för detaljrikedomen i sina teckningar. När han var ca 12-13 år gammal började han 

teckna manga- och tv-spels-karaktärer. Detta tecknande var delvis styrt av intresset för manga 

och tvspel men han tyckte det var viktigt att teckningarna blev lika sina förlagor. Han fick även 

beröm för detta tecknande. När han började på gymnasiet med inriktningen bild och form insåg 

han att han inte kunde fortsätta i samma spår. Han strävade fortfarande efter ett avbildande troget 

sin förlaga men han började måla av fotografier med konstnärlig status, som till exempel 

fotografier av Cindy Sherman. I slutet av gymnasiet började han måla mer abstrakta bilder. 

Bild 1 är gjord av informant 1 när han var ca 19 år. 

Han berättar om hur han tänkte att konstnärlig 

utveckling handlar till stor del om att göra val och att 

han under denna tid valde att bli inspirerad av Egon 

Schiele. Han berättar hur han valde att lära sig teckna 

realistiskt för att sedan kunna överge det. Han anser 

att det är viktigt att lära sig realistisk avbildning för att 

lära sig proportionssäkerhet. Informant 1 berättar om 

hur Egon Schiele har inspirerat honom genom sitt 

expressiva uttryck kombinerat med en stark 

formsäkerhet. Informant 1 har alltså approprierat 

Egon Schieles linjeföring och även försökt att skola 

sig på liknande sätt inom teckning.  

Jag tycker mig även kunna se likheter med Egon Schieles manér i bild 1. Egon Schieles manér är 

starkt präglat av tydliga konturlinjer som accentuerar former, nästintill karikatyriskt. Dessa sätt 

Bild 1.  Färglagd teckning av informant 1 (ca 2009). 
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att representera form kan enligt teoribildningen design för lärande förklaras som sätt att förstå 

och engagera sig i världen på meningsfulla sätt, och är därav kunskap. Genom att appropriera 

Egon Schieles manér tillgodogjorde sig informant 1 med andra ord ny kunskap.   

 

 

Informant 1:s nuvarande bilduttryck 

 

Bild 2 är en nyligen gjord bild av informant 1. Samtalet sker med denna bild som underlag. 

Informant 1 berättar att han tycker det är viktigt att sträva efter proportionssäkerhet när man lär 

sig att teckna. Han berättade om sin linjeföring där han strävar efter att det ska synas att det har 

gått fort att göra teckningarna och att de ska bära på uttrycket av spontanitet. 

Han berättar hur han vill att linjen i teckningarna 

ska ha en nerv, alltså en slags finkänslig darrighet. 

Han säger att linjerna och uttrycket står i fokus och 

är ibland överordnade att teckningen ska likna det 

som avbildas. Han säger att han tycker om uttrycket 

för att det angränsar till slumpeffekter. Informant 1 

berättar att materialet till stor del styr hans uttryck, 

en tuschpenna resulterar i att han gör enklare former 

och i större utsträckning heldragna linjer än en 

blyertspenna som ofta resulterar i flera dragna linjer 

parallellt med varandra. 

Informant 1 berättar alltså att uttrycket i linjen och teckningen som helhet är det av stor vikt. 

Stilen på linjerna berättar om att de är hastigt dragna och med säkerhet, som att det finns en iver 

att kommunicera något genom teckningen. Jag läser det som att de expressivt dragna linjerna 

fungerar som en kod som refererar till en konstkontext.  

Bild 2 är gjord dels med linjer som beskriver formen på ansiktet men också linjer i bakgrunden 

som ger fältverkan och lyfter fram ansiktet från bakgrunden. Informant 1 har översatt 

verkligheten till ett platt papper med hjälp av linjer dragna med blyertspenna. Linjerna fungerar 

Bild 2. Teckning av informant 1 (2019).  
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som ett semiotiskt teckensystem som berättar om formen av ett huvud i profil. Informant 1 visar 

genom teckningen att han kan förstå världen genom linjer. Rostvall och Selander menar att vi 

förstår genom att visa hur vi förstår, och i detta fall visar informant 1 upp kunskap och förståelse 

i att kunna översätta världen genom linjer som bär på den semiotiska innebörden av ljus, mörker 

och form.  

Informant 1 berättar i intervjun om att han bejakar vad vi i negativa ordalag skulle kunna kalla 

misstag och vad vi i positiv dager skulle kunna kalla processbundna effekter eller slumpeffekter. 

Under intervjun visar han ett filmklipp från filmen Hero som visar tecknandet av kinesisk 

kalligrafiskrift, han berättar att han tycker om det processbundna i uttrycket. Jag tolkar jag det 

som att hans teckningsmanér är inspirerat av östasiatisk kultur, särskilt praktiker där processen är 

tydlig i slutresultatet: Så som kalligrafiteckning, eller kanske hur det i japan kan ses som 

exklusivt att en tekanna kan vara hastigt doppad i glasyr och att glasyrens rinnande tecknas i 

tekannan, ett stänk av glasyr på tekannan kan tillkomma av en slump och ändå ses som vackert 

och önskvärt. Jag tolkar det som att informant 1 har approprierat en kulturell syn (östasiatisk) på 

estetik och därav utvecklat sin bild av vad tecknande kan vara, och därigenom lärt sig att 

kommunicera på nya sätt. 

Informant 1 visar även i sina till stor del i sina teckningar att hans bilder är gjorda av en mänsklig 

hand, mano betyder som jag nämnde tidigare hand på italienska. 

 

 

Praktiskt undersökande av informant 1:s manér 

 

I slutet av intervjun genomför vi workshopen där informant 1 ska instruera mig i sitt manér. 

Informant 1 gör bild 3 under workshopen och bild 4 är mitt försök att efterskapa informant 1:s 

manér. Han gör sin teckning med snabba spontana drag. Efter han har slutfört teckningen visar 

han ett videoklipp från den kinesiska actionfilmen Hero, klippet visar någon som skriver kinesisk 

kalligrafi, skickligt med snabba rörelser och han berättar att han har blivit inspirerad av själva 

görandet i kalligrafiskriften. 
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Jag försöker att göra linjerna med fart och snits, jag försöker att teckna med en nerv (darrig, 

sökande linje) och inte få med några raka linjer. Ibland måste jag stanna upp och tänka innan jag 

drar nästa linje. Jag känner likheterna med kalligrafiskriften i Hero, det är ett görande och det ska 

göras med snits och säkerhet. Tuschpennan tillåter inte att man ändrar fram och tillbaka, man har 

liksom i kalligrafi bara en chans att sätta linjen. Dessutom måste linjerna dras snabbt för att få 

uttrycket av spänst och snits, det kommer synas i resultatet om man har dragit linjen långsamt 

och försiktigt. 

    

Bild 3.  Teckning av informant 1 (2019).       Bild 4.  Teckning av mig (2019).     

 

Efter intervjun undersöker jag informant 1:s manér vidare genom att göra självporträtt i ett 

liknande angreppssätt. Jag upptäcker att mina självporträtt, särskilt bild 8 börjar likna Egon 

Schieles teckningsstil. Jag tänkte inte på Schiele när jag tecknade men det är något i 

angreppssättet som formar uttrycket att bli sådant. 

Jag drar linjerna snabbt och försöker göra det med säkerhet. Sätter man inte linjen rätt så får man 

göra en ny över den gamla. Misstaget blir synligt i slutprodukten och berättar om tecknarens 

skicklighetsnivå.  



   
 

22   
 

 

Bild 5. Teckning av mig (2019).  Bild 6. Teckning av mig (2019).  Bild 7. Teckning av mig (2019).    Bild 8. Teckning av mig (2019).             

 

 

 

Informant 2 

 

Informant 2:s utveckling 

 

Informant 2 berättar om att när hon gick i femman fick hon beröm för att hon kunde avbilda 

skickligt och naturtroget. Hon berättar att det var då hon insåg att hon var duktig på att teckna. 

Hon berättar även att hon i sjätte klass kalkerade av en affisch som hon fick jättemycket beröm 

för. Hon berättar att hon tyckte om den säkra linjen som hon kunde uppnå genom att kalkera. Vid 

högstadiet gjorde hon en karekatyrteckning av sina klasskamrater i serietecknarstil, 

teckningsstilen var inspirerad av bland annat Sven Nordqvist och Jenny Karlsson, en illustratör 

som gjorde bilder till Kamratposten. Karekatyrteckningen fick hon väldigt mycket beröm för, 

klasskamraterna tyckte den var rolig. Hon berättar att hon kände att hon hade hittat sin stil 

genom den teckningen.  

Att hitta sin stil är något som vanligtvis pratas om bland bildskapare. Relevanta frågor som kan 

uppstå är: Hur hittar man sin egen stil? Eller vad är ens eget? Informant 2 uppgav att hon hade 

inspirerats av Sven Nordqvist och Jenny Karlsson men samtidigt skapat något som kändes som 

hennes egna stil. Jag tolkar det som att en så kallad egen stil är något som upplevs vara 
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personligt. Att gilla något är en personlig upplevelse, jag tolkar det som att ordet bär innebörden 

av att känna att man kan identifiera sig med det på något plan samt att upplevelsen är positiv. 

Informant 2 såg ett bildspråk i Sven Nordqvist och Jenny Karlsson som hon gillade, och som hon 

därav till viss del identifierade sig med. Hon observerade teckensystemen för kommunikation i 

Nordqvists och Karlssons stil för att sedan appropriera. Genom att appropriera dessa 

teckensystemen för bildlig representation utvidgade hon sin förmåga att kommunicera på 

meningsfulla sätt.  

Vid gymnasiet gjorde hon ofta teckningar i serietecknarstil som ofta var humoristiska, ofta 

använde hon sig själv som karaktär i serierna. Bild 9 är en teckning hon gjorde vid denna tid. 

 

Bild 9. Teckning av informant 2 (ca 2011). 

Bild 10 har hon gjort lite senare under gymnasietiden. Hon berättar om hur hon vid den här tiden 

försökte få mer liv i sina bilder genom att använda sig av skiftningar i färgnyanserna, hon 

berättar även att hon försökte teckna med spänst i linjerna.  
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Bild 10. Teckning av informant 2 (ca 2013). 

 

Informant 2 berättar om att hon förvånade sin lärare när hon visade att hon kunde måla realistiskt 

och föreställande. Läraren hade tidigare trott att informant 2 bara hade ett enda manér. Informant 

2 betonar att hon har flera olika manér och att hon tycker det är en viktig aspekt i diskussionen 

om manér. 

 

Informant 2:s nuvarande bilduttryck   

 

Informant 2 berättar om att hennes manér till stor del präglas av en strävan efter stilisering. Detta 

stiliserande tror hon kommer från att hon på senare tid har kommit i kontakt med minimalism 

vilket är en strävan efter förenkling, och även att hon på senare tid har funnit ett intresse för 

mönster. Ofta tecknar hon med tanke på att teckningen skulle kunna bli en idé till ett mönster. 

Hon berättar om en tillfredsställelse över att se pennan åka över pappret och se hur en linje bli 

till. Hon strävar efter en böljande linjeföring och utforskar var gränsen går för hur böljande 

uttrycket kan bli. Hon nämner i intervjun att ”Om jag hade gjort en lutning i det här…” [och 

pekar på sidan av en vas i bild 11] ”… så hade jag kanske börjat om”. Hon berättar att i hennes 

strävan efter stilisering och böljande linjer kräver tecknandet full koncentration och att ett 

misstag kan förstöra en hel bild. Ett darr på handen eller en linje som inte upplevs som spänstig 
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skulle avbryta både det böljande och stiliserade uttrycket. Hon berättar att hon upplever misstag 

som väldigt irriterande. 

    

     Bild 12. Teckning gjord av informant 2 (2019). 

 

Vid diskussion om bild 12 berättar informant 2 om att hon söker efter det mjuka i sitt uttryck. 

Hon berättar om att hon vill att linjerna ska ha ett flow och att hon alltid landar i ett tydligt 

bilduttryck. Hon berättar även om hur hon övar i anteckningsblock och på post-it-lappar innan 

hon kommer fram till hur hon ska stilisera det avbildade, sen sätter hon in avbildningarna i ett 

sammanhang. Dessa övningsteckningar görs förbehållslöst men det är där själva utforskandet av 

nya former sker.  

Jag tolkar det som att informant 2:s kontakt med minimalism har skapat ett ideal att sträva efter: 

Rena stiliserade former. Bild 11 och 12 är teckningar hon har gjort som exemplifierar detta. 

Hennes bildskapande har på senare tid till stor del kommit att handla mer om ett 

formundersökande. Jag tänker att mötet med minimalism har gett henne ett annat perspektiv på 

vad bilder kan handla om. Om vi använder Selanders och Rostvalls kunskapssyn om en individs 

”förmåga att engagera sig i världen på meningsfulla sätt” kan vi se hur informant 2 har utökat sin 

förmåga att engagera sig i världen på meningsfulla sätt och därmed utökat sin kunskap. Detta kan 

vi se har skett genom ett möte med en ny teori om tecknande: Minimalism. 

Hon berättar att bild 12 är ett utforskande i hur stiliserat och böljande uttrycket kan bli. Teorin 

design för lärande säger att all kunskap måste ges en gestalt för att synliggöras och förstås. Jag 

tolkar det som att informant 2 gör dessa teckningar för att försöka förstå vad stilisering kan vara. 

Bild 11. Teckning gjord av informant 2 (2019). 
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Jag tolkar det också som att den stiliserade floran i bild 12 handlar ett utforskande av vad 

semiotiska tecken kan vara och hur de kan kommunicera.  

Minimalismen har anknytning till den modernistiska idén som handlar om ett sökande efter ren 

sanning bortom vår kultur. Stilisering blir därför ett utforskande av hur kommunikativt ett tecken 

kan bli. Jag tolkar det som att informant 2:s möte med teorin minimalism har öppnat upp för ett 

utforskande av vad ett tecken kan vara och det har därmed öppnat upp för ett sökande efter att 

kommunicera på meningsfulla sätt. 

 

 

Praktiskt undersökande av informant 2:s manér 

 

                 

Bild 13. Teckning gjord av informant 2 (2019).       Bild 14. Detaljbild av bild 13. 

 

Bild 13 är gjord av informant 2, bild 14 är en detaljbild från bild 13 på bordskivans nedre hörn. 

Bild 15 är mitt försök att efterlikna informant 2:s manér. Bild 16 är en detaljbild av bild 15 som 

visar hur jag har dragit strecken utan att ha fokuserat på att stanna där linjerna möts, de 

överlappar varandra istället. Informant 2 uppmärksammade mig om denna avvikelse, det fick 

mig att ändra min linjeföring och skärpa min koncentration.  
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Bild 15. Teckning gjord av mig (2019).     Bild 16. Detaljbild av bild 15. 

 

                

Jag försöker undersöka informant 2:s angreppssätt genom att teckna självporträtt. Bild 17 kräver 

konstant fokus. Jag försöker få varenda linje så tydlig och enkel som möjligt. Linjerna ska bära 

endast den mest grundläggande innebörden, inget annat. Oregelbundna saker som skäggstrån 

organiserar jag in i ett regelbundet mönster. Om en linje blir fel får jag helt enkelt nöja sig med 

den, att göra ett nytt streck över det gamla skulle förstöra det stiliserade uttrycket och en 

felbedömning i proportionerna gör att jag måste välja mellan att göra om teckningen eller 

acceptera att proportionerna blev fel. Varje streck är definitivt och kan inte ändras vilket gör att 

slutresultatet avslöjar något om tecknarens skicklighetsnivå. 

När jag försöker efterlikna informant 2:s manér märker jag hur jag går in i en annan 

sinnesstämning. Jag strävar efter att uttrycket ska vara polerat och fritt från skavanker jag 

försöker anamma ett lugnt fokus, låter varje linje ta den tid den kräver. Jag upplever att jag måste 

ge teckningen den tid den behöver att manifestera sig. Mitt betraktande under tiden jag tecknar 

blir nästintill meditativt, jag kan känna hur tiden passerar och hur min kropp och min andning 

känns under tiden jag tecknar. Många linjer sitter ungefär som jag vill att de ska sitta och jag 

kommer in i ett flow i arbetet. Men plötsligt, när en linje inte blir som jag har tänkt mig, upplever 

jag ett avbrott eller en störning i flowet. Det meditativa tecknandet avbryts och jag måste 

plötsligt ta ställning mitt misstag och ställa mig frågan: Hur ska jag rätta till det? 
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Bild 17. Teckning gjord av mig (2019). 

 

 

 

Informant 3 

Informant 3:s utveckling 

 

När informant 3 gick i grundskolan brukade han rita små kaniner med vapen och keps. Han fick 

sedan förskolan beröm och uppmuntran från sin mamma för sitt tecknande. Runt högstadiet kom 

han i kontakt med serietidningar som Batman, Dragonball och Afro Samurai (Afro Samurai på 

bild 20). Den sistnämnda serien hade en typ av små streck som representerade skugga och djup, 

de fascinerade honom. Han berättar att han vid denna tid inte att skuggstrecken i Afro Samurai 

var ett teckensystem för att beskriva skugga och volym, men han tyckte om streckens utseende 

och approprierade dem till sitt bilduttryck. Under högstadiet skapade han själv en serie som hette 

Assassino (bild 18 och 19), som var inspirerad av bland annat Afro Samurai. I denna serie 

använde han skuggstrecken från Afro Samurai, se bild 19.  

Här vill jag göra en koppling till teorin design för lärande: Informant 3 provade ett nytt 

teckensystem (skuggstrecken) utan att förstå varför han gjorde det, genom utforskandet av detta 

teckensystem förstod han hur det kunde användas för att kommunicera. På så sätt utvecklade han 

sin förmåga att engagera sig i världen på ett nytt meningsskapande sätt. Akten av att utforska 

detta teckensystem gav honom nya verktyg för att kommunicera. 
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Informant 3 berättar att strecken blev hans signum, han berättar hur han med sina streck särskilde 

sig från de andra i hans klass som tecknade serieteckningar. Titeln vas skriven på spanska, han 

ville visa sin mamma att han kunde skriva på spanska och han skrev sitt namn i skrivstil vilket 

var för att visa att han kunde skriva skrivstil för sin svensklärare. Han fick mycket beröm för 

Assassino av sina klasskamrater och lärare vilket fick honom att vilja fortsätta med 

serietecknandet. Jag tolkar det som att namnteckningen i skrivstil, titeln på spanska och 

skuggstrecken delvis var ett sökande efter uppskattning, att använda teckensystem för att 

frammana en betraktarna att ge beröm. Genom teorin design för lärande kan vi även se hur ett 

teckensystem (skuggstrecken) i en populär serietidning (Afro Samurai) kan fungera som ett 

normerande uttryck för andra som tecknar serier.  

 

       

Bild 18. Teckning gjord av informant 3 (ca 2004).   Bild 19. Detaljbild av bild 18.   Bild 20. Afro Samurai vol. 2, chapter 10 (2009).        
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Informant 3:s nuvarande bilduttryck   

 

Informant 3 tecknar fortfarande serieteckningar. De flesta av bilderna han gör introducerar 

karaktärer och miljöer för betraktaren. Han försöker berätta så mycket som möjligt i sina bilder 

genom kroppsspråk, posering, ansiktsuttryck, materialåtergivning, bakgrund och detaljer. Det är 

viktigt för informant 3 att hans bilder ser genomtänkta och välgjorda ut och att uttrycket ska vara 

rent. Han gillar detaljrikedom men detaljerna måste ha ett syfte. Han beskriver sin stil som en 

blandning mellan stilisering, abstraktion och realism. Strecken ska ge illusionen av 

tredimensionell form men också förmedla känslor och miljöer. Han jobbar mycket med miljöer 

och karaktärer som är inspirerade av något i hans liv, detta för att han själv ska kunna relatera 

djupare till det han skapar. 

Hans arbetssätt är uppdelat i steg, först tänker han noga över vad som ska vara med i bilden, det 

är. Sen gör han en skiss i blyerts, varpå han lägger över ett kalkerpapper där han försöker skärpa 

linjerna med bläckpenna. Till slut skannar han in bilder i datorn där han redigerar och bearbetar 

dem digitalt. Varje steg ger en ny chans till att skärpa linjerna och uttrycket. 

Det är viktigt för informant 3 att visa att det han visar är av kvalitet och att han upplevs 

professionell. Han vill att betraktaren ska se att han har förståelse för anatomiska strukturer och 

dynamisk posering.  

 

 

Praktiskt utforskande av informant 3:s manér 

 

Informant 3 tecknar ett porträtt i blyerts ur fantasin (bild 21). Han bygger upp sin teckning med 

hjälp av många stödlinjer för att få porträttet så proportionsenligt som möjligt. Han börjar med 

huvudformen, sen går han in och tecknar skuggan på halsen, sen håret och halsbandet. Ögonen 

sparar han till sist, han berättar att han tycker ögonen är svårast. Efter blyertsskissen är färdig 

lägger han vanligtvis över ett kalkerpapper och skärper till linjerna i bläck, denna gång påbörjade 
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han ifyllningen med bläck direkt på pappret. Bild 22 är tecknad av mig under workshopen med 

informant 3.  

                                   

Bild 21. Teckning gjord av informant 3 (2019).        Bild 22. Teckning gjord av mig (2019). 

 

Jag försöker utforska informant 3:s manér i mitt tecknande av bild 23. I mitt imiterande av 

handrörelserna upplever jag att stilen känns som ett skissande, ett sökande efter form. Jag 

upptäcker hur jag slappnar av i min linjeföring när jag skapar den initiala skissen i blyerts. Jag 

vet att jag ska kalkera strecken efteråt på ett annat papper så linjerna behöver inte bli perfekta, 

jag slappnar av i min koncentration. Ett misstag kommer inte ens att synas eftersom jag kan välja 

att inte ta med det när jag kalkerar av skissen på nästa papper.  

Bild 24 är en kalkering jag gjorde av bild 23 i bläckpenna på ljusbord. Jag fyller i linjer jag 

tycker beskriver form på ett tydligt sätt och skippar övriga linjer, jag arbetar även lite med 

skuggor. Jag upplever att mina linjer inte längre känns sökande, linjerna får en slags jämn, 

definitiv karaktär. Detta kan vara för att jag i bild 24 kopierar linjer istället för att söka efter 

form. 
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Bild 23. Teckning gjord av mig (2019).    Bild 24. Teckning gjord av mig, kalkerad av bild 23 (2019). 

                     

 

 

Tolkning och resultat 

 

Reflektion kring det praktiska utforskandet av informanternas manér 

 

Jag har i mitt imiterande skapandearbete kommit fram till en slutreflektion: Jag har upplevt att 

hur teckningsprocessen ter sig påverkar uttrycket i resultatet. Med andra ord, hur en teckning är 

gjord kommer kommunicera vad den uttrycker. Är manéret snabbt och expressivt som i fallet 

med informant 1 så kommer bilden uttrycka snabbhet och bestämdhet. Om en teckning är gjord 

med noggrannhet under yttersta koncentration som i fallet med mitt utforskande av informant 2:s 

manér så kommer bilden till viss del uttrycka noggrannhet och koncentration. Strukturerar man 

upp arbetet i flera steg och arbetar med att kalkera linjerna kommer det förmodligen resultera i 
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en strukturerad bild och uttrycket i linjerna kommer förmodligen bära på ett uttryck av att de är 

kalkerade. 

Jag tänker att uttrycket påverkas av sinnesstämningen man som bildskapare går in i när man 

skapar bilden. Vill jag som informant 1, uppnå expressivitet borde jag anamma en expressiv 

sinnesstämning, ett ihärdigt, smått maniskt betraktande och en orädd handföring, jag måste 

acceptera att jag kommer att göra vissa misstag för att det är temperamentet som stilen kräver. 

Vill jag teckna i informant 2:s manér måste jag anamma en annan sinnesstämning, jag måste låta 

varje linje ta sin tid att manifestera sig. Detta gjorde att jag under mitt utforskande behövde gå in 

i en lugn, meditativ sinnesstämning. När jag tecknade i informant 3:s manér upplevde jag mer att 

jag kunde slappna av. Eftersom jag visste att jag alltid kunde städa upp bilden genom att kalkera 

på ett nytt papper, upplevde jag ingen linje som helt definitiv på samma sätt som i fallet med 

informant 1 och 2. Både informant 1 och informant 2:s tecknande tolkar jag som definitivt, 

linjerna definieras samtidigt som de blir permanenta. 

Jag tänker att de val vi kan göra under tiden vi tecknar är få, målerikonstnärer pratar ofta om att 

bilden får ett liv av sig själv och berättar för konstnären hur nästa penseldrag ska dras. Under 

bildskapandeprocessen har vi alltså ett begränsat antal val. De flesta av valen måste ske innan 

bildskapandet börjar. Sinnesstämning är till viss del en valmöjlighet, hur vi betraktar bilden vi 

skapar, om vi väljer att titta intensivt eller mer avslappnat är en valmöjlighet. Och hur vi väljer 

att föra vår hand när vi tecknar är ett val, om vi väljer att vara noggranna och behandla pappret 

som något av värde, eller om vi väljer att behandla det våldsamt, och väljer att se pappret som 

utan inneboende värde. Dessa är exempel på val vi har innan vi börjar skapa. När vi sätter igång 

och är i en skapandeprocess stänger vi kontinuerligt dörrar för möjliga verk. De sista få strecken 

i en teckning kan nästan bara placeras där teckningen vill att de ska placeras. 

 

  

Normerande uttryck 

 

De tre informanterna hade alla i tidig ålder fått beröm och uppmuntran för att appellera till olika 

normer inom teckning. Informant 1 hade fått beröm för detaljrikedom, informant 2 visades 
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uppskattning för sin förmåga att avbilda naturtroget och informant 3 fick beröm för hur han hade 

approprierat en typ av skuggstreck som förekommer inom serieteckning. Som nämnt tidigare lär 

sig barn vilka gestaltningssätt som är vanliga, uppskattade eller godtagbara genom hur de bemöts 

av andra, detta begränsar i sin tur individens möjligheter att välja andra handlingar.45  

Jag tolkar det som att informant 1 skiljer sig från de andra två informanterna i synen på vad vi 

skulle kunna kalla för slarv eller misstag, eller kanske i mindre negativ dager: Processbunden 

effekt eller slumpeffekt. Informant 1 har verkat inom en konstkontext. I konstvärlden är ett 

skickligt hantverk inte alltid viktigt eller ens önskvärt, i konstvärlden är ofta uttrycket eller 

konceptet överordnat hantverket. Om vi tolkar det genom teoribildningen design för lärande kan 

vi göra läsningen att informant 1 har lärt sig de uttryck som är vanliga, godtagbara och 

uppskattade i konstkontexten och anpassat sitt teckningsmanér därefter.  

En liknande läsning kan vi göra av informant 3:s manér, då han har verkat i en 

serietecknarkontext, och lärt sig att använda teckensystem och arbetssätt som är godtagbara och 

uppskattade inom seriekontexten. 

 

 

Appropriering av bilduttryck  

 

Informant 1 pratade om att han tänkte att utveckling i bildskapande handlar om att göra val. Han 

hade valt att inspireras av och appropriera delar av Egon Schieles manér: En säker linje med en 

nerv, och strävan efter formsäkerhet. Han berättade även hur han hade liksom Egon Schiele 

försökt lära sig naturalistiskt avbildande för att sedan överge det.  

Informant 2 hade kommit i kontakt med minimalism och 70-talsmönster som hon båda hade 

approprierat till sitt teckningsmanér. De böljande och stiliserade formerna i 70-talsmönstrena gav 

henne ett syfte och ett mål att teckna för, eftersom hon tecknade med åtanke att teckningarna 

                                                           
45 Rostvall, Selander. 2010., s. 20; Ibid., s. 25. 
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skulle kunna bli till mönster. Minimalismens tankesätt gav henne en riktning i att utforska 

bilduttryck genom stilisering.  

Informant 3 hade kopierat skuggstreck i serietidningar och på så sätt lärt sig vad de 

representerade och hur han kunde använda dem. Dessa skuggstreck approprierade han och de 

blev en viktig del i hans teckningsmanér. De blev ett av hans sätt att gestalta tredimensionell 

form. 

Alla tre av mina informanter berättade om hur de hade kommit i kontakt med en 

gestaltningsform, approprierat den och utökat sin förmåga att engagera sig i världen på nya 

meningsfulla sätt, med andra ord tillgodogjort sig mer kunskap enligt teorin design för lärande. 

Jag tolkar resultatet från mina intervjuer som att appropriering är ett viktigt element i processen 

att lära sig att teckna. 

 

 

Hur jag tolkar att de redovisar sin skicklighet 

Något som kom fram genom intervjuerna var att alla tre informanterna tyckte att det var viktigt 

att de genom sina teckningar på något sätt ville visa att de är skickliga tecknare. Följande är min 

tolkning av hur de redovisar sin skicklighet: 

Informant 1 visar sin skicklighet genom att redovisa teckningsprocessen i slutresultatet. Jag 

tycker mig kunna se att handen har rört sig snabbt, teckningen bär inga spår av korrigeringar 

såsom att sudda, linjer som inte blir tillfredsställande görs om, därav är misstag (om vi kan tala 

om sådant) tydligt redovisade i slutresultatet. Jag upplevde genom mitt utforskande av informant 

1:s manér att hastigheten i hur teckningen görs påverkar resultatet.   

Informant 2 visar sin skicklighet genom att ha minimalism som en form av ideal att sträva efter, 

därav redovisar hon i slutresultatet hur väl hon har lyckats med det hon har strävat efter. Strecken 

är definitiva, eftersom pennan är permanent. Därför blir ett skärpt fokus viktigt. I mitt 

utforskande av informant 2:s manér upplevde jag hur jag verkligen fokuserade på hur jag drog 

varje streck.  
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Informant 3 behöver inte ta ställning till sina misstag på samma sätt som informant 1 och 2. 

Informant 3:s teckningsprocess innefattar oftast att han kalkerar av sin teckning på ett annat 

papper. Därav kan han välja vilka linjer han vill behålla i slutresultatet. Han kan därför ta bort de 

linjer han inte gillar och behålla de han är nöjd med: De som han förmodligen anser vara de 

skickligast dragna linjerna. 

Skicklighet är en norm. Att vara oskicklig på något man lägger ned mycket tid på ser många som 

skamfullt. Det ställer dock frågor om vad skicklighet är. Jag vill definiera ordet skicklighet som 

“att kunna utföra något som är svårt”. Jag tänker att tendensen till att arbeta i samma manér har 

att göra med strävan efter att vara skicklig, och skicklighet visas ofta uppskattning.  

Skicklighet är dock inte bara en strävan efter att få uppskattning, det finns ett kommunikativt mål 

att sträva efter. Inom tecknande tänker jag att en strävan efter teknisk skicklighet också är en 

strävan efter att kommunicera effektivt. Med andra ord att träna en förmåga att kunna skapa och 

sätta samman semiotiska tecken som effektivt kommunicerar ett tänkt budskap. 

 

 

Didaktisk reflektion 

 

Vi återgår till den didaktiska problematiken jag har stött på i skolor, som jag beskrev i avsnittet 

bakgrund: Gymnasieelever som ogärna vill lämna sitt manér och prova något nytt. Jag vill här 

argumentera för att det är en bildlärares ansvar att uppmuntra dessa elever på olika didaktiska 

sätt att prova nya sätt att kommunicera. Eftersom kunskap enligt teorin design för lärande 

handlar om kapacitet att kunna engagera sig i världen på meningsfulla sätt så är det lärarens 

uppgift att utmana eleven till att engagera sig i världen på nya sätt, och på så vis bredda elevens 

kunskap. Läraren kan få eleven att jobba på ett annat sätt genom att utforma uppgifter som 

tvingar eleven att ändra sitt angreppssätt. Det är också viktigt att läraren ger eleven formativ 

bedömning (relevanta framåtsyftande förslag på utvecklingsmöjligheter) så att eleven kan 

utveckla sitt bildskapande. 

Att kunna engagera sig i världen på många meningsfulla sätt kräver att man har en bred repertoar 

av semiotiska teckensystem att välja mellan. “Utförligt och nyanserat” är ord som ekar genom 
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kunskapskraven för A-nivå i gymnasieskolan. Jag tänker att om en elev utmanas till att prova nya 

tekniker, uttryck och angreppssätt så uppmanas eleven implicit att tänka kring hur de olika 

teknikerna, uttrycken och angreppssätten relaterar till varandra. En bildundervisning med bredd i 

tekniker, uttryck och angreppssätt tror jag ger eleven större möjligheter att reflektera och 

uttrycka sig mer utförligt och nyanserat. 

Jag förespråkar dock inte att elever i ämnet bild enbart bör prova på nya tekniker hela tiden. 

Övande i en specifik teknik inom teckning är viktigt för att bli en skicklig kommunikatör. Men 

eftersom elever generellt vill fokusera på det praktiska skapandet så ser jag det som lärarens 

uppgift att uppmuntra eleverna att inte enbart fokusera på teknisk skicklighet utan att också 

bredda sin repertoar av uttryck. 

 

 

Gestaltning 

 

Efter undersökningen skapade jag ett interaktivt verk i form av en teckningsbord. Jag valde att 

kalla verket ”Teckningsmanér”, vilket är samma namn som på denna undersökning, verket syns 

på bild 25. Gestaltningens utformning är tänkt att efterlikna ett ritbord, jag ville att formen skulle 

kommunicera hur verket skulle användas. Verket hade en inbyggd bildskärm som visade 

videoklipp där informanterna från undersökingen tecknade. Videon var filmad från en sida av ett 

papper, informanterna stod på den andra sidan pappret och tecknade, resultatet blev en film som 

visade linjer som trädde fram och skapade en bild, eftersom teckningen filmades på andra sidan 

pappret skymde inga händer teckningen. Videon hade även ljud i form av informanternas egna 

röster som berättade hur de tänkte kring sitt egna tecknande. Det fanns även en penna som syns 

straxt under bildskärmen på bild 25. Pennan hade en mjuk spets och tanken var att besökarna 

skulle följa linjerna på bildskärmen för att på så sätt känna på informanternas olika 

teckningsmanér. Tanken var att detta interaktiva verk skulle introducera besökarna för nya 

teckningsmanér och på så sätt bredda sin syn på hur tecknande kan kommunicera och vilken 

upplevelse teckning kan vara. Genom att prova någon annas sätt att teckna på kan det finnas en 
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möjlighet att bredda sin repertoar av sätt att teckna på och på så sätt utöka sin kunskap enligt 

teoribildningen design för lärande.     

  

Bild 25. Fotografi av gestaltningen “Teckningsmaner” som är del av denna undersökning. Film och gestaltning är båda gjorda av 
mig (2019).  

 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Informant 2 betonade att även om hon ser det som att hon har flera olika manér skulle det vara 

intressant att utforska om det skulle gå att se någon slags övergripande slags “handstil” som 

genomsyrar alla verk. Att peka ut ett sådant avtryck eller handstil som genomsyrar en individs 

teckningar kräver analys av ett stort antal teckningar för att kunna generalisera på en trovärdig 

nivå. Det skulle dock vara ett intressant område att utforska vidare. 

Det skulle även vara intressant att titta närmre på hur populärkultur påverkar ungdomars 

tecknande. De tre informanterna hade alla inspirerats av, och avbildat olika populärkulturella 

karaktärer såsom bland annat Pettson och Findus, Afro Samurai, illustrationer i Kamratposten 
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osv. Det skulle vara intressant att observera hur populärkultur påverkar tecknandet i stort, både 

som inspiration och diversion från tecknande samt hur det fungerar som normerande för olika 

stilar och uttryck inom teckning. 

 

 

Slutdiskussion 

 

Jag tycker min undersökning visar att framväxten av ett teckningsmanér är starkt sammanknutet 

med appropriering av andras sätt att skapa bilder på. Alla tre informanterna i undersökningen 

uppgav att de i sin lärprocess hade kommit i kontakt med olika nya bilduttryck som de 

undersökte och approprierade. Approprieringsprocessen gav dem nya möjligheter att 

kommunicera och förändrade deras manér. 

Vi återgår till diskussionen under stycket bakgrund, om att elever generellt vill fokusera på 

noggrannhet i skapandet av bilder medan lärarna generellt bedömer elevens initiativförmåga, 

idéutveckling, kreativitet, förmåga att lösa problem och självständighet i arbetet. Jag tänker att 

eftersom det finns en diskrepans i vad eleverna vill göra och vad lärarna tänker att de ska 

bedöma är det lärarens uppdrag att skapa skoluppgifter som tillgodoser både elevernas önskan 

om praktiskt bildskapande, men att undervisningen är lärorik och går att bedöma. 

Jag anser att min undersökning pekar på att informanterna har gjort stora språng i sitt bilduttryck 

genom att inspireras av (studera och appropriera) bilduttryck som andra redan har skapat. Jag 

tycker även min undersökning pekar på att n förståelse för många olika tekniker i bildskapande 

ger en bred repertoar att använda till att arbeta självständigt, många verktyg till att lösa 

problem med, och mångfalden av uttryck ger verktyg för att motivera och nyansera sitt val av 

uttryckssätt. 

Informanterna lyfte fram att de hade flera olika manér, och att de hade bilduttryck utöver de som 

de visade upp i undersökningen. Informant 2 lyfte fram att hennes bildlärare blev förvånad av att 

hon kunde teckna realistiskt eftersom bildläraren bara hade sett henne göra serieteckningar. Min 

undersökning fokuserar på teckningar som en avgränsning, men trots avgränsningen finns det 
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många olika syften att teckna vilket gör det svårt att knyta en person till ett enda manér. Att 

definiera exakt vad ett teckningsmanér är har varit en utmaning genom hela projektet då 

begreppet teckningsmanér innefattar många olika teckningspraktiker. Trots detta tycker jag mig 

se att mina informanter under intervjuerna lyfte fram specifika typer av teckningar de hade gjort 

som de ansåg var representativa för just dem själva.  

Jag tycker att min undersökning visar att olika människor strävar efter att utveckla olika 

teckningsmanér och att utvecklingens riktning är knutet till stor del till intresse. Informant 1 gick 

på en eftergymnasial konstskola när han valde att till viss del appropriera Egon Schieles manér. 

Informant 2 tecknade seriestrips eftersom hon var inspirerad av Pettson och Findus och Jenny 

Karlsson. När hon kom i kontakt med, och blev intresserad av minimalism så ändrade hon sitt 

uttryck till att gå mer åt det grafiska hållet. Informant 3 hade tittat i serietidningar och blivit 

inspirerad hur serieteckningarna var gjorda. Därefter hade han approprierat uttrycken och satt 

dem samman till ett eget manér. Alla tre informanterna har inspirerats av olika influenser och 

approprierat stiluttryck och koder från olika områden. 

I mitt utforskande av görandet vill jag nämna att upplevelsen av att teckna som någon annan ger 

ett annat perspektiv på vilken upplevelse tecknande kan vara. Det var genom görandet som jag 

kom underfund med att kategorin “temperament” var relevant för undersökningen. Jag fick även 

viss insikt i hur mitt eget manér är, särskilt vid det tillfälle då informant 2 rättade mig när jag 

försökte imitera hennes manér. Jag tecknade som att linjerna överlappade vilket hon berättade att 

hon aldrig skulle göra. Detta tvingade mig att fokusera mer än jag vanligtvis gör när jag tecknar 

vilket gjorde att jag upplevde tecknandet som något meditativt, en upplevelse jag vanligtvis inte 

har när jag tecknar. Jag har genom mitt imiterande av informanternas manér fått nya sätt att 

tänka kring tecknande. Jag tycker att jag genom mitt imiterande har utvecklat min kapacitet att 

engagera mig i världen på nya meningsfulla sätt. 
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Bild 3: Teckning gjord av informant 1 i samband med intervjun (Fotograferad av mig 2019). 

Bild 4: Teckning gjord av mig i samband med intervju med informant 1 (Fotograferad av mig 2019). 

Bild 5-8: Teckningar jag har gjort för att undersöka informant 1:s manér (Fotograferade av mig 2019). 
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Bild 16: Detaljbild av bild 15 (Beskuren av mig 2019). 
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Bild 18: Teckning gjord av informant 3 ca år 2008 (Fotograferad av mig 2019). 

Bild 19: Detaljbild av bild 18 (Beskuren av mig 2019).  
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Bild 21: Teckning gjord av informant 3 i samband med intervjun (Fotograferad av mig 2019). 

Bild 22: Teckning gjord av mig i samband med intervju med informant 3 (Fotograferad av mig 2019). 

Bild 23: Teckning gjord av mig för att utforska informant 3:s manér. 

Bild 24: Teckning gjord av mig för att utforska informant 3:s manér. 

Bild 25: Foto på Teckningsmanér som är namnet gestaltningen vilken blev ett resultat av undersökningen. 
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