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ABSTRAKT 

I min examensuppsats behandlar jag det konstrum, där konstteoretiker och konstutövande blandas 

med lekmän. För ett nyanserat konstbegrepp behövs en genusmedveten och breddad syn på såväl 

konsthistorien som samtidskonsten . 

Min frågeställning är: Hur hanterar och hur kan skolan hantera konsthistorien och konstbegreppet 

på ett utvidgat och genusmedvetet sätt? 

  Jag är nyfiken på hur elever och lärare närmar sig konstfältet och hur de upplever konsten och 

konstbegreppet i stort. Hur pass integrerad är teorin och praktiken och hur väl appliceras 

genusbegreppet på undervisningen. Min undersökning syftar till en utvidgad förståelse och 

förberedelse till min kommande yrkesutövning som lärare. Målet är att starta en process till 

genusmedvetenhet i interaktion med elever och ett vaket förhållningssätt i upplägget av 

undervisning.  
  Mina förberedelser har varit att fördjupa mig i litteratur, styrdokument och andra källor. 

Därefter har jag genomfört en enkätundersökning med bildpedagoger och intervjuat en grupp 

gymnasieelever. Att få in såväl elevperspektiv som lärarperspektiv har varit högst relevant för en 

så allsidig bild som möjligt om hur det faktiskt ser ut i skolan. 

 

I den gestaltande delen som jag kallat ”Omfunktionalisering” har jag undersökt hur traditionella 

medel och tekniker påverkar läsningen och upplevelsen av ett verk.  

Gestaltningen är en serie detaljstudier av klädesplagg i akvarellteknik, traditionellt monterat med 

passepartout. I denna svit av ting som härstammar från en kvinnlig brukare, har objekten och 

klädesplaggen berövats sin bruksfunktion och intagit en ny position. Med fokus på denna 

förskjutning i värde, har jag omvandlat dessa till en ytterligare dimension, genom att föreviga 

dem i en ögonblickstolkning. Denna avfunktionalisering och omfunktionalisering gör objekten i 

behov av omtolkning. I obrukbarheten och genom den tvådimensionella tolkningen skalas det 

givna sammanhanget av och en avkönifiering startas, en avkodning av var i det feminina ligger 

och i hur kvinnlighet konstrueras.  
 

Alla delar i examensarbetet berör och behandlar en samtida konstförståelse, där kön och olika 

tidsepoker ska försöka integreras och samexistera. Mina studieresultat visar på att en integrering i 

dagens skola är mer eller mindre påbörjad. Men för att etablera medvetenhet krävs en fortgående 

och genomtänkt process. 
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KAPITEL 1: INLEDNING  
 

1.1 BAKGRUND 
Vi befinner oss i ett utvidgat konstfält, där gränserna mellan olika discipliner är utsuddade eller i 

varje fall uttänjda. Gamla uppdelningar som måleri, skulptur och foto är minnen blott. Kanske 

främst på konstskolor och konsthögskolor, men även på andra håll i samhället.  

  För ett antal år sen sökte man in till konsthögskolan på antingen måleri, skulptur eller  foto, nu 

finns allt samlat under rubriceringen konst.  

 

Alla estetiska discipliner berörs av denna utveckling. Gränsöverskridanden mellan olika fält 

såsom design - konst och konst - teater är vardagsmat och en viktig ingrediens i denna utveckling.  

En beståndsdel i samtidskonstens fält är den idébaserade konsten som tar sig en mängd olika 

uttryck. Tidigare innebar att vara konstnär att ha ett specifikt hantverkskunnande. Idag ligger 

själva konstnärskapet i tanke och utförande. Konstutövandet består i att lösa problem och detta 

kan innebära att själv agera eller att leasa någon som utför tjänsten. Att denna 

funktionsförskjutning förvirrar och gör människor fundersamma är inte konstigt. Samma 

förhållningssätt till ett vidgat fält som finns ute på konstinstitutionerna och bland andra 

konstmedvetna finns inte lika självklart hos människor i allmänhet, där en mer traditionell 

uppfattning snarare råder. Många använder sig av en verktygslåda anpassat för ett äldre 

konstbegrepp. Det krävs andra redskap för att förstå ett utvidgat konstfält och frågan är om 

allmänheten har tillgång till dessa?  

  

Så hur har grund och gymnasieskolan hängt med i denna förändring? Är det en utvidgad 

konstförståelse som ligger till grund för dagens bildundervisning?  

Hur vi uppfattar vår samtid är färgat av hur vår historia presenteras. Är inte den historiska 

skildringen sammanhangskritisk och reflekterande uteblir den samhällsutvecklande effekten.  

 

I en utvidgad konstförståelse behöver även konsthistorien omtolkas för att passa in. Med dagens 

genusmedvetenhet såväl i samtidskonsten som i samhället i stort, borde även konsthistorien 

granskas genom genusglasögon. 
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Under en längre period av mitt liv var skapande en oproblematisk sfär. Jag var ”lyckligt 

ovetande” om att konsten kunde ha en inbyggd värderingsskala. Under förberedande konststudier 

blev jag varse att konstuppfattningen bland konstutövare ibland innehöll en dold agenda. Olika 

metoder och uttryckssätt hade olika värde. Den idébaserade konsten stod högt i kurs och 

hantverksskicklighet var sekundärt. Illustrationer stod lågt, installationer högt. Statusen för olika 

konstskolor och utbildningar var antingen hög eller låg.  

Detta var mitt första möte med ett utvidgat konstfält som då tycktes mer snävt än brett. Här fanns 

oskrivna regler som bara de invigda hade tillträde till. Eller var det kanske min egen konstsyn 

som var naiv? Jag tvingades omvärdera min egen förförståelse om konst och väga in fler 

perspektiv för att hitta en egen ståndpunkt. Mitt mål nu är att bibehålla ett reflekterande och 

kritiskt förhållningssätt till konsten och vara öppen för olika tolkningsmöjligheter. 

  I min pågående omvärdering kom jag att granska det konsthistoriska referensmaterial som finns 

i mitt hem. I bokhyllan fanns konstböcker, som behandlar konsthistorien i stort, specifika epoker 

och enskilda konstnärer. Böcker om manliga konstnärer dominerade i hög grad, konsthistorie- 

böckerna behandlar konsthistorien i stort som om kvinnor inte funnits närvarande. Detta går igen 

i den konsthistoriska skolning som jag erhållit under åren, där kvinnorepresentationen i princip 

varit obefintlig. Hur har det påverkat mig och min konstsyn? Vad för slags föreställningar har jag 

med mig in i läraryrket?  

Vilket leder över till:  

Hur medvetet arbetar lärare med konstbegreppet och konsthistorien?  

Vilken tillgång har elever och lärare till en allomfattande historiebild av både manligt och 

kvinnligt perspektiv?    

  

Som grund för min undersökning börjar jag med att bena ut genusbegreppet och kön som en 

social konstruktion. Hur ser (de sociala) könsförhållandena ut i en konsthistorisk kontext och hur 

har detta påverkat och format konsthistorieskrivningen. Vad innebär feminismen för 

konsthistorien? Hur hanterar skolan den (ständiga) metamorfos som kommer av att 

konstbegreppet övertid konstant omprövas?  
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1.2 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att försöka medvetandegöra och integrera ett genusperspektiv i 

konstundervisning och begripliggöra förändringar inom konstfältet. Tanken med text och 

gestaltning är att inbjuda till reflektion kring föreställningar om konst. Hur ser ungdomars 

föreställningar om konst ut? Vilken föreförståelse har gymnasieelever för ett utvidgat konst och 

designfält? I min gestaltning testar jag med välbekanta medel om motivets trovärdighet förstärks 

när den lånar utseende från det välbeprövade, och om innebörden av denna svit blir förändrad i 

och med omformning och materialval.1 
 

 

1.3  FRÅGESTÄLLNING 

 

Hur hanterar och hur kan skolan hantera konsthistorien och konstbegreppet på ett utvidgat och 

genusmedvetet sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se Gestaltningsbeskrivningen i Bilaga 4, del 2 av examensarbetet. 
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KAPITEL 2: TEORETISKA PERSPEKTIV 

De begrepp jag framförallt använder och behandlar i min text är diskurs, genus och feminism.  

 

DISKURS/ DISKURSTEORI 

Filosofen Michel Foucault2 är upphovsman till begreppet diskurs och utvecklare av diskursteori 

och diskursanalys.  
Med en diskurs avser Foucault en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som 

sammantagna utgör en artikulerad föreställning om någonting. En diskurs existerar genom vad Foucault kallar 

en diskursiv praktik.3  
Diskursteorin anger förhållandet mellan språk och verklighet. Språket är en struktur som 

bestämmer hur vi förhåller oss till omvärlden. Syftet är att förstå det sociala som en diskursiv 

konstruktion, varför nästan alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska verktyg.  
Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller totala.  

Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och 

identitet- en strid vars utfall får sociala konsekvenser.4 
Den kritiska diskursteorin förklarar underliggande sociala strukturer och sammanhang. Som i 

denna uppsats, hur konsthistoriska diskurser också bestäms av sociala ordningar i samhället.  

Genom att medvetandegöra kvinnors och mäns olika förutsättningar i en historisk kontext, lyfts 

ytterligare en dimension fram och en helhetsbild framträder, som ger möjlighet till en alternativ 

historieskrivning. 

 

SOCIOKULTURELL INLÄRNINGSTEORI 

I ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus inte på att vi lär oss utan på vad vi lär oss i olika 

situationer. Den pedagogiska tänkaren John Dewey som var en av teoretikerna bakom 

sociokulturell inlärningsteori myntade uttrycket: ”Learning to Do by knowing and know by 

Doing” och menade att kunskap skapas via praktisk aktivitet samt i interaktion och samverkan 

med andra.5  

 

                                                           
2 Fransk filosof, idéhistoriker med inriktning psykologi och sociologi (1926-1984).   
3 Månson Per red 1991, Moderna samhällsteorier, s. 324. 
4 Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise 2000, Diskursanalys som teori och metod, s. 31. 
5 Dysthe Olga 2003, Dialog, samspel och lärande , s. 32, 41 och 120, John Dewey (1859-1952), räknad som en av de 
mest centrala pedagogiska tänkarna under 1900- talet, pragmatiker och filosof, New England.  
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Genom utvecklingen av kompetens att se ur andra människors och föremåls perspektiv kommer 

läroprocessernas mångfald och komplexitet att öka den reflekterande förmågan.6 

Med detta perspektiv sker lärande genom en medveten process. Processen är beroende av vilken 

kontext vi befinner oss i, vilket gör att kunskap kan se olika ut beroende av omständigheter.7 Allt 

lärande är situerat.  

  En historisk handling bör sättas i en historisk kontext för att ges rätt perspektiv. Om handlingar 

inte sätts i relation med då rådande samhällsstruktur och ideal, blir tolkningen baserad på samtida 

värderingar. Tillexempel såg könsmaktsordningen helt annorlunda ut innan 1970- talets 

kvinnokamp och förutsättningarna för kvinnor och män var därmed inte desamma då som nu.  

 

KULTURELLT KAPITAL 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu använde sig av nyckelbegrepp såsom socialt och 

symboliskt kapital. Med dessa menade han värden som står i centrum för sociala relationer.8 Han 

utformade en fältteori som innebär att samhället består av olika fält som var och en innehåller en 

egen värderings skala, samtidigt som dessa fält påverkar varandra. 9 

I enlighet med denna teori skrev han boken Konstens regler,10 där han hävdade att konsten liksom 

andra samhällsdiskurser är bärare av en hierarki av värderingar, som avgör finhetsgraden hos 

olika konstformer. Gränsdragningen mellan vad som är högt och lågt, alltså vad som benämns 

som finkultur och populärkultur avgör vad som räknas som god och dålig smak.  

 

GENUS 

Begreppet genus används som regel för att synliggöra kulturella föreställningar om skillnader 

mellan kön. Grundtanken är att skilja biologiska skillnader från sociala och kulturellt skapade 

skillnader. I genusperspektivet ingår att synliggöra ojämlika förhållanden mellan könen som är av 

kulturellt och socialt konstruerad art, och därefter försöka förändra och omforma dessa 

beteendemönster. 

                                                           
6 Dysthe 2003, s. 125. 
7 Säljö Roger 2000, Lärande i praktiken- Ett sociokulturellt perspektiv, s 14, 47 och 48. 
8 Bunar Nihad 2001, Skolan mitt i förorten, s. 28-29, Bourdieu levde mellan 1930-2002. 
9 Olsson Tobias, Bourdieu och journalistiken, publicerad 2005- 08- 12, www.sydsvenskan.se. 
10Bourdieu Pierre 1992, Konstens regler- Det litterära fältets uppkomst och struktur. 
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Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genusdiskussionen handlar om hur vi upplever 

och beskriver vår könstillhörighet och hur vi hanterar det faktum att mänskligheten delats in i två grupper.[…] 

Begreppet fokuserar förhållandet mellan könen.11 
Genusbegreppet används också för att urskilja den samhälleliga maktordningen. Den sociala 

fördelningen av könsidentiteter och roller som ligger i uppdelningen manligt och kvinnligt är inte 

givna av naturen. Dessa kategorier medför förväntningar som behöver brytas för att uppnå 

jämställdhet. 
 I likhet med kategorier som "klass", "etnicitet", "ras", "sexualitet", "funktion" osv. formas "kön" inom ramen 

för kulturella och sociala maktordningar och skiljer sig från en tid och plats till en annan.12 

I denna könsmaktsordning finns normen för hur vi agerar och förhåller oss till omvärlden.  
När man ska titta ur ett genusperspektiv så gäller de att se saker och ting ur flera olika synvinklar och försöka 

kasta av sig gamla fördomar, föreställningar och invanda tänkesätt.13  
 

Könsrelaterad forskning kategoriserades tidigare som kvinnoforskning. Kvinnoforskningen utgår 

från ett könsperspektiv, vilket innebär att den tar för givet att förhållandena mellan könen på ett 

avgörande sätt strukturerar vår omvärld. På 1970- talet låg kvinnoforskningens fokus på att 

kartlägga kvinnors dolda historia, och att lyfta fram och problematisera det faktum att kvinnor 

hamnat i skymundan. Två riktningar uppstod, den essentialistiska med en biologisk ståndpunkt 

där kvinnliga och manliga skillnader underströks och den konstruktivistiska som såg kulturella 

och sociala förutsättningar som bestämmande.14 

Termen kvinnoforskning har vartefter i flera avseenden ersatts av den bredare benämningen 

genusforskning som behandlar både kvinnligt och manligt genus. Genusforskningen undersöker 

betydelsen av kön inom alla områden, i såväl nutid som dåtid.  

 

Ur ett genusperspektiv är konsthistorien synnerligen ojämställd och i behov av översyn. 

Med hjälp av detta synsätt kan konsthistorien både granskas, förklaras och rekonstrueras. Inte 

enkom för att kvinnliga konstnärer ska omvärderas, utan också för att historieskrivningen är 

sammanvävt med hur konstbegreppet formats. 
 

                                                           
11 Lärarförbundet, Genuspraktika för lärare 2000, s. 7. 
12 Borgström Eva, docent och forskningshandläggare på Nationella sekretariatet för genusforskning, Vad är 
genusforskning?, www.genus.se, 2008-01-02. 
13 Johansson- Långström Siv, Genus- genusperspektiv, www.educ.umu.se, 2007-05-22. 
14 Lindberg Anna-Lena red 1995, Konst, kön och blick, s.13. 
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FEMINISM 

Feminismen eftersträvar rättvisa, lika värde och samma villkor för kvinnor och män.15 Det kan 

definieras som ett kritiskt perspektiv och ett förhållningssätt där mannen ifrågasätts som norm 

och kvinnan som ”den andra”.16 Ett feministiskt perspektiv tillför ny kunskap men även en ny syn 

på vad kunskap är. Vilket gör detta redskap användbart i granskningen av konstbegreppet.      

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Nyström Anna, Andersson Louise red 2006, Konstfeminism, s. 121. 
16 Lindberg red 1995, s.15. 
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KAPITEL 3: GENUSPERSPEKTIV PÅ KONST OCH SKOLA 

 
3.1  EMPIRI 
Uppsatsen behandlar konstbegreppet och konstförståelsen ur ett utvidgat konstperspektiv sett 

genom genusglasögon. Texten bygger bland annat på material inhämtat under elevintervjuer med 
frågor koncentrerade kring elevers konstuppfattning, samt en enkätundersökning ställd till några 

bild och konstpedagoger runt om i Sverige. 

I mitt arbete har jag också använt mig av specifika konstnärer och utvalda verk. Övrigt material 

kommer från styrdokument och annat referensmaterial såsom litteratur och elektroniska källor. 

 
3.2  METOD 

Min undersökning baserar sig delvis på intervjuer och enkätundersökning. Intervjuerna är av 

kvalitativ art och med utgångspunkt från en Etnologisk fältarbetesmetod.  
Metoden kan beskrivas som naturalistisk och syftar till att söka kunskap om människor och sociala grupper i 

de sammanhang där de lever och bor, verkar och arbetar.17  

Eleverna intervjuades i små grupper om tre, i sin bildsal. Med denna metod kändes 

intervjusituationen bekväm för alla och samtalet kunde löpa obehindrat. Enkätundersökningen 

vänder sig till bild - och konstpedagoger och omfattar fem frågor. Jag började med att skicka en 

förfrågan till ett antal pedagoger om de ville delta i en undersökning som behandlade 

samtidskonsten och konsthistorien. Fyra pedagoger valde att medverka och dessa fick ett 

frågeformulär som skulle besvaras via e- post. 

 

Den analysmetod jag använder i det undersökande arbete är valda delar av diskursanalysen. I 

diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade. 
Vid en diskursanalys studeras inte bara texten utan även de diskursiva och sociokulturella praktiker som är 

involverade vid tillkomsten av texten.18 

 

                                                           
17 Kaijser Lars, Öhlander Magnus red 1999, Etnologiskt fältarbete , s 24. 
18 Månson red 1991, s. 324. 
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Utgångspunkten för denna analysmetod finns i socialkonstruktivismen, som förespråkar ett 

kritiskt förhållningssätt till "självklar" kunskap. Vi påverkas av såväl kultur, historia som social 

interaktion i våra synsätt och i våra handlingar.19  
våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten "därute" utan en produkt av våra sätt att kategorisera 

världen.20 
Analysmetod är kritisk och jag ifrågasätter om konsthistoriska skildringar kan lämnas orörda och 

i befintligt skick. Är den gamla historieskildringen förenlig med ett modernt synsätt?  

   Mitt antagande är att konsthistorien och konstbegreppet behöver omfunktionaliseras för att bli 

förenlig med en genusdiskurs. Begreppet omfunktionalisering torde vara mitt eget, denna 

formulering anger vad min undersökning vill komma åt. Konstfältet breder ut sig och appliceras 

ovanpå ett konstsystem som inte känns anpassat efter vårt nutida sätt att leva. Konstens funktion 

är föränderlig. Att omfunktionalisera konsten handlar om att konstruera, dekonstruera och 

slutligen rekonstruera konstbegreppet. Det vill säga att se konsten som en social konstruktion i 

behov av omvärdering, genom att se möjligheter och resonera kring tidigare strukturer utifrån ett 

kritiskt samhällsperspektiv.  

 
 
3.3 UNDERSÖKNING STEG 1: KVINNOR  I KONSTHISTORIEN  
Under 1800 och 1900-talet var mannens sfär den offentliga och kvinnans den privata, det vill 

säga arbetsliv respektive hem. Mannen rörde sig fritt emellan sfärerna medan kvinnorna 

förväntades stanna i hemmet. Mannens kall ansågs vara att vara god samhällsmedborgare medan 

kvinnans var att vara en god hustru och en god mor.21 

  Så sent som år 1879 ansågs det opassande för kvinnor att gå ut utan att någon var med som 

förkläde, antingen i form av damsällskap eller av äkta man. Den franska konstnären Marie 

Bashkirtseff skriver i sin dagbok år 1879: 
Vad jag längtar efter är friheten att gå omkring ensam, att komma och gå, […] att stanna och titta i 

konstgallerierna, att gå i kyrkor och museer, att vandra kring på gatorna på kvällen: och utan den friheten kan 

man inte bli någon riktig konstnär.22 

                                                           
19 Winther Jørgensen , Phillips 2000, s 11 och 12.   
20 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s 11. 
21 Lindberg red 1995, s. 182. 
22 Lindberg red 1995, s 185.  
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Vid 1800- talets slut och 1900- talet början fanns föreställningen rotad att kvinnor saknade 

konstnärlig fantasi och inte klarade av självständigt skapande, de ansågs endast ha förutsättningar 

att avbilda och reproducera i sin konstnärliga utövning.23  

Förutsättningarna för kvinnor och män att studera konst skilde sig radikalt åt. Vid slutet av 1800- 

talet hade männen tillträde till avgiftsfria konstskolor, medan kvinnorna möjligen kunde gå i 

privata och dyra ”damateljéer”.24 Denna möjlighet var det dock få kvinnor som hade och utan 

skolning var konstnärskarriären långt borta/avlägsen. Kvinnliga konstnärer/studenter tilläts inte 

att teckna efter nakenmodell förrän i slutet av 1800 - talet, vilket också försvårade kvinnornas 

chanser att slå igenom eftersom nakenstudier var en väsentlig del av det rådande konstidealet 

under denna tidsperiod. 
Att som kvinna berövas detta slutgiltiga steg i undervisningen betydde i själva verket att hon berövades 

möjligheten att skapa stora konstverk, […] de flesta kvinnor som strävade efter att bli målare, begränsade sig 

till ”mindre betydande” områden som porträttkonst, genremåleri, landskap och stilleben.25 

De kvinnor som nått framgång inom det konstnärliga yrket hade i regel stöd av en närstående 

man, som på olika sätt tillät och underlättade möjligheter till studier och konstnärlig 

yrkesutövning. Denne man var vanligtvis en far eller en äkta man som själv var konstnär.26  Utan 

hjälp av en närstående uteblev som regel framgången eftersom kvinnan ensam inte hade rättighet 

till utbildning och yrkesutövning.  

Att som kvinna och konstnär gifta sig, innebar ofta, även i de fall maken också var konstnär att 

kvinnan tvingades lägga konstnärskapet på hyllan och ägna sin tid åt hushållet. Under 1800 - och 

1900 - talet var det vanligt att den kvinnliga konstnären stod tillbaka för makens konstnärliga 

karriär då den ansågs viktigare, och de hamnade därför som regel i skymundan av sina män. 

Dessa kvinnliga konstnärer benämns i den nedskrivna konsthistorien som hustru, mor eller som 

modell, sällan som konstnär. 27  

 

                                                           
23 Hermansson Inga-Bodil, Sveriges första kvinnliga arkitekt, GENUS nr 1 2007, s. 21. 
24 Nyström, Andersson red 2006, s. 121. 
25 Lindberg red 1995, s.39-40.  
26 Lindberg red 1995, s. 44. 
27 Reimers Gerd 1987, Kvinna och konstnär, s. 181-188, exempel Sigrid Hjertén (1885-1948) och Isaac Grünewald 
båda tidigare elever till Matisse. Innan de fick barn var de ett ganska jämställt konstnärspar, men därefter fick Sigrid 
allt mer lämna måleriet åt sidan för husmorsplikterna.  
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Flera kvinnliga konstnärer valde för oberoendets och karriärens skull bort äktenskap och barn.28 

Vissa kvinnor valde att presentera sina verk under en manlig pseudonym, vilket ökade 

möjligheten att synas i det offentliga konstrummet. Konstnären Grace Hartigan29 signerade under 

en period sina målningar med ”George”, vilket öppnade upp dörrar som annars hade varit 

stängda. Andra signerade av samma skäl sina verk med bara initialer, detta också för att avköna 

signaturen och leda intresset till verkets faktiska kapacitet.30 

 

Även de kvinnor som levde i relativt jämställda konstnärsförhållanden, blev ofta åsidosatta i 

konsthistorien. Konstnären Sonia Delaunay är exempel på detta. Hon verkade under trettio år 

parallellt och i nära konstnärligt samarbete med sin man Robert Delaunay31. De utvecklade 

tillsammans en egen stil kallad simultantism, en variant av kubismen där form är underordnad 

färg. Trots att denna stil var resultat av samarbete dem emellan så nämns oftast bara Roberts 

konstnärskap och stil i konsthistoriska böcker, uppslagsverk och översikter. Sonia nämns 

möjligen i förbigående och då vanligen som efterföljare, närstående eller som någon som 

arbetade i samma anda.32 

Sonia Delaunay valde så småningom, att gå från måleri till design, där hon tillämpade den 

gemensamma stilens principer för inredning, kläder och andra nyttoföremål. Denna övergång och 

konstnärliga omställning var delvis för att klara försörjningen, men också ett sätt att skapa sig en 

egen och en för kvinnor mer tillåten arena.   
 From the day we started living together, I played second fiddle and I never put myself first until the 1950s. 33 

 

Under 1800 talets senare del och under första halvan av 1900– talet betraktades konsthantverk, 

design och framförallt mode i regel som kvinnogöra. I och med att kvinnors ställning var lägre i 

samhället än männens betraktades dessa som mindre värda konstnärliga genrer, utom när de 

praktiserades av män då de istället ansågs vara extravaganta.  

Fram till 1970 gjordes stor skillnad på vad som var konst och vad som var konsthantverk. Vissa 

material så som de textila, betraktades med automatik som konsthantverk.  

                                                           
28Lindberg red 1995, s. 48, som exempel konstnären Rosa Bonheur (1822-1899), räknad som en av tidernas mest 
framgångsrika kvinnliga konstnärer, hennes far var teckningslärare. 
29 Framgångsrik konstnär under mitten av 1900-talet. 
30 Exempel på detta är Lee Krasner, levde mellan åren 1908- 1984, gift med Jackson Pollock, New York. 
31 Sonia Delaunay levde mellan 1885-1979, Robert Delaunay dog 1941. 
32 Reimers 1987, s. 163. 
33 Chadwick Whitney 2002, Women, art and society, s. 261, Sonia Delaunays egna ord. 
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Det sågs även som kvinnligt, vilket inte höjde dess status. Textila material började under 70- talet 

användas flitigt inom konsten. Men den textila konsten behandlades mer som konsthantverk än 

som konst. Stundom benämndes den dock som konst, men då i regel som kvinnokonst, en 

avvikare från den övriga konsten.34 Den hantverksbaserade konsten togs många gånger inte på 

allvar av etablissemanget då den härstammade ur en kvinnlig tradition. De flesta som under 

denna tid använde sig av textil i sin konst var dessutom kvinnor, vilket föll sig naturligt i och med 

att material och teknik för många låg nära till hands. I boken Konstfeminism säger konstnären och 

tidigare konstprofessorn Elsa Agélii att gränsen mellan konst och konsthantverk är ett 

kvarstående hinder. Ännu idag bemöts och placeras tillexempel textilkonst utanför konstens fält.35    

 

FEMINISMENS INTÅG 

I Sverige bildades flera kvinnoorganisationer under 1970-talet. Kvinnofrågan fördes upp på 

agendan och det kvinnoorganisationerna framförallt kämpade för var tillgång till daghem, 

kvinnors rätt till förvärvsarbete på samma villkor som män, införande av fri abort och 

motarbetande av objektifiering av kvinnor i reklam och pornografi.36 Feministen Simone de 

Beavoirs bok Det andra könet med uttalandet ”Vi föds inte som kvinnor, vi blir det” och där 

kvinnlighet förklaras som en social konstruktion, kom under början av 70- talet ut på svenska och 

blev ett viktigt inslag i debatten.37 Även i England och USA startades kvinnorörelser i början av 

1970- talet. De ville förbättra kvinnans position i och utanför konstvärlden och fokuserade bland 

annat på avsaknaden av kvinnor på museer, där endast 5 procent av de representerade var 

kvinnor.38 

 

Det samhället vi lever i nu är avsevärt mer jämställt än tidigare. Men förändringar tar tid och som 

exempel kan nämnas att alla yrken först 1983 blev tillgängliga för kvinnor. 

 

 

                                                           
34 Nyström, Andersson red 2006, s. 84. 
35 Nyström, Andersson red 2006, s. 84 och 225, född 1938, textilkonstnär och professor vid högskolan för design och 
konst 1996-99.  
36 Nyström, Andersson red 2006, s. 33-34, ex. Grupp 8 bildades 1970, paroll: ”Ingen klasskamp utan kvinnokamp, 
ingen kvinnokamp utan klasskamp”. 
37 Fransk författare, filosof, existentialist och feminist (1908-1986). Boken Det andra könet gavs ut första gången i 
Frankrike1949. 
 
38 Jones Amelia 2006, A companion to contemporary Art since 1945, kap 16. 
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KONSTFEMINISM OCH KONST MED KVINNLIGA FÖRTECKEN 

Konstfeminism är ett samlande begrepp som berör alla instanser inom konstsystemet och är ingen 

benämning på någon specifik inriktning inom feminismen eller konsten.39  

Det finns vissa tecken/saker som avgör om läsningen av ett verk blir feministisk eller 

genusproblematiserad. Läsningen är beroende av vilken tid, plats och position konstnären agerar 

utifrån. Avgörande är också vem/vilka som tar del av och tolkar verket. Främst gäller detta i 

tolkningen av verk skapade under mitten av 60- talet. Återkommande i konstfeminismen 

sedan1960- talet är problematisering och ifrågasättande av uppdelningen mellan kön, könade 

egenskaper och mannen som norm.40 
Den feministiska konsten på 1970-talet stakade ut nya vägar för samtidskonsten, full av nytänkande, 

nyskapande och med radikala budskap som ville förändra samhället.41 

 

Elsa Agélii var en av de kvinnliga konstnärer som var aktiv i förändringarna under 1970- talet. 

Hennes verk är representativa för denna tid och behandlar i hög grad kvinnokampen och egna 

erfarenheter i en feministisk anda som havandeskap/moderskap, sexualitet, ångest och glädje. 

Under 70- talet ingick hon i en feministiskt inriktad konstnärsgrupp som agerade politiskt genom 

utställningar och manifestationer. Bilderna nedan är hämtade från en serie av textila verk gjorda 

vid 70- talets mitt. 

 

                                     
Bild 2                                                                                      Bild 3 

                                                           
39 Nyström, Andersson red 2006, s. 9. 
40 Nyström, Andersson red 2006, s. 16-17. 
41 Nyström, Andersson red 2006, s. 7. 
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Den feministiskt inriktade konsten och den feministiska konstvetenskapen var alternativrörelser 

och har till största delen tvingats befinna sig utanför det etablerade konstsystemet. Vilket har 

påverkat såväl hur och var den feministiska konsten visats och vilka som tagit del av den.42 Dock 

har feminismen sedan sitt intåg under 1970- talet förändrat kvinnliga konstnärers utgångsläge och 

haft stor inverkan på konsten.43 

 

GENUSPERSPEKTIV I KONSTEN  

Ett samtida exempel på en konstnär som arbetar med genusproblematiken ur ett samhällskritiskt 

perspektiv är Susanna Hesselberg. I hennes verk iscensätts orimliga vardagsögonblick ur ett 

genusperspektiv. Det konstruerade/strukturerade könet behandlas i hennes bilder genom 

ambivalensen i vad man egentligen ser. Ögat förnimmer något som ditt medvetande först inte 

förstår.  Ingenting i dessa bilder är retuscherat, det som visas är en ”dokumentation av iscensatta 

ögonblick”.44  Hesselberg använder sig av fotografiet som uttryckssätt. Ett av de första objekt hon 

gjorde under sin konstnärliga bana, var ett verktygsskåp där alla verktyg gjorts oanvändbara 

genom att vara instickade i fodral. Här nedan syns två av hennes ”iscensatta ögonblick”.45  

 

                  
Bild 4                                                                                       Bild 5 

                                                           
42 Nyström, Andersson red 2006, s. 9. 
43 Jones  2006, s. 317. 
44 Nordenfalk Katta, Temakonstnär: Susanna Hesselberg- Iscensatta ögonblick, Pedagogiska magasinet nr 2 2007, 
s.48. 
45 Bilder hämtade från www.addo.nu, 2008-04-14. 
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Bilderna beskriver kvinnor i vanmaktposition, de hålls tillbaka och hindras i sina förehavanden. 
Hennes bilder handlar ofta om kroppens tillkortakommanden. Som när de blankröda höga klackarna sjunker 

ner och biter sig fast i gräsmattan och jag känner hur jag måste krypa på alla fyra i ren desperation.46 
Bild nummer fem föreställer kvinna i en stol framför ett fönster. Hon är omsluten av stolens 

klädsel såsom av ett klädesplagg och ser nästan ut att vara sammanvuxen med stolen. 

Min upplevelse är att dessa bilder manar till en utvidgad läsning och utmanar vår förförståelse då 

Hesselberg använder sig av välbekanta tecken ur vardagen och omformar dessa. Hennes 

avbildade verklighet blir fiktiv samtidigt som den på ett allvarsamt sätt är en lek med vår 

uppfattning av verkligheten.  
 
 
 
3.4 UNDERSÖKNING STEG 2: KONST OCH KONSTBEGREPP 
Konsten står under influens av tiden och har förändrats mycket under de senaste århundradena. 

Tidigare var det viktigt att inte blanda samman olika estetiska uttryck och det fanns tydliga ramar 

att hålla sig inom. Uppdelningarna inom konsten har luckrats upp och konstbegreppet står i 

dialog med olika diskurser i samhället. I detta uppstår en osäkerhet om vilka analysredskap som 

bör användas i konstmötet. Den gamla konstens mätinstrument är inte samtidskonstens.  
 Roten till dagens situation är att vi fortfarande lever i de långa efterdyningarna av Duchamp. Vi har befriat 

former och färger från deras grund. Det utvidgade fältet utvidgas ständigt i en form av överflöd och 

överproduktion av motstridiga smaker, dofter och seenden. Trenden är att trender avlöser varandra i allt 

snabbare tempo. Konsten är i ständig rörelse, vertikalt och horisontellt. Allt är möjligt inom det spelrum vi 

kallar konst idag. Det finns inget som längre överraskar och det är på många sätt en förbannelse. Detta 

sammanbrott skapar också ett tomrum och minskad skärpa i våra sinnesförnimmelser.47 

För att träda in i ett utvidgat konstfält och uppskatta samtida uttryck inom konsten, underlättar det 

om man är medveten om att reglerna för konsten är förändrade. Utan denna vetskap blir konsten 

lätt missvisande och svårtillgänglig. För många tycks det som om 1800 och 1900- talets konst är 

mer gripbar som fenomen än vad samtidskonsten är.  
I dag är detta tillstånd kanske mer förvirrande än någonsin. Varför har konsten till exempel övergett sitt behov 

av ”renhet” i form av klart distinkta och noggrant definierade genrer, där gränserna hela tiden måste 

överskridas?48 

                                                           
46 Nordenfalk,.PM nr 2 2007, s 48,  
47 Hansson Nicolas 2007, Tema:om tillståndet i konsten- Vad kan man göra när allt är möjligt?, www.omkonst.com. 
48 Sandqvist Tom 1998, Det fula- från antikens skönhet till Paul Mc Carthy, s. 71. 
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Det utvidgade konstbegreppet handlar om den tid som är nu. Den samtida konsten befinner sig i 

ett skede där allt är möjligt. Postmodernismen gjorde upp med den modernistiska konstens 

principer vilket innebar att gamla regler ratades och konsten lösgjordes från att vara ren.  

 

Ett sätt att förhålla sig till det utvidgade konstbegreppet är att inte se konst som ett isolerat objekt 

eller en egenskap hos ett föremål, utan som en hållning eller ett resultat av ett historiskt förlopp 

som resulterar i ett särskilt betraktelsesätt.49 Som jag ser det innebär denna utvidgning en 

omformning av begreppet konst, men också ett ifrågasättande av strukturer inom konsten. 
 
GENUSPERSPEKTIV PÅ KONSTHISTORIEN 

I början av 1970- talet var mansdominansen total i den etablerade konstvärlden. Innehållet i 

konsthistorieböcker, museisamlingar, utställningar och representationen på universitet 

dominerades av män. Konstnärerna, författarna till konsthistorieböckerna, konstkritikerna och 

lärarna på konstskolorna var i princip alla män, vilket naturligtvis har påverkat 

historieskrivningen.  

  Hur konstscenen egentligen sett ut under 1800 och 1900- talet blir oklar, i och med att kvinnliga 

konstnärer inte är omnämnda i de nedskrivna tolkningarna av historien. Vi vet idag att kvinnorna 

fanns med, och deltog på konstscenen, men i de konsthistoriska översikterna har de varit nästan 

osynliga, vilket lett till att de försvunnit ur ”det kulturella medvetandet”.50 Att skriva in dessa 

kvinnor i historien är också vanskligt i och med att den skrivna och etablerade skrivningen är den 

gängse och den sanning vi vet om. 
 

REKONSTRUKTION AV KONSTHISTORIEN 

Genusmedvetenhet ligger i tiden och överallt är genusperspektivet på agendan. Könskvotering 

och jämn fördelning mellan kvinnor och män påtalas allt som oftast.  

Moderna Museets chef Lars Nittve gör i en debattartikel i DN våren 2006, ett försök att jämna ut 

den stora könsobalansen i museets samlingar. För att kunna reparera skadan vill han komplettera 

samlingen med ett antal verk av kvinnliga pionjärer, detta med hjälp av anslag från staten. I dag 

är 90 procent av verken på museet utförda av män och 10 procent av kvinnor. Fördelningen ser 

                                                           
49 Nyström, Andersson red 2006, s. 106. 
50 Nyström, Andersson red 2006, s. 118 och 123. 



 19 

betydligt bättre ut från 1970 och framåt, men fortfarande är dock den övervägande andelen män, 

närmare bestämt 55 procent mot 45 procent kvinnor.51  

  Den brittiska feministiska konstteoretikern Griselda Pollock svarar när moderna museets 

satsning i en intervju förs på tal, att sådana försök att i efterhand korrigera historien inte räcker. 

Hon menar att man istället måste pröva nya grepp för att vända traditionella hierarkier.52 

Konsthistorien behöver skrivas om utifrån ett könsperspektiv. Pollock anser att det inte handlar 

om att kvinnor ska läggas till en redan skriven historia med redan formade begrepp, utan istället 

måste man analysera vilken roll kön har i formandet av sådana begrepp.53 

 

Sedan 1990-talet är den feministiska konsten en självklar del av den etablerade konsten.54 

Idag är antalet kvinnliga och manliga konstnärer i princip lika stort, men färre kvinnor har 

separatutställning och visas på gallerier,55 vilket är en konsekvens av historiens fortgående 

påverkan på vår tid. För att bryta denna obalans behövs nya metoder och ny struktur. 

 

 

3.5 UNDERSÖKNING STEG 3: SKOLAN I ETT UTVIDGAT KONSTFÄLT                                                                  

 

LÄROPLANER OCH KURSPLANER  

I läroplanen står att skolan ska gestalta och förmedla alla människors lika värde och jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Jämställdhet skrevs in i läroplanen år 1970. 
 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, LPF 94 

Enligt skolans värdegrund ska eleverna lära sig att tänka kritiskt och granska fakta och 

förhållanden. Mål och riktlinjer säger att läraren ska se till att innehåll och upplägg i 

undervisningen speglar både kvinnligt och manligt.  

 

                                                           
51 Nittve Lars 18/4- 2006, Dagens debatt: Slentrianmässig prioritering av manliga konstnärskap, www.dn.se. 
52 Lind Ingela 2/4 2007, Feministisk pionjär i konsten, www.dn.se. 
53 Arrhenius Sara red 2001, Feministiska konstteorier, s. 10. 
54 Nyström, Andersson red 2006, s. 18. 
55 Nyström, Andersson red 2006., s. 130 
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Kursplaner för estetiska programmet och lokala kurser 

Kurserna Bild 150p, Form 150p, Kulturhistoria och Nutida konst ska ge kunskap om historiska, 

nutida, nationella och internationella perspektiv. Kursen Kulturhistoria fokuserar på olika 

konstarters utveckling och på konstens och konstnärernas villkor och roll i samhället ur ett 

historiskt perspektiv.  
Genom ett problemorienterat perspektiv kan ämnet skapa medvetenhet om och ge möjlighet att möta nya 

kulturinfluenser samt deltaga i ett gränsöverskridande arbete.56 
Nutida konst orienterar i nutida konstuttryck och i aktuell konstdiskussion. Nedanstående 

formulering är hämtad från en lokal kursplan 
Detta är en kurs om konst, om vad som inte är konst…om hur konst definieras och upplevs…57 

Konceptkonst också kallad Idé baserad konst är en lokal kurs som vissa gymnasieprogram 

erbjuder.  
Syftet är att stärka den kreativa medvetenheten och ge kunskap om konceptkonst- tex. Videokonst, 

performance art, och konst knuten till specifika platser (site-specific art)58. 

 

När man läser läroplaner och kursplaner så är skolans ansats att verka för en genusmedveten och 

reflekterande undervisning. Om så sker, tycks ligga i händerna på den enskilda läraren.  

 

KONSTÄMNET 

Nationell utvärdering av bildämnet 

I en nationell utvärdering från 2003 av bildämnets utveckling i grundskolans under 1990- talet, 

framgår att eleverna betraktar bildämnet som roligt men inte viktigt. Detta är det ämne där 

könsskillnaderna är som störst, flickorna når bättre resultat och är mer motiverade.  

  Det man i denna undersökning kommit fram till är att ett traditionellt konstbegrepp inte längre 

är relevant i bildämnet.  

  Men bildämnet har enligt denna utvärdering trots ambitionen att inta ett breddat socialt och 

kulturellt perspektiv en inriktning mot traditionellt hantverk och traditionella konstarter.59  

Medvetenheten och intentionen att bedriva undervisning utifrån ett utvidgat perspektiv finns, men 

i praktiken brister det. 

                                                           
56 Kursplan i kulturhistoria, Skolverket, vt 2007. 
57 Utdrag ur lokal kursplan avseende läsåret 2004/2005. 
58 Utdrag ur lokal kursplan avseende läsåret 2004/2005. 
59 Skolverket, Utvärdering BILD 2003, s. 9 och 23. 
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De välbekanta medlen fortsätter att användas, troligen av skälet att de är välbeprövade och 

lättillgängliga.  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att alla lärare inte har tillgång till och förståelse för nya metoder 

och konstgrepp.  

 

Studie om lärare i estetiska ämnen 

I undersökningen Så tänker lärare i estetiska ämnen från 2000, intervjuades ett antal 

gymnasielärare. En av frågorna behandlade lärarnas personliga tankar om konst och behandlade 

vilken slags konst lärarna inte uppskattar. Sammanställningen av svaren, visade att lärarna 

sammantaget hade svårt för stora delar av samtidskonsten.60 

De gillade till exempel inte installationer, minimalism, popkonst och utställningar idag.61 

Undersökningen har några år på nacken, men osäkerhet om hur samtida konst bör behandlas 

torde kvarstå. I och med att konstbegreppet förändras krävs en ständig uppdatering i 

undervisningsmetoder och underlag för undervisning.  

 

GENUSPERSPEKTIV PÅ KURSLITTERATUREN  

I en rapport från Skolverket framgår att flera läroböcker avviker från värdegrunden i hur kvinnor 

framställs. Charlotte Samuelsson på Skolverket menar att kvinnor inom till exempel historie och 

musikundervisningen osynliggörs.  
Kvinnor nämns ofta inte, trots att de varit med i viktiga historiska händelser.62 

Skolverket menar att lärare har ett stort ansvar för att läroplanernas värdegrund följs och att de 

därför måste ha ett kritiskt förhållningssätt till läromedlen. I aktuella läroböcker finns en strävan 

efter att representera en bredd, men resultatet blir ofta en reproduktion av stereotyper.63 

Mönster borde inte vara svåra att bryta, eller är vi så blinda för dessa stereotyper att vi tror att de 

står för sanningen?  
Vilken är lärarens roll i genusordningen? Är den konserverande eller förändrande? Är genusperspektivet 

relevant eller inte?64 

                                                           
60 Elsner Chatarina 2000, Så tänker lärare i estetiska ämnen, s. 67. Lärarnas ålder är 31- 64 år. Antal medverkande är 
6 st (3 män och 3 kvinnor). 
61 Elsner 2000, s. 67. 
62 Hermansson Inga-Bodil, Diskriminerande läroböcker, GENUS nr 1 2007, s. 11. 
63 Wernersson Inga 2006, Genusperspektiv på pedagogik, s. 35. 
64 Wernersson 2006, s. 47. 
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Feministiska perspektiv på konsthistorien tillämpas i en allt högre grad i akademiska studier, men 

ännu har inte dessa perspektiv integrerats i konstvetenskapen. Fortfarande används 

mansdominerad kurslitteratur på konstvetenskapliga institutioner, detta kompletteras med 

feministisk litteratur som Women, Art and Society för att tillföra genusperspektiv65.  

Denna bok var också den vi hade att tillgå som tillskott till den i övrigt mansdominerade 

kurslitteraturen i kursen ”Konstvetenskap” under bildpedagogutbildning på Konstfack66. 

  Syftet med en omskrivning eller omtolkning av konsthistorien är att göra genusperspektivet till 

en naturlig del av historien istället för att det hamnar vid sidan av. 
 

 

3.6 ELEV OCH LÄRARPERSPEKTIV 

 
ELEVSAMTAL  

Genom en kontakt med en bildpedagog på Estetiska programmets bild och forminriktning fick 

jag möjlighet att intervjua elever i årskurs tre om konstbegreppet. Intervjuerna ägde rum ute på 

elevernas skola under våren 2007. Frågorna kretsade kring elevernas egna konstuppfattning, 

skolans konstuppfattning, konsthistorisk undervisning och genus. Hur väl stämmer elevernas 

upplevelser med målen i läroplan och kursplan? Och är elevsvaren jämförbara med pedagogernas 

intentioner? Sammanlagt intervjuade jag sex elever, varav fem tjejer och en kille. Elevsamtalen 

skedde i två grupper om tre personer.67  

 
Den samlade intrycket var att elevernas konstuppfattning var förhållandevis bred. Eleverna var 

bekanta med de flesta uttryckssätt såväl inom samtida konst som inom historisk konst. Den egna 

konstsmaken var tydligt influerad av den skolning eleverna fått. Flera av eleverna sa sig gilla all 

sorts konst. Men på frågan om vilken konst de kunde tänkas ha svårt för, visade det sig att 

eleverna upplevde delar av den samtida konsten som svårtillgänglig.  

Den konstperiod som eleverna nämnde som favorit var 1900- talet. Bland konstnärerna som 

nämndes var Pablo Picasso och Marcel Duchamp. De flesta av eleverna menade också att deras 

                                                           
65 Nyström red 2006, s. 125, 126 
66 5 poängs kurs (7,5 hp) som pågick under vårterminen 2003. 
67Genomfördes maj 2007. För en mer fullständig version av elevsamtalen se bilaga 1 och 2. 
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smak hade förändrats successivt under gymnasietiden. Flertalet upplevde att det blivit lättare att 

även ta till sig mer samtida konstuttryck, som installation, performance och konceptkonst.  
Man upptäcker mer saker hela tiden liksom som man blir intresserad av.. det görs  på så olika sätt. Man kan få 

för sig att man absolut inte gillar en viss sak, men sen så ser man någonting som man bara fastnar för 

jättemycket och så, så börjar man utforska det och kollar mer på det..68 

 

Elevernas uppfattning var att konsten gick att återfinna i princip på alla platser i samhället.  

Dock fanns hos dem alla en viss osäkerhet om konstbegreppets omfattning, vilka ytterligheter 

som hamnade innanför och utanför ramarna.   
Överallt, i reklam och i media och tv.. och även sånt som man inte tänker på att det är konst .. Ibland när det 

är någon film…hur dom filmar, olika vinklar och så. Jag kan se väldigt fina bilder i det och så. I allt som folk 

gör nästan […] i Konceptkonsten nu som alla pratar så mycket om, så har det ju blivit ännu större.. Så kan det 

ju vara konst att skriva en artikel bara man kallar det för konst…jag tycker det är svårt att veta var man ska 

dra den gränsen.69 

En av eleverna var av något annorlunda uppfattning och gillade framförallt klassisk konst och 

hade förbehåll mot en utvidgning av konstbegreppet. På frågan om det finns kriterier som konst 

bör uppfylla svarade eleven: 
Jag tycker det, absolut att det ska finnas regler, […] nu för tiden håller man på och väver ihop så många olika 

sorters konstformer […] om vi talar om den bildliga konsten så tycker jag att det är viktigt att den har vissa 

regler så att den inte svävar ut för mycket. […] man ska hålla isär konst med teater och litteratur och sånt 

framför allt, för jag tycker att det är för mycket att det går ihop med varandra nu. 

Samma elev likställde också performance med teater istället för med konst. Uppfattningen är inte 

representativ för elevgruppen, men en viss tveksamhet fanns hos alla inför en total 

sammanblandning av konstarterna. Främst i hänseende till att definitionen av konst blir svår i 

vissa sammanhang.   

  Gränsen mellan konst och hantverk tyckte eleverna gick vid funktion. I hantverk var funktionen 

viktigast och eleverna menade att hantverk är en företeelse som folk gärna tar för given, medan 

konstens ramar är friare och därmed också mer upphöjd i värde. 

 

Eleverna tyckte att det i lärarnas undervisning, gick att skönja lärarnas egna konstintressen och 

konstuppfattning och det var denna som förmedlades till eleverna. Dock skilde sig de olika 

lärarnas uppfattning åt och på så vis blev undervisningen varierad. 

                                                           
68 Elevsvar på frågan: Vilken slags konst gillar du? 
69 Elevsvar på frågan: Var i dagens samhälle möter man konst? Dessa elever går kursen Konceptkonst.  
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Deras beskrivning av konsthistorieundervisningen, var att det var mycket bildvisning, film och 

ibland besök av utställningar. Särskilt mycket litteratur var det inte. Det samlade intrycket var att 

historien mest handlade om män och att det i den traditionella konsten funnits nästan bara 

manliga konstnärer. I kursen Kulturhistorien hade försök gjorts att framhäva kvinnorna i konsten, 

genom att behandla dem i ett eget avsnitt. Att kvinnorna togs upp upplevde alla som positivt 

eftersom den tidigare konsthistorieundervisningen hade kretsat kring kända manliga konstnärer 

och att detta naturligtvis måste kompenseras. Den negativa effekten var att det blivit väl mycket 

fokus på konstnärens kön under kvinnoavsnittet och att detta gjort att konsten hamnat i dess 

skugga. Under de övriga avsnitten hade istället konsten varit det primära. Eleverna tyckte att det 

blev en obalans i denna framställning.  

  Mitt intryck är att det fanns en frustration över att de kvinnliga konstnärernas konst blev 

”kvinnokonst” och de manliga konstnärernas verk helt sonika var ”konst”. Eleverna upplevde att 

kvinnorna lyftes fram enbart i egenskap av kvinnor och såg detta som en tvivelaktig framställning 

av historien och en felaktig efterkonstruktion.  

 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

De informanter jag vänt mig till för denna del av undersökningen är bild- och konstpedagoger 

från olika delar av landet.70 Enkätens utformning baserades delvis på de elevsvar jag fått under 

föregående intervjuer. Fyra pedagoger svarade på mina frågor. Av dem arbetar tre som bildlärare 

på estetiska programmet och en som konstpedagog på museum. Två angav också att de var 

yrkesutövande konstnärer. Mina frågor berörde konsthistoriskt undervisningsmaterial, 

genusfördelning, egna konstpreferenser och det utvidgade konstbegreppet. Genom enkäten vill 

jag undersöka hur en genusintegrerad undervisning kan bedrivas. 

 

Det material pedagogerna använder sig av i sin konstundervisning är en sammansättning av olika 

källor, såsom konsthistoriska översiktsverk, katalogtexter, presstexter, internet, egna tagna bilder 

samt museum och utställningsbesök.  

Enligt pedagogerna finns ingen övergripande konsthistorisk skildring som beaktar genus att tillgå 

och mitt intryck var att de flesta skulle välkomna ett mer helhetligt och lättillgängligt 

                                                           
70 Genomfördes maj 2007. Enkätundersökningen finns i sin helhet i bilaga 3. 
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historiematerial. De var ense om att för att nyansera och behandla konsthistorien genusmedvetet 

krävs att pedagogerna själva anlägger ett genusperspektiv på undervisningen.  
När det gäller fördelning mellan kvinnliga och manliga konstnärskap så lägger jag stor tonvikt på kvinnliga 
konstnärskap från 70-tal och framåt, men det tidiga 1900-talet blir av förklarliga skäl tunt när det gäller 
kvinnor. Vi brukar diskutera orsakerna till detta som en del av undervisningen.71  

 

Konsthistorien beskrevs av pedagogerna som del i ett större sammanhang som behöver belysas 

och behandlas. Diskussion med eleverna om konst och konsthistoria nämndes av samtliga som 

undervisningsmetod.  
 

Uppfattningen av ett utvidgat konstbegrepp var att konstbegreppet blivit mer öppet och idag 

integrerar andra discipliner som design, forskning, arkitektur och (samhälls) diskussion. 

Beträffande de egna konstpreferenserna menade pedagogerna i allmänhet att denna var av 

underordnad betydelse och inte relevant i undervisningssammanhang. De såg sig alla mer eller 

mindre som allätare, men flertalet drogs som jag uppfattar det mer mot samtidskonsten.  
 

I tolkningen av lärarenkäten bör man vara medveten om att de svar som getts i och med 

undersökningens form, är diplomatiska och förmodligen väl genomtänkta. De visar vad lärarna 

står för och vill förmedla, men om det återspeglar en kritisk praktik är svårt att veta. Hur deras 

elever upplever undervisningen vet vi inte.  

 
 

 

 
 
 

                                                           
71 Pedagogsvar på frågan: Ger litteraturen/materialet en nyanserad bild av historien, där såväl kvinnornas som 
männens roll lyfts fram och behandlas? Om inte, hur ser det ut?  
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KAPITEL 4: ANALYS OCH SLUTSATS 
 

4.1  BEARBETNING OCH ANALYS 
När man kritiskt analyserar hur konsthistorien utformats, inser man att det kan vara svårt att 

förhålla sig till en historisk kontext. Hur färgad blir min blick av den kontext jag själv befinner 

mig i? Diskursteorin menar att den språkliga strukturen avgör hur vi förhåller oss till vår omvärld 

och med detta synsätt är konsthistorien det facit vi använder i mötet med konst.  

Enligt ett sociokulturellt perspektiv är allt lärande situerat och en medveten process som vi 

påverkar i interaktion med andra. Mångfalden i själva lärandeprocessen ökar om vi lär oss att 

beakta flera olika perspektiv.  

  För att ha möjligheten att omforma den konsthistoriska framställningen är det viktigt att förstå 

den grundläggande strukturen i såväl det traditionella som det utvidgade konstfältet. Figuren 

nedan är tänkt att utifrån min undersökning, på ett förenklat sätt visa förutsättningar och 

förhållningsramar inom de historiskt skilda fälten. 
 
 Traditionellt konstfält Utvidgat konstfält 

Genus72 Ingen genusmedvetenhet – 
kvinnor osynliga i 
konsten – männen norm 

Genusinsikt – kvinnor 
närvarande i konsten 

Social status/socialt kapital73 
 

Hierarkisering av konsten i  
konstgenrer och icke 
konstgenrer – finkultur kontra  
populärkultur 

Avhierarkisering av konsten 
Blandning av genrer utan 
inbördes isärhållande och 
rankande ordning. 

 

Genus har historiskt sett spelat en avgörande roll för vem som kunnat bli konstnär, vad som har 

räknats som konst och hur konsten har tolkats. 

Liksom konstteoretikern Griselda Pollock tror jag inte det räcker med att addera de saknade 

kvinnorna till den befintliga historieskrivningen, utan vi behöver börja om från början. Historien 

måste läsas med genusglasögon och kvinnligt såväl som manligt perspektiv behöver beaktas.  
 

                                                           
72  Teoretiskt bygger distinktionen på Yvonne Hirdmans genusbegrepp med de grundläggande principerna om  
isärhållande av kön och mannen som norm 
73  Bygger på Pierre Bourdieus teori om socialt eller symboliskt kapital där konsten är bärare på en hierarki av 
värderingar som rangordnar den i olika finhetsgrader. 
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Kvinnans och mannens position, måste behandlas i tolkningen av historien. De män och kvinnor 

som levde förr agerade utifrån den verklighet de kände till. Det var inte så enkelt att kvinnorna 

var förtryckta och männen tog platsen i rampljuset ifrån dem. Utan allt är bundet till 

samhällsstrukturen. Bland båda könen bevarades och applicerades denna samhällsstruktur på 

både konsten och i det sociala samspelet. Det fanns inte utrymme i samhället i stort att bryta sig 

loss. Liksom i vår tid agerade människor utifrån rådande normer. När vi idag bryter mot normer 

uppstår en ambivalens där våra förehavanden ifrågasätts. Normaliseringsprincipen är en process i 

ständig förändring. Normen styr vad som är gångbart och hur strukturer läggs. Strukturen i 

samhället är sådan att en genusdiskurs är tillämpbar i alla avseenden än.  

Det uppstår ett moment tjugotvå i denna normaliseringsprocess. Konsten använder, i mångt och 

mycket, redan upptrampade spår, tagna ur en annan normaliseringsprincip. Även samtidskonsten 

förhåller sig stundom till dessa antaganden, men försöker i nästa andetag bryta sig loss från 

föreställningar som begränsar synfältet. Ett tydligt och ständigt exempel på krocken som kan 

uppstå mellan olika discipliner, är i kulturmötet mellan människor med skiftande perspektiv och 

med olika socialt arv. Olika värderingsgrund kan ge olika upplevelser.  

 

I läroplan och kursplan utlovas en utopi, men realiseringen försvåras av fastlåsta normer och 

värderingar hos såväl lärarna som i samhället i stort.  
Lärarens föreställningar om kön påverkar barns identitetsutveckling.74  

En genusdiskurs kan i samverkan med skola och enskilda individer hjälpa till att omforma 

konstbegreppet till att innefatta olika yttringar och perspektiv. I skolans värdegrund står att 

eleverna ska lära sig att tänka kritiskt, i detta ingår att ta hänsyn till faktiska förhållanden och 

undersöka varifrån information är hämtad. Där står också att undervisningen ska reflektera över 

både kvinnliga och manliga perspektiv. 
Att som pedagogiskt verksam synliggöra och reflektera över sina egna värderingar och utgångspunkter är 

extremt viktigt om man inte vill hamna i de vanligaste fallgroparna när det gäller frågor som rör 

kombinationen av kön, normer, förväntningar och makt.75 

De intervjuade eleverna upplever inte en naturlig integrering av genusperspektivet i 

konsthistorien och samtidskonsten.  

Trots lärarnas goda intentioner uppfattas genusperspektivet i undervisningen snarare påtvingat, 

vilket resulterar i att framställningen inte blir trovärdig.  
                                                           
74 Lärarförbundet 2000, Genuspraktika för lärare, s. 26. 
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Känslan är att kvinnliga konstnärer behandlas i undervisningen för att de är tvungna att tas upp 

och inte för att de i egentlig mening tillförde konsten något. Det feministiska perspektivet och 

den genusmedvetna infallsvinkeln blir för eleverna snarare ett irritationsmoment som 

överskuggar själva konstupplevelsen.  

 

Kursplanerna för estetiska programmet förespråkar att alla perspektiv skall tas i beaktande i 

undervisningen. I kursen Kulturhistoria, där stora delar av konsthistorien bearbetas står följande: 
Genom ett problemorienterat perspektiv kan ämnet skapa medvetenhet om och ge möjlighet att möta nya 

kulturinfluenser samt deltaga i ett gränsöverskridande arbete. 

Av min enkätundersökning framgår att pedagogerna arbetar med en påtaglig medvetenhet om 

genus och utvidgad konstförståelse, främst gällande samtidskonsten men även vad gäller 

konsthistorien. De upplever på många sätt samtidskonsten lättare att förhålla sig till och 

undervisa om. Samtidskonsten är aktuell och problematiserad genom utställningar och media. 

Däremot kan samtidskonsten vara svår att närma sig, då där inte finns någon färdigutstakad 

receptionsväg. Den äldre konstens väg är däremot tydligt att följa, men inte förenlig med ett 

genusperspektiv. 

 

Eleverna jag samtalade med upplever det knepigt att förhålla sig till den nya konsten i vissa 

avseenden. Undersökningen visar dock att en process påbörjats hos eleverna och att de under 

utbildningens gång börjat omvärdera sina första intryck av konstarter och konstyttringar. I 

utbildningen ingår också en självklar samverkan med övriga mer traditionella konstformer. Detta 

visar på att undervisningen i flera avseenden är bred och väl förberedande för samhällslivet i 

stort. Även en process mot genusmedvetenhet har startat, men den är inte lika genomgripande.  

Genusmedvetenheten i anknytning till den samtida konsten är etablerad, men i förbindelse med 

en historisk kontext finns ingen direkt genusvakenhet bland eleverna. Elevernas misstro till en 

genusbeaktande konsthistorieundervisningen ligger i att kvinnorna behandlas för sig och inte i 

som en del av den ordinarie konsthistorien.  

Konsthistoriens brist på kvinnor behöver i detalj granskas och korrigeras. Nog måste det gå att 

integrera perspektiven i konsthistorien.  

Det kan vara svårt för ungdomar att förstå att de könsföreställningar de har, de rättigheter och 

omständigheter som de tar för självklara, såg helt annorlunda ut för bara drygt trettio år sedan.  
                                                           
75 Nyström red 2006, s. 169-170.  
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Jämställdheten har blivit större och villkoren är på många plan jämlika eller närmast jämlika. 

Men konstområdet har inte helt följt med i utvecklingen. Vad som är inräknat i en utvidgad 

konstförståelse, är inte nödvändigtvis en utvidgad förståelse av en konsthistorisk diskurs eller i 

interaktion med en genusdiskurs. Två parallella system tycks löpa intill varandra, men med 

tillräckligt avstånd för att inte sammanblandas. 

Fortfarande verkar genusdiskursen till största delen vid sidan om, och inte inom det 

konstteoretiska fältet. 

 

 

4.2  SLUTDISKUSSION 
Hur bör man då som lärare hantera en utvidgad konstförståelse? I detta fält ingår traditionella 

tekniker jämte en gränsöverskridande konceptuell förnimmelse. För mig inbegriper den samtida 

konstförståelsen såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. 
Det finns alltid alternativa tolkningar, inget är entydigt. Allt beror på det perspektiv vi har eller den position vi 

intar. Samtidskonsten avdramatiserar utställningsrummet och konstnären och menar att det är vad konsten gör 

och inte vad den är som är betydelsefullt.76 

Genom min undersökning har jag försökt finna verktyg för att förändra och underlätta en 

genusintegrering och breddad undervisningsform. Det viktigast jag funnit under arbetets gång är 

att alternativen och den öppnare tolkning är inbakad i allt som omger oss. Det vi som lärare 

behöver göra är att erbjuda bakgrund och underliggande struktur till eleverna, så att de i sin tur 

kan forma sin egen uppfattning utifrån förförståelse och erfarenhet. 

  Jag tror inte man behöver rata äldre översiktliga skildringar av konsten, de kan ha ett 

kontextuellt värde. De äldre verken kan användas som ett komplement till en uppdaterad och 

omvärderad konsthistoria. Att skriva om historien är inte enkelt, men jag är övertygad om att en 

omskrivning på sikt skulle förändra konstbegreppets innebörd och dess påverkan på vår samtid. 

Många beståndsdelar har format vår uppfattning av konsthistorien. Historieskrivningen är inte 

objektiv utan kontextbunden och skildrar tidsepoken den skrevs i. Denna vetskap är viktigt att ha 

med sig i mötet med eleverna. För att eleverna ska bli självständiga och reflekterande krävs att 

alla kort läggs på bordet. 

   De intervjuade elevernas uppfattning av lärarnas försök att i konsthistorieundervisningen belysa 

kvinnliga konstnärers roll, visar på ytterligare ett problem i genusarbetet. Om eleverna inte 
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upplever framställningen som trovärdig, så har ju inte budskapet och komplexiteten i 

historiebeskrivningen nått fram. Hos dessa elever fanns trots tveksamheten en önskan och en vilja 

att se den historiska konsten som mer nyanserad och att tro att kvinnor faktiskt funnits med och 

påverkat utvecklingen. Vilket visar att förutsättningarna är goda för att rota ett genusvaket 

förhållningssätt hos eleverna.  

   

Hur ska skolan göra för att en genusmedveten och utvidgad konsthistorie och konstförståelse ska 

förankras hos eleverna? I de exempel jag har givit i min uppsats har de föresatser lärarna haft inte 

alltid mottagits som de var tänkta av eleverna. Givetvis går det inte att i en handvändning ändra 

på människors inställning och uppfattning. Det går heller inte att ändra hur 

historieframställningen och de faktiska utslagen av detta påverkat vårt samhälle. Men det går att 

försöka förändra hur vi tänker om historien och hur vi hanterar konkreta upplevelser, genom att 

bidra med reflekterande handhavande/samtal. 

  För att få ett produktivt möte med konsten i ett utvidgat fält behövs nya tolkningsverktyg. Med 

medveten reflektion går det att skapa alternativa undervisningsmetoder som ger eleverna verktyg 

att bearbeta och avkoda. Det konstruerade konstbegreppet och konsthistorien måste dekonstrueras 

och rekonstrueras. På så sätt genereras en omfunktionalisering som leder till en genusvaken och 

breddad konstförståelse. 

  Konkret kan man att börja med att lyfta in de kvinnor som historieskrivarna förbisett i 

konsthistoriska översiktsverk i undervisningen. Såsom exempelvis Sonia Delaunay och andra 

kvinnliga konstnärer som samarbetade med manliga konstnärer. De gemensamma verken 

uppmärksammades men männen var de som nämndes som upphovsmän.  

I dessa fall handlar det inte om att ändra i konsthistorien Något som de eleverna jag samtalade 

med upplevde att deras lärare gjorde när de behandlade kvinnliga konstnärer. Det handlar om att 

tillföra de namn som var med och skapade den befintliga historien 

 

I mitt gestaltande arbete har jag undersökt genuskonstruktion men även funktion. Min gestaltning 

är ett försök att bearbeta min egen låsning i dolda koder men också en allegori av konsthistorien 

och en alternativ återanvändning av denna i en vidare kontext77. Detta försök till omformande är 

                                                           
76 Eriksson Abenius Margaretha 2006, Samtidskonsten i skolan, Magisteruppsats, konstfack. 
77 Se Gestaltningsbeskrivningen i Bilaga 4, del 2 av examensarbetet. 
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ett steg på väg i min egen lärarprocess och en önskan om en annorlunda framtoning av historiska 

begrepp. 

  Genom att undersöka könsorienterade bilder, infiltrerar genusperspektivet den samtida 

konstförståelsen och möjligheterna som konsten inbjuder till. Att arbeta med genuskritisk konst 

kan vara inledningen i en fortgående genusmedveten. Konstnären Susanna Hesselbergs bilder kan 

med fördel ligga som grund för diskussion om genuskonstruktion, likaså andra inte här nämnda 

konstnärers verk. 

Varför vissa teman tycks mer eller mindre könsbundna och kanske främst behandlas av kvinnliga 

konstnärer är relevant att prata om. Hur kommer det sig att behov finns i konsten att bearbeta 

såväl föreställningar om kön, som fysiska företeelser som är knutna till könstillhörighet? 

Konstnären Elsa Agélii liksom många andra före och efter henne, utforskade det kvinnliga 

rummet i sin konst. I Agéliis konst och annan konst från samma tid skildras också det politiska 

klimatet under 1970- talet och ett samhälle i förändring. Med hjälp av bilder som dessa kan 

genusdebatten aktualiseras och vävas samman med en historisk diskurs.  

  
Resultatet av att beakta alla tänkbara perspektiv blir förhoppningsvis att mångfalden och 

kunskapen bland eleverna byggs på. Något som hjälper till med att befästa ett reflekterande och 

öppet synsätt.  

 
Vi smittas av verkligheten samtidigt som verkligheten smittas av konsten.78   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Wallström, Bi, åk 5, ht 2007 

 

                                                           
78 Sandqvist 1998, s. 77. 
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BILAGA 1 
Intervjufrågor till gymnasieelever åk 3, Estetiska programmet- Bild och Form, Hanna Wallström, 2007-05-14. 
 
Vad är konst? Ordet konst: förmåga, konststycke, trick, påfund, konstnärlighet, konstart, konstverk.. 
 
1. Vilken slags konst gillar du?  
2. Vad kännetecknar konst för dig? 
3. Finns det kriterier som konst bör uppfylla? 
4. Vad är bra konst? 
5. (Vad är inte konst?) 
6. Vem har rätt att kalla sig konstnär? 
7. Var i dagens samhälle möter man konst? 
8. När anser du att konsten är gränsöverskridande? 
9. Var går gränsen mellan konst och hantverk? (finns det någon fast gräns) 
10. Har konst och hantverk likvärdig status idag? 
11. Vilken konstuppfattning tycker du skolan förmedlar?(Är den traditionell, varierad, med fokus på 

samtidskonst?)   
12. Vilken konsthistorisk litteratur, alternativt annat material (såsom film, bilder, utställning) används i 

undervisningen? 
13. Ges en nyanserad bild av historien?  
14. I vilken utsträckning förekommer kvinnliga konstnärer i litteraturen/materialet? 
15. Utifall männen dominerar, kompletteras detta av annan information? 
 
BILAGA 2 
Nedan följer utskriften från bandupptagna intervjuer med bild och form elever i åk 3, 14/5- 2007, se bilaga 1, texten 
är ett urval och på sina håll aningen retuscherad. Innehållet blir det samma, men meningarna är inte exakta citat 
förutom där citationstecken förekommer. Jag har valt att inte ange kön på eleverna då detta kändes irrelevant med 
tanke på den kraftiga dominansen av tjejer vid intervjutillfället. De sex eleverna anges med A, B, C, D, E och F.  
 
Vilken slags konst gillar du?  
Samlat intryck: Det varierar. 
 
A: Ganska klassisk konst, Förra sekelskiftet  
B: 1900-tal Lite blandat. Picasso, Duchamp, Toulouse-Latrec är min favorit  
C: Inte allt inom någon konstform. Utan jag faller för vissa saker, personliga grejer och saker som föreställer 
någonting. Mycket detaljer. Jag tycker bäst om John Bauer.  
”jag har väldigt svårt för bara fyrkanter och stänk och så” 
D: Ganska enkla saker. Installationer och målningar och sånt.. 
E: Färger och sånt, kan det vara allt möjligt. Installationer. Målningar. Skulpturer. Börjat bli mer intresserad av 
performens.  
”Man upptäcker mer saker hela tiden liksom som man blir intresserad av.. det görs  på så olika sätt. Man kan få för 
sig att man absolut inte gillar en viss sak, men sen så ser man någonting som man bara fastnar för jättemycket och så, 
så börjar man utforska det och kollar mer på det..” 
F: Tar in allt möjligt, man lär sig. Upptäcker ju nya saker.  
 
Finns det kriterier som konst bör uppfylla? 
A: ”Jag tycker det, absolut att det ska finnas regler,”…”nu för tiden håller man på och 
väver ihop så många olika sorters konstformer […]om vi talar om den bildliga konsten så tycker jag att det är viktigt 
att den har vissa regler så att den inte svävar ut för mycket.” 
”man ska hålla isär konst med teater och litteratur och sånt framför allt, för jag tycker att det är för mycket att det går 
ihop med varandra nu.” 
Behövs fastare ramar. Ser performance mer som teater. 
C: ”Jag tycker inte alls att det behövs några regler alls, jag tycker alla ska få göra precis vad de vill […]för det är så 
det kommer fram nya, för annars skulle vi bara haft ett sätt att måla på eller skapa på, och så länge man är nöjd med 
det man gör själv så är det väl bra. […]Jag tycker att det fina med konsten är att det får vara så fritt.” 
B: Tycker inte det ska finnas några direkta gränser.  
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”Det är väldigt många konstnärer som utnyttjar att de är kända, och så kan de göra vad dom vill” 
 
Var i dagens samhället möter man konst? 
Samlat intryck:Överallt. 
 
B: ”Överallt, i reklam och i media och tv.. och även sånt som man inte tänker på att det är konst .. Ibland när det är 
någon film…hur dom filmar, olika vinklar och så. Jag kan se väldigt fina bilder i det och så. I allt som folk gör 
nästan […] i Konceptkonsten nu som alla pratar så mycket om, så har det ju blivit ännu större.. Så kan det ju vara 
konst att skriva en artikel bara man kallar det för konst…jag tycker det är svårt att veta var man ska dra den 
gränsen.” 
C: Jag kan se konst i ett moln….eller typ.. husväggen därute.. tycker jag är jättevacker. 
D: ”Det finns ju mycket gatukonst.. och mycket smått och gott överallt.. I böcker och i tv och.. film, teater och allt 
möjligt..” 
 
Var går gränsen mellan konst och hantverk?  
Samlat intryck: Hantverk är mer funktionellt kanske. Det är funktionen som är främst. 
 
E: ” Viss sorts arkitektur och sån.. är väldigt konstnärlig.... men det fyller ju mer funktion”  
Det spelar stor roll vem som gjort konstverket. 
 
Har konst och hantverk likvärdig status idag? 
C:  ”Jag tycker att det beror på väldigt mycket vem som har gjort det. Om det är någon känd konstnär som gör en 
skål, då är den jättefantastisk och ska kosta flera tusen, men om det är IKEA som har tillverkat den så är det inte alls 
konst.”  
E: Hantverk finns ju kanske mer i människors hem. Hantverket tar folk för givet kanske.  
”Man kanske inte tänker på det lika mycket att det finns runt om kring medan […] konst  
kanske får lite upphöjd status.” 
 
Vilken konstuppfattning tycker du skolan förmedlar? 
Samlat intryck: Det beror på läraren. Det är varierat, med tanke på att lärarna har väldigt olika uppfattningar. Olika 
intressen hos lärarna. Tex. Traditionellt eller konceptkonst. 
 
F: Man får testat jättemycket olika,  måleri, konceptkonst och sånt 
E: Det är ju bra att få grunder i båda.(konceptkonst och traditionell konst) 
 
Vilken konsthistorisk litteratur, alternativt annat material används i undervisningen? 
Samlat intryck: Det är inte mycket litteratur. Mycket bilder. Utställning. Film 
 
C:  ”Det är också olika beroende på vilken lärare vi har. För i kulturhistorian är det mycket bara titta på bilder och 
lärare 1 är mer för det här att man ska komma ut och se konsten på riktigt.. för att det är en helt annan grej och så 
[…] Lärare som är lite äldre och inte orkar röra på sig verkar använda bilder och dom andra tar med oss på 
utställningar.”  
 
Ges en nyanserad bild av historien?  
Samlat intryck: Förut var det mer män, som kom fram, så då får man ju veta mer om män. 
 
D: Vi har gått igenom de mest traditionella. De främsta konstnärerna. Och det är ju oftast män. Vi har inte gått 
igenom så mycket moderna konstnärer och sånt. 
E: ”Men den delen som vi gick igenom kända.. konstnärer, så valde dom ju att fokusera på kvinnor mycket.. Just 
därför det har varit så mycket män, det är ju inte något de kan göra något åt.. det är inte deras fel att det var så.”  
C: lärare 2 ansträngde sig väldigt mycket i kulturhistorien: ett helt prov som bara handlade om kvinnan och konsten 
och kvinnliga konstnärer och så. Bra att det togs upp, ”för det är ju klart att de fanns då med.” 
B: Fast då blir det ju väldigt betonat på könet, fast det var ju i och för sig för att hon ville kompensera för att det var 
så många manliga konstnärer innan. Det blir lite mycket fokus på konstnärers kön. När de manliga konstnärerna togs 
upp var det inte så. 
 
Får man den uppfattningen av historien att det var mest män? 
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A: ”Det var ju mest män oavsett hur man ser på saken.” 
B: ”Det var mest män som var stora då i alla fall.”  
C: Som släpptes fram, som tilläts bli stora. Det är väl inte så många kvinnliga man känner till.. eller är det det? 
A: Så länge som man är intresserad av konst så  spelar väl ingen roll om det är en man eller kvinna som gjort 
den….Jag tycker inte att det ska spelar någon roll alls, jag tycker inte att man ska försöka ändra… 
C: Fast det kanske är orättvist för då upptäcker man kanske inte den konsten/konstnären. 
A: Dom som inte är upptäckta fanns väl inte. Eller? 
 
I vilken utsträckning förekommer kvinnliga konstnärer i litteraturen/materialet? 
F: Det blir väl mer och mer nu. Förut var det arbete i hemmet främst. 
E: Man pratar om att de hela tiden måste jobba med sin kvinnlighet. Det är väldigt tråkigt att det ska behöva vara så. 
Om dom ska vara konstnärer så är det det dom ska hålla på med, inte feminism och sånt där. Men det går väl också 
framåt.. 
Det känns inte särskilt jämställt. Inte för att det är sådana jätteklyftor mellan män och kvinnor inom konst så, men 
arbetena blir ju väldigt skilda.  
Mäns kan ju vara väldigt varierade medan kvinnors är likartat… 
Det blir kanske mer ett en samhällsskildring.. 
 
Har ni nått mer exempel på konst ni gillar eller har svårt för? Bra eller dålig konst? 
Samlat intryck: Majoriteten har svårt för delar av samtidskonsten 
 
B: ”Det som ingen menar någonting med” 
C: ”Måste man mena någonting med allt då.. jag tycker att det är ganska skönt att titta på konst som folk gör för att 
de tycker det är roligt eller”  
B: Ja, men då är det ju ändå ett syfte, att de tycker det är roligt.. 
C: ”Jag har svårt för konst där någon bara har hittat någonting och stoppat in i en ram och då så blir det konst”….. 
Det fanns någon för ett tag sen, jag var på någon utställning med massa blandad konst.. och sen så stod det brickor 
typ matsalsbrickor med  smör och mjölk och sådana där som man får när man flyger liksom så där uppställt och små 
plastmuggar ..och då känner man att det är en sån där sak som alla kan göra och konst det är mer i så fall så stod det 
ett namn på den som satt ihop det. Men det är väl mer i så fall den som har tillverkat minibregottet eller designat 
koppen och så som är konstnär tycker jag. 
(B: Fast det kan ju vara det som den konstnären vill lyfta fram.. 
C: Ja, fast sånt har jag svårt för, sån konst.) 
E: Nu har man ju upptäckt nått i varje konstart som man tycker om. Man har börjat kolla lite mer på konst. 
D: Det finns ju mycket som man inte gillar Det är mycket nu, modernt och sånt som man inte riktigt tar in. 
C: ”jag har lite svår för konceptkonst och så och vill se lite mer tavlor” 
 
BILAGA 3 
Fyra pedagoger svarade på enkäten och nedan syns deras svar sammanställda.  
 
Enkätundersökning riktad till konst och bildpedagoger, Hanna Wallström, 2007-05-15. 
  
Vad är din yrkestitel och arbetar du på grundskola, gymnasium, museum eller annat: 
Svar:   Nr 1: Bildlärare på estetiska programmet. 

Nr 2: Bild lärare och programmansvarig på estetiska programmet. 
Nr 3: Konstnär och konstkonsulent, arbetar på museum. Anordnar projekt med/om konst för skolan eller på 
barn och ungas fritid, är en stödfunktion för konstnärer, anordnar utställningar mm.  
Nr 4: Formgivardesigner inom keramik och glas samt egen företagare Fri konstnär och Bildlärare på 
gymnasium Estetenheten. 

1. Vilken konsthistorisk litteratur, alternativt annat material (såsom internet, utställningar, film, bilder) 
använder ni er av i konsthistoriesammanhang? 

Svar:   Nr 1: Jag sätter ihop mitt material själv. Det finns ingen konsthistoriebok för gymnasiet som jag vet om. 
Kultur och idehistorabok finns men den behandlar alla konstarter. Jag går ofta på utställningar då köper jag 
kataloger. Jag fotar i mina böcker hämtar bilder på nätet och gör egna bildspel om konsthistoria. 
Nr 2: Jag använder mig av egen litteratur, utställningskataloger, artiklar från dagspress samt konsttidsskrifter, 
filmer, utställningar, visningar och bilder från Internet samt egna foton jag fixar när jag är runt och ser 
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utställningar. Som du vet reser jag runt en hel del och samlar på så sätt det material som sedan utgör stor del 
av mitt undervisningsmaterial.  
Nr 3: allt jag kan komma över, Art today, Brandon Taylor, använder jag när det gäller samtidskonst men med 
ett stort men, man måste balansera den boken med andra källor när det gäller kvinnor inom samtidskonsten. 
Använder ibland Women artists in the 20th and 
21st century, edit. Uta Grosenick, jag använder ofta aktuella utställningar… 
Nr 4: Konsten, H.W. Janson, Figure drawing for Fashion design, Elisabetta Drudi / Titiana Paci, Filmer, 
Utställningar, Muséibesök, samlade bilder, m.m. 

 
2. Ger litteraturen/materialet en nyanserad bild av historien, där såväl kvinnornas som männens roll lyfts fram 

och behandlas? Om inte, hur ser det ut?  
Svar:   Nr 1: : Kan ej svara på detta eftersom det inte finns en konsthistoriabok. Jag har ett genusperspektiv då jag 

gör mina genomgångar. 
Nr 2: När det gäller fördelning mellan kvinnliga och manliga konstnärskap så lägger jag stor tonvikt på 
kvinnliga konstnärskap från 70-tal och framåt, men det tidiga 1900-talet blir av förklarliga skäl tunt när det 
gäller kvinnor. Vi brukar diskutera orsakerna till detta som en del av undervisningen.  
Nr 3: ofta inte, det verkar som om när samtiden kokats ihop till historia så har fler kvinnor än män sållats 
bort… 
Nr 4: Nej det kan man väl inte påstå så det åligger läraren att finna material så att det blir genusjämt 
någorlunda. Det ges även uppgifter att för eleven hitta material av både kvinnliga och manliga konstnärer / 
designers i de olika tids och trendepokerna. 

 
3.    Hur uppfattar du ett utvidgat konstbegrepp? (vad kan det tänkas innefatta och innebära) 
Svar:   Nr 1: Att konst går ihop/samexisterar med andra uttrycksformer som arkitektur, design, m.m. 

Nr 2: Det utvidgade konstbegreppet är också en inbakad del i undervisningen.  
Nr 3: ”Allt kan vara konst som är gjort för att vara konst och som inte har något annat syfte än att vara 
konst.” fritt efter Thomas Lehnerer. Kort så uppfattar jag att konsten har gått mot ett öppnare begrepp, konst 
har närmat sig forskning, sociala experiment, koncept, diskussionsform, gränser för vad som kan vara konst 
utvidgas, mot arkitektur, design. Betraktaren som medskapare, där besökare interagerar i verket, där skapas 
konsten i tex social konst…lite lösryckt men, men…  
Nr 4: Diskussionen: Vad är konst? Låta både elever och lärare samtala runt den frågan. Olika företeelser lyfts 
fram och diskuteras om det finns någon konstnärlig själ i epoken eller trenden. 

 
4.    Vilka är dina egna konstpreferenser?  (favorit stil/uttryck ev konstnär) 
Svar:   Nr 1: Svår fråga jag tycker om konstnärer som vill säga något med sin konst som har tänkt till kring vad de 

skapar och varför sen hur det ser ut kan vara olika. Men jag blir också uppslukad av rena upplevelser och där 
man som betraktare är delaktig i verken ex pipilotti rists videoinstallationer. Jag är nog allätare olika uttryck 
och tider har sitt sammanhang och uttrycker sin samtid vilket jag finner intressant. 
Nr 2: Mina egna preferenser är av underordnad betydelse. Jag ser enormt mycket samtidskonst både i och 
utanför Sverige och försöker lyfta fram en bredd i mitt urval. de utställningar som visas på de större 
institutionerna är också givetvis viktiga för hur kursen läggs upp eftersom vi försöker vara ute så mycket som 
möjligt.  
Nr 3: det är ju nästan omöjligt att säga, jag är en allätare från äldre tiders konst till samtidskonst. 
Nr 4: För att kunna hålla en relevant helhetshistorik om konstens historia går det inte att framhålla någon 
egen epok att arbeta mer aktivt av än någon annans. Öppenhet i diskussioner med eleverna om vilken 
konstnärlig inriktning är intressant att få fördjupa sig i är en nödvändighet. Detta efter att ha haft en 
genomgång av belysande värde historiskt och konstpedagogiskt sett. 
Mitt eget intresse ligger inom bruksföremålsindustrins och designerna genom tiderna från år 0 och framåt. 
Vad folk / folkslag haft för behov av föremål? Föremål för användning och för upplevelse till lust och nöje. 

 
5.   Finns det något övrigt du vill tillägga( kanske något jag missat)? 
Svar: Nr 1: Din undersökning frågar efter en allmän konsthistoriabok för skolelever vilket inte finns. HW Janson 

eller Howard Gradners böcker har ett alldeles för svårt språk. Så det finns ett behov efter sådan kurslitteratur. 
Nr 3: du ser ju strukturerna i fördelningen män/kvinnor på pedagogiska utbildningen…på vår kurs 
konstpedagogik var det en man som deltog och 18 kvinnor… 
Nr 4: Ja att man inte kan isolera konsthistorien från övriga samhälleliga politiska och religiösa historien 
genom kontinenters och folkslags utvecklingar utan man måste inse helhetsutvecklingen genom tiderna. 


