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Abstrakt  
Da Vinci, van Gogh and some Picasso – About the visual art in school 

Is there an unwritten art canon in Swedish schools? This work is about the art displayed and 

used in Swedish schools. The study examines whether there is an art canon in Swedish 

schools, or not. Through my profession, as an art teacher at a secondary school, I have come 

to take an interest in this issue. When I use art images in my own teaching it often strikes me 

that many of the pictures I use are the same as the ones my colleagues use. For my own part 

the choice of images is often based upon vague strategies as "Yes, this is what we usually 

do”. Therefore it would be extremely interesting to find out what students and colleagues 

think about the choice of art images used in teaching. Also, in my opinion, a debate on the art 

shown and used in schools is much needed.  
 

Through interviews and informal conversations, and Photo Elicitation, a method involving 

the use of images in an interview situation, I will give an idea of how we relate to art images 

and also make visible the underlying standards behind the art displayed and used in teaching. 

In my study I have interviewed ninth grade students and high school students and talked to 

them about their experiences of art images used in art education. I have also asked similar 

questions to two Art teachers at two different schools. I have tried to trace possible evidence 

of an art canon in the Curriculum for the Compulsory School System (LpO94). Finally, I have 

compared my own studies with the most recent evaluation of the Art subject, The National 

Evaluation of the Compulsory School, which was carried out in 2003. 
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1. Inledning 
Mitt uppsatsarbete handlar om huruvida det finns en outtalad konstkanon i våra grundskolor 

och hur den i så fall ser ut och sätts i verkan. 

I min uppsats använder jag mig av begreppet kanon i betydelsen ”norm” och ”rättsnöre”. I 

samband med denna uppsats har jag bildat det sammansatta ordet konstkanon. Begreppet skall 

läsas och förstås precis som det mer etablerade, och mer i debatten förekommande, 

litteraturkanon, det vill säga som ett uttryck för en lista i en värdehierarki med ett antal 

konstnärer och verk som föredras framför andra och som används och behandlas i 

undervisning.1 

Genom intervjuer och metoden bild- eller fotoelicitering2, en metod där man använder sig av 

bilder i intervjusituationen, hoppas jag kunna ge en bild av hur man förhåller sig till konsten 

och på så sätt synliggöra de underliggande normer som finns bakom den konst som visas och 

används i undervisningen. 

I min undersökning har jag intervjuat och samtalat med elever i årskurs nio och 

gymnasieelever (vilka har färska minnen av grundskolan) om vilka erfarenheter de har eller 

har haft av konstbilder som använts i bildundervisningen. Jag har också ställt liknande frågor 

till två bildlärare på två olika grundskolor. I grundskolans läroplan (LPO94) försöker jag 

spåra eventuella belägg för en konstkanon. Utfallet av mina intervjuer har jag jämfört med 

Skolverkets ämnesrapport för bild som gjordes inom den Nationella utvärderingen 2003. 

Detta är de frågor och tankar som jag hoppas kunna besvara och reda ut i detta arbete. 

1:1 Bakgrund och syfte 
 

I ämnet svenska, som jag också undervisar i, så har det rått (och råder just nu) en flammande 

(och inflammerad) debatt om huruvida det finns ett behov av en litteraturkanon. Många är de 

som förespråkar en litteraturkanon, inte minst ledamoten för Folkpartiet och vice ordföranden 

i kulturutskottet, Cecilia Vikström som ivrigt har förekommit i denna skol- och 

litteraturdebatt3. Många är även de som har hävdat motsatsen, det vill säga att vi inte kan låsa 

oss vid en kanon och att litteraturen som läses i skolan ständigt måste aktualiseras och 

uppdateras. En kanon skulle exkludera fler än den inkluderade är ett av motargumenten.  

Mitt syfte är att se om liknande tankar finns inom bildämnet. Vad tycker landets bildlärare om 

                                                      
1 Kanonbegreppet utvecklar jag närmare i kapitlet Teori och tolkningsram, s. 11. 
2 Pollock Griselda (1999) Differencing the Canon – Feminist Desires and the Writing of Art’s 
Histories, London: Routledge, s. 240 f.  
3 Högström, Jesper (2008) Kanonkvinna, Expressen, 
http://www.expressen.se/kultur/1.1390384/kanonkvinna. 2008-12-03. 
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en så kallad konstkanon, och hur arbetar man med konstbilder på våra skolor, och inte minst, 

hur upplever eleverna detta? I mitt arbete utgår jag från antagandet att en outtalad konstkanon 

finns, och att många lärare sannolikt ovetandes om den, lär ut en norm om vad konst är. I mitt 

arbete hoppas jag kunna synliggöra denna kanon genom de svar som mina intervjuer 

inbringar. 

Jag har lekt lite med en titel som ringar in antagandet och min förutfattade mening om en 

konstkanon. Arbetet heter ”Da Vinci, Van Gogh och lite Picasso”. Titeln anspelar på 

antagandet att skolan är fast i en gammal norm om konsten, att konsten som vi vanligtvis tar 

upp är historisk, av klassiskt snitt (om Picasso ursäktar) och att det är företrädesvis manliga 

konstnärer som behandlas. Här skall det tilläggas att min erfarenhet av att undervisa i bild är 

från grundskolans senare år, år 7-9, och det är också här som jag anlägger fokus. Det är också 

mitt arbete, som bildlärare på en innerstadsskola på högstadiet, som har fått mig att intressera 

mig för denna fråga, det vill säga om en outtalad konstkanon finns eller inte. När jag använder 

mig av konstbilder i min egen undervisning slår det mig att många av de bilder som jag 

använder mig av är desamma som mina kollegor använder. För min egen del handlar ofta 

valen av bilder om lösa strategier som grundar sig i ett ”ja, så brukar man göra”. Därför har 

det varit ytterst intressant att höra hur elever och kollegor resonerar kring konstbilder i 

undervisningen, och enligt mig behövs det en debatt om konsten som visas och används i 

skolan, om inte annat för att medvetandegöra.  

 

1:2 Frågeställning 
 

Hur synliggörs en outtalad konstkanon i den svenska grundskolan? Så lyder frågeställningen 

som utgör själva grunden och utgångspunkten i mitt uppsatsarbete. Om nu en outtalad 

konstkanon finns, vilken är min utgångspunkt, hur ser den då ut? Vilka verk och konstnärer 

ingår? Vad finns inte med?  

1:3 Urval och avgränsning 
  

Arbetet är avgränsat till tre skolor och grundskolans år 7-9. Denna avgränsning har gjorts för 

att materialet ska bli hanterligt och överskådligt. Studien omfattas huvudsakligen av 

intervjuer med elever och lärare och analyser av styrdokument. 

Intervjugruppen är avgränsad i två kategorier. Den första kategorin, elevgruppen, består av 

elever som går första året på gymnasiet eller i nionde klass på grundskolan. Sammanlagt nio 

elevintervjuer har genomförts. Den andra kategorin, lärargruppen, består av två bildlärare som 

undervisar eleverna på respektive skolor. Två bildlärarintervjuer har genomförts. 
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Gymnasieskolan ligger utanför Stockholm i den nordvästra regionen. Den ena grundskolan är 

en kommunal innerstadsskola i Stockholm, den andra är en kommunal grundskola i en mindre 

stad i Västernorrland.  

I urvalet av elever har bildlärarna på respektive skolor hjälpt till att välja ut elever. Det hela 

har föregåtts av en presentation av syftet för studien inför klassen, därefter har eleverna fått 

anmäla sitt intresse. Dock har kravet på en blandad grupp vad gäller pojkar och flickor varit 

angett. Urvalet kan därmed sägas vara strategiskt.4  

I den första skolan, gymnasieskolan5, intervjuades två flickor och en pojke. I den andra 

skolan, innerstadsskolan6, intervjuades två pojkar och en flicka. I den tredje skolan, 

landsortsskolan7, intervjuades två flickor och en pojke. Därtill har jag intervjuat två kvinnliga 

bildlärare på två av skolorna.  

För att tolka skolans styrdokument har jag använt diskursanalys på delar av grundskolans 

läroplan (LPO94). Resultaten från samtliga intervjuer har jämförts med adekvata utdrag ur 

Skolverkets ämnesrapport för bild som gjordes inom ramen av Nationella utvärderingen 

2003.8  

1:4 Empiriskt material och datainsamling  
 

Mitt empiriska material består av tematiska intervjuer med lärare och elever. Elevintervjuerna 

är som jag tidigare har nämnt hämtade från tre olika skolor. Alla skolor utom den första 

skolan, skolan i den nordvästra regionen utanför Stockholm, är kommunala grundskolor. Den 

första skolan är ett gymnasium och eleverna här går första året på Handelsprogrammet. 

Eleverna på de andra skolorna går i årskurs nio. Lärargruppen består av två bildlärare, 

hemmahörande på en innerstadsskola i Stockholm och på en skola i Västernorrland. 

 
1:5 Metod  
 
I mitt arbete har jag använt mig av kvalitativa metoder som man används inom 

konstruktivismen. Exempel på kvalitativa metoder är textanalys, hermeneutik och narrativ 

                                                      
4 Stensmo, Christer (2002)Vetenskapsteori och metod för lärare, Kunskapsföretaget i Uppsala 
AB, s. 30. 
5 Gymnasieskolan är det alias jag använder mig framöver för denna skola. 
6 Innerstadsskolan är det alias jag använder mig av för denna skola. 
7 Landsortsskolan är det alias jag använder mig av för denna skola. 
8 Marner och Örtengren (2005) Ämnesrapport till Bild, Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003, RAPPORT 253, Skolverket   
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analys.9 Jag har använt mig av den vanligaste metoden inom den kvalitativa 

vetenskapstraditionen, intervjun, eftersom jag vill synliggöra mina informanters tankar och 

uppfattningar om en outtalad kanon.10 Intervjuteknikerna har varit av två slag, dels formella11, 

så kallade strukturerade intervjuer med stöd av ett frågeformulär12, och dels informella, så 

kallade foto- eller bildelicitering13 vilket är en slags visuell etnografisk samtalsmetod. Mina 

strategiska val av informanter är en del av min teoretiska grund för min undersökning. Jag har 

valt dessa informanter för att spåra när och var en kanon ”sjösätts”, outtalad eller ej. I detta 

resonemang använder jag mig av den franske samhällsdebattören och post-strukturalisten 

Michel Foucault och hans postmodernistiska tankar om makt och kunskap.14 Genom 

Foucaults diskursdiskussion försöker jag påvisa var och när kanoniseringen sker, om den nu 

sker överhuvudtaget.15 I linje med detta har jag studerat Läroplanens (LPO94) 

målbeskrivningar för ämnet bild, i de så kallade uppnåendemålen för årskurs 9. Därtill har jag 

använt mig av Ämnesrapport för bild som gjordes inom ramen för Skolverkets nationella 

utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03).16  Genom att belysa frågan om en outtalad 

konstkanon på mer än ett sätt, både utifrån intervjuer, genom strategiska urval av informanter 

och analyser av styrdokument har jag triangulerat mitt ämne.17  

Tillvägagångssätt 

I mina intervjuer har jag som tidigare nämnt använt mig av två helt oberoende metoder. Den 

första tekniken kan liknas vid en formell och strukturerad intervjumetod där jag träffade 

eleverna en och en. I dessa intervjuer använde jag mig av en i förväg föreberedd frågeenkät 

som i mångt och mycket fick styra intervjuerna. Denna teknik använde jag mig av för 

intervjuerna på gymnasieskolan. I intervjuerna på de andra två skolorna, innerstadsskolan och 

landssortsskolan, använde jag mig av bildelicitering. Under dessa träffade jag eleverna i 

grupp och under själva intervjun tecknade eleverna medan jag samtalade med dem. Här kom 

elevernas bilder och tecknande att bilda utgångspunkt för mina frågor. I dessa intervjuer 

                                                      
9 Sohlberg, Per och Britt-Marie (2001) Kunskapens former, Liber. s. 215 f. 
10 Kullberg Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, s. 109-110. 
11 Ibid., s. 109 f. 
12 Se bilaga 1 och 2. 
13 Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies - An intruduction to the Interpretion of Visual 
Methodologies., s. 240 f. 
14 Foucault Michel, fransk samhälldebattör (1926-1984), idéhistoriker och strukturalist. 
Sohlberg (2001), s.197.  
15 Ibid., s. 198. 
16 Marner och Örtengren (2005) Ämnesrapport till Bild, Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003, RAPPORT 253, Skolverket   
17 Sohlberg (2001), s. 204. 
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använde jag mig inte av något frågeformulär utan samtalet fick löpa fritt.  Varje intervju, 

oberoende av vilken metod, tog cirka 50 minuter och varade under en bildlektion.  I 

intervjuerna använde jag mig av så kallade öppna frågor 18  för att informanterna i möjligaste 

mån skulle tala så mycket och otvunget som möjligt. Öppna frågor kan beskrivas som frågor 

som får den intervjuade att tala mer fritt. Här används ”Berätta om”-inledningar eller ”Vad 

tänker du på”-frågor så att den intervjuade kan veckla ut sig i sina svar. Allt för att undvika 

korta och intetsägande svar. Ja- och nej-frågor undviks. Samtliga intervjuer bandades med en 

digital bandspelare för att sedan transkibreras i efterhand. I analysen och bearbetningen av 

dessa kvalitativa rådata har jag systematiserat dessa i tabeller under olika teman. De teman 

som jag använder är: Konstbilder, Konstnärer, Kvinnliga konstnärer, Utomeuropeisk konst, 

Om kanon och Samtida konst. Systematiseringen har skett efter den modell som Christer 

Stensmo skriver om i Vetenskapsteori och metod för lärare.19 I diskursanalysen av 

grundskolans läroplan (LPO94) har jag sökt stöd för en eventuell kanon i uppnåendemålen för 

årskurs nio. För att sätta studien i ytterligare perspektiv har jag jämfört det bearbetade 

intervjuresultatet med delar av Skolverkets ämnesrapport för bild, Nationella utvärderingen 

2003. 

 
1:6 Teori och tolkningsram 
 
En visuell kultur  

Dagens samhälle ställer nya krav dess medborgare. I de mest vardagliga situationer förväntas 

samhällsmedborgaren hantera ett mer avancerat bildbruk. Vi måste förstå och använda, och 

inte minst, tolka och sortera bilderna som dyker upp runt om oss. Ett tekniskt kunnande är 

inte tillräckligt. Vi måste också kunna dessa bilders innebörder och terminologi. I Visual 

Methodologies: An Introduction to Interpreting Visual Materials talar Gillian Rose, professor 

i kulturgeografi på The Open University i Milton Keynes i England, om en visuell kultur. 

We are of course, surrounded by different sorts of technologies – photography, film, video, 
digital graphics, television, acrylics, for example – and the images they show us – TV 
programmes, advertisements, snapshots, public sculpture, movies, surveillance video footage, 
newspaper pictures, paintings. All these different sorts of technologies and images offer views 
of the world; they render the world in visual terms.20 

Enligt Rose anspelar begreppet visuell kultur på de många sätt som det visuella är en del av 

det sociala livet.21 Jan Thavenius, tidigare professor i litteraturvetenskap vid Lunds 

                                                      
18 Stensmo (2002), s. 121. 
19 Ibid., s. 119 f. 
20 Rose (2007), s. 2. 
21 Ibid., s. 4. 
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universitet, pekar på en samhällsutveckling där allt esteticeras i en tidigare okänd omfattning: 

politiken, krigen, våra kroppar, maten, sexualiteten. Det är en svårfångad utveckling som 

förefaller gränslös. Konsten glider över i reklam, trendsättning i människors identitetsarbete, 

fiktiva verkligheter i verkliga fiktioner, menar Thavenius.22 I denna esteticering av vår 

närmiljö är givetvis bilder och förståelsen av dessa en viktig del.  

Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs använder jag mig av, främst i min redogörelse för läroplanens (LPO94) 

mål och beskrivningar, men också i min sammanfattning av läroplanens historia. Här har jag 

studerat vilka ord och begrepp som används och vilka betydelser de skapar. Begreppet härrör 

från Michel Foucaults teorier om kunskap och makt. Diskurs i sig, är ett inte helt enkelt 

begrepp att reda ut, men kan förklaras som sättet man pratar på och om ett visst ämne eller 

praktik. I Michel Foucaults Diskursen ordning förklarar den svenske översättaren, Mats 

Rosengren begreppet så här: 

Franskans discours har många betydelser som inte fångas av svenskans diskurs. Några av de 
vanligaste är tal, föreläsning och prat. Foucault använder dock för det mesta termen i två 
andra betydelser: dels i en mer generell mening som namn på alla skrivna och yttrade fraser, 
alltså som en motsats till det abstrakta språksystemet langue, dels i en för Foucault alldeles 
särskild bemärkelse, nämligen som namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av 
yttranden…”23  

Simon Lindgren beskriver diskurs som ett rådande och styrande betydelsemönster där 

diskursperspektivet kan hjälpa oss att förstå varför vissa saker känns lättare att tänka, säga 

och ta till sig än andra. En diskurs kan därmed förklaras som en språklig ordning där regler 

och praktiker gör meningsfulla yttranden möjliga. I diskursbegreppet betonas särskilt 

maktaspekterna av de regler och konventioner som styr vad som kan sägas, hur, och av 

vem.”24 Det är dessa maktaspekter som en diskursanalys vill blottlägga. Diskursanalysen 

hjälper oss att se betydelser och mönster i en text, men även i en praktik. 

Ämnesrapport till Bild, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

I Skolverkets ämnesrapport, redovisas en fördjupad analys av resultaten i ämnet bild. 

Rapporten är framtagen vid Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet, som på 

Skolverkets uppdrag har genomfört utvärderingen av ämnet bild. Jag använder mig av 

                                                      
22 Thavenius Jan (2003) Den radikala estetiken, forskningsrapport publicerad av och för 
Lärarutbildningen vid Malmö högskola . s. 49. 
23 Foucault, Michel (1993) Diskursen ordning, Brutus Östlings bokförlag Symposium, s. 57. 

24 Lindgren, Simon (2005) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Liber AB, s. 124-
124. 
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Skolverkets ämnesrapport för bild när jag går igenom mitt samlade intervjuresultat. Ur denna 

ämnesrapport har jag hämtat adekvata utdrag för min studie och jämfört dem med teman som 

min studie kretsar kring, det vill säga Konstbilder, Konstnärer, Kvinnliga konstnärer, 

Utomeuropeisk konst, Om kanon och Samtida konst.  

En kort läroplanshistorisk bakgrund 

En läroplan är en produkt av det samhälle den verkar i. En läroplan är, och skall förstås som, 

ett politiskt dokument och uttrycker det makten och staten vill att eleverna skall lära sig. Här 

ingår också den dolda läroplanen, det som inte uttalas i läroplanen. En läroplan i en vidare 

bemärkelse är en sammanfattning av allt det som eleverna kan tänkas lära sig. Här finns olika 

styrmedel, allt ifrån läromedel, material och spel som har till syfte att influera eleverna i 

undervisningen. Genom att betrakta läroplaner och deras tillhörande traditioner kan man se 

hur den svenska skolan har utvecklats. Läroplaner brukar beskrivas som antingen perenna, 

essentiella, progressiva eller konstruktivistiska. En perenn kan beskrivas som en läroplan som 

är stabil över tid och som innebär att samma ämnen och innehåll studeras generation efter 

generation. Den lärda latinskolan vilade på en perenn läroplan till exempel. En essentiell 

läroplan formar sina ämnen efter förebilder från universitetens indelning av vetenskapliga 

ämnen som till exempel matematik, fysik och historia. Denna typ av läroplan var 

kännetecknande för det svenska läroverket från 1800-talet och framåt. En progressiv läroplan, 

slutligen, tar sin utgångspunkt i barnets världsbild och behov och innebär att undervisningens 

innehåll organiseras i teman eller projekt som tillexempel miljö, hälsa och boende.25 Detta 

progressiva drag kan sägas vara kännetecknade för exempelvis Lgr 80. Ett annat drag som 

genomsyrat svenska skolan är det socialt konstruktivistiska och som kan beskrivas som en 

framtidsorienterad läroplan som utgår ifrån att skolan skall förändra samhället mot ökad 

jämlikhet, demokrati och självförverkligande. Det vill säga, de mjuka värdena betonas i en 

större utsträckning.26 Ulf P Lundgren, tidigare professor och rektor på Högskolan för 

lärarutbildning och generaldirektör på Skolverket, har delat in skolan i fyra betydande 

läroplanshistoriska epoker. Den första, en klassisk läroplanskod, kan härledas ur artes 

liberales med dess trivium – språk och kvadrium – (natur-) vetenskap. Den andra, en moralisk 

läroplanskod, var den gällande för folkskolan där Gud och fäderneslandet stod i centrum. Den 

tredje, en realistisk läroplanskod, motiverades utifrån nyttoargumentet. Här fanns läroverken 

med en naturvetenskaplig reallinje och realskolan med ämneskunskaper organiserade efter ett 

vetenskapligt mönster. Slutligen, en rationell läroplanskod, som kom att gälla från andra 

världskriget och framåt. Den rationella läroplanen syftar mot en skola där eleverna skall lära 

                                                      
25 Stensmo (2002), s. 76-77. 
26 Ibid., s. 77. 
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sig lösa problem och förmedla en naturvetenskaplig världsbild med ämnen som ekonomi och 

teknik i centrum.27 Lundgren visar här att läroplaner, läromedel och kursplaner bygger på 

selektion och värderingar. Varje läromedelstext baseras på urval, vilket i sin tur innebär att 

man utesluter ett antal andra möjligheter. Viktigt att betona är också att olika ämnespraktiker 

betonar olika saker. 

En naturvetenskaplig text innefattar en bestämd syn på naturen och människans relation till 
denna, t ex om naturen har ett egenvärde eller enbart är en resurs som människan kan bruka. 
En samhällsvetenskaplig text kan baseras på en bestämd syn på samhälle, demokrati, 
jämställdhet mellan könen eller mellan olika social och etniska grupper. 28 

Jag har tidigare förklarat begreppet diskurs. En diskurs inom området utbildning, lärande och 

skola kan förklaras som sättet som man talar på, skriver om eller hur man visar det man vill 

lära ut. Genom att vara medveten om de språkliga uttrycken som bottnar i underliggande 

historiska, politiska, ekonomiska, geografiska, moraliska, sociala och kulturella 

maktförhållanden kan läsaren se vilken ideologi eller filosofi som genomsyrar ett läromedel i 

ett visst ämne. En diskursanalys syftar till att synliggöra sådana förhållanden. Genom åren har 

olika värden betonats i de svenska läroplanerna, allt för att passa den rådande tidens ideal och 

behov. Det är därför intressant att studera de tre betydande läroplansreformer som svenska 

skolan har genomgått.  

Den första var den patriarkaliska medborgarutbildningen, som innebar en karaktärsfostran 

där det uppväxande släktet skulle inlemmas i samhället och fostras till rättrådiga, 

samhällssolidariska och arbetande medborgare. Den andra var den vetenskapliga-rationella 

medborgarutbildningen som baserades på tron att vetenskapen, särskilt naturvetenskapen, 

skall förmedla en (natur -) vetenskaplig världsbild som skulle förbereda för kommande 

arbeten. Den tredje och sista är den demokratiska medborgarutbildningen som avser att 

förbereda skolans elever för ett aktivt deltagande (particivt) i samhällsbyggandet och det 

politiska livet. Detta drag kännetecknade Lgr 80. 29   

Kanonbegreppet 

I min uppsats använder jag mig av begreppet konstkanon. Den lexikala betydelsen av ordet 

kanon förklaras så här i SAOL:s ordlista: 

”Kanon (ka´-) s, -en el =, pl. –er (ka´-); rättesnöre, fastställd norm; bibelns erkända böcker; 
förteckning över helgon; musikstycke m.m.”30  

                                                      
27 Ibid., s. 77. 
28 Ibid., s. 80. 
29 Ibid., s. 81. 
30 Svenska Akademins ordlista, uppslagsord; kanon.  
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Griselda Pollock förklarar begreppet kanon ytterligare i sin bok Differencing the Canon – 

Feminist Desires and the Writing of Art’s Histories på följande sätt: 

The term canon is derived from the Greek kanon, which means ’rule’ or ’standard’, evoking 
both social regulation and military organisation. Originally, the canon had religious overtones, 
being the officially accepted list of the writing that formed the ’Scriptures’.31  

Pollock vidareutvecklar kanonbegreppet ytterligare i citatet nedan: 

Today, the canons are settled into well-known patterns because of the role of institutions such 
as museums, publishing houses and university curricula. We know these canons – 
Renaissance, modernist, etc. through what gets hung in art galleries, played in concerts, 
published and taught as literature or art history in universities and schools, gets put in the 
curriculum as the standard and necessary topics for study at all levels in the educating – 
acculturating, assimilating – process.32 

Utifrån Pollocks förklaring av kanonbegreppet menas den norm ett samhälle har bestämt sig 

för som den rådande. Vi, samhällsmedborgare, måste känna till denna norm för att vi skall 

förstå det som vårt samhälle tillskriver viktigt. Applicerat på skolans värld skulle detta kunna 

översättas med en kurslitteraturlista för en viss kurs eller praktik. En kanon visar på de 

rådande normerna som finns i vad gäller kunskap generellt, kulturellt och vad vi individer 

behöver för att kunna assimilera oss med samhället. Sedan kommer den naturliga följdfrågan, 

är denna kunskap rättvis i meningen, ger den hela bilden? Ger en kanon en rättvisande bild av 

hela världen? Svaret är givetvis ett rungande nej i bägge fall! I de kanoniseringar som har 

nedtecknats inom konstvetenskapen har man i generationer till exempel uteslutit kvinnan och 

fortfarande skrivs idag konstböcker av hävd ur ett västeuropeiskt perspektiv, och än idag 

råder en sorts manlig och postkolonial norm i de kanoniseringar vi kan finna idag, oavsett 

genre. En kanon skall också förstås utifrån ett inne- och uteslutande perspektiv, både utifrån 

de som ingår – de som får vara med, men också utifrån de som är exkluderade – de som inte 

får vara med. Pollock pekar på att kritik mot kanon ofta riktas från de grupper som 

exkluderats eller marginaliserats i historieskrivningen. Men utan ett kulturellt erkännande 

saknar dessa grupper verktyg för att utmana stereotypa och förtryckande föreställningar och 

framställningar33. En kanon kan också existera utan att den finns nedskriven, den kan vara 

outtalad, men ändå utgöra någon slags norm. I bägge fall gäller det att vara utrustad med 

kulturellt kapital – ett begrepp som jag förklarar längre fram. 

 

 

                                                      
31 Pollock (1999), s. 3. 
32 Ibid., s. 4. 
33 Ibid., s. 6 f. 
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Begreppet ”bild” 

Med begreppet bild åsyftas alla sorts konstbilder, massbilder, symboler, bokstäver, ikon, 

logogram, piktogram och olika koder. I min studie utgår jag från semiotikens definition av 

begreppet bild i betydelsen tecken, vilka består av ett uttryck och ett innehåll.34 

Konstruktivism och feminism 

Ett närliggande perspektiv som jag berör i min undersökning är det feministiska perspektivet. 

I enlighet med feministisk och konstruktivistisk metod försöker jag ”skala bort” och 

dekonstruera35 de lager som ”förblindar” oss när det gäller vår syn på konsten som vi möter i 

våra skolor. I min undersökning hoppas jag kunna synliggöra eventuella brister som kan 

finnas i den rådande normen om vilka bilder som skall/bör visas. Griselda Pollock menar att 

Museerna står i realiteten halvtomma, eftersom kvinnorna fortfarande saknas. Det är på 1900-
talet som de fallit bort ur konsthistorien. Inte alls på 1700- och 1800-talen utan i nutid! Och 
detta trots att kvinnorna nu funnits i mängder på alla skolor och institutioner. Modernismen 
har sin maskulina historieskrivning. Enligt den handlade modernismen om maskiner och död. 
Men kvinnornas modernism handlade om liv.36 

Konstruktivismen menar att verkligheten, eller kunskapen och uppfattningen om den, inte är 

objektivt existerande, utan att allt är en konstruktion eller åtminstone en praktik och en 

representation av den.37 En kanon skulle alltså kunna vara ett tydligt uttryck för hur vi 

människor (män?) praktiserar en verklighet för att förstå den. Men blir då konstruktionen av 

detta lilla utsnitt av verkligheten för den delen sann? I detta exempel är den givetvis 

missvisande och felaktig, eftersom de kanoniseringar som görs (gjordes) ofta är, än idag både 

författade och omfattade av män. De är alltså både manliga konstruktioner och 

representationer38.  Dock finns det intressanta motbilder och undantag. I Tom Sandqvists 

nyligen presenterade KU-projekt (och kommande bok), Det andra könet i öst, 39 visar 

Sandqvist att i Central- och Östeuropa var kvinnliga konstnärer, vid tiden för modernismen, 

både synliga och framträdande. I sitt arbete ställer sig Sandqvist undrande över; 

Hur många kvinnliga konstnärer känner vi överhuvudtaget till i den tidiga europeiska 
modernismen och avantgardet? Och framför allt: varför var så många av dem som vi kanske 
någon gång råkar stöta på i de konsthistoriska handböckerna nästan uteslutande födda och 
uppvuxna i Central- och Östeuropa eller Ryssland? Varför var så ”oproportionerligt” många 

                                                      
34 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette (2004) Möten med bilder. Studentlitteratur, s. 35 f. 
35 Sohlberg (2001), s. 95. 
36 Intervju med Griseld Pollock, Dagens Nyheter, 070331. 
37 Sohlberg (2001), s. 215 f. 
38 Pollock (1999), s. 9. 
39 Sandqvist, Tom (2009) Det andra könet i öst: i publikationen INTER, Katji Lindberg (red.), 
utgiven av Konstfacks nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete. 
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kvinnliga konstnärer verksamma inom den central- och östeuropeiska modernismen och 
avantgardet i motsats till i Västeuropa? 40  

I Sandqvists arbete beskrivs de verksamma kvinnliga konstnärerna under modernismen vid 

1900-talets början, men med tiden försvinner även kvinnorna i den östeuropeiska 

konsthistorieskrivningen. Sandqvist menar också att man måste reflektera över;  

… varför de kvinnliga konstnärerna också i Central- och Östeuropa har tillåtits försvinna in i 
den historiska glömskan på ungefär samma sätt som i väst, en fråga som intimt hänger 
samman med såväl de nationalistiska rörelserna i de berörda länderna som den allmänt 
rådande vägran att hörsamma den västeuropeiska modernismens krav på stilistisk renhet och 
koherens. 41 

Utifrån detta perspektiv är det omöjligt att inte koppla samman kanon med makt. Kanon kan 

beskrivas utifrån konstruktivismens idéer om representation och som en process som syftar 

till att skapa ett neutraliserat tolkningsföreträde för en viss politisk och kulturell identitet. 

Kanon blir då en statligt sanktionerad lista över vissa utvalda verk, och om vi förhåller oss till 

konstvetenskap, därmed ett kraftfullt maktmedel. 

Canonicity has been subjected to withering critique for the selectivity it disavows, for its 
racial and sexual exclusivity and for the ideological values which enshrined not just in the 
choice of favoured texts but in methods for their interpretation…42 

Ett konstruktivistiskt, eller kanske snarare ett poststrukturalistiskt, ifrågasättande handlar 

alltid om frågorna vad som konstrueras, vem som gör det och framförallt hur går det till.43 Det 

är också frågan om vilka anspråk som finns med konstruktionen, är det en avspegling av en 

sann verklighet, eller bara en bland många tänkbara? Här är givetvis svaret det sistnämnda. I 

konstvetenskap skriv idag nya böcker som också tar upp kvinnliga och utomeuropeiska 

konstnärer, men fortfarande har många verk påfallande få kvinnor representerade. 

Postmodernism 

Michel Foucault menade att den intressanta makten inte är något man äger eller förvärvar, 

utan makten ligger i den diskursiva formationen. Med detta menade Foucault kombinationen 

av de språkliga distinktioner, sättet att argumentera på och de materiella praktiker som 

organiserar sociala institutioner som skapar subjekt.44 Makten är med andra ord nära kopplad 

till kunskapen. Kunskapen strukturerar och ordnar världen och världen formas av den 

kunskap som institutionaliseras i den.  Subjektets form och hennes sätt att förhålla sig till 

världen och sig själv är diskursivt skapande. Med andra ord att ha kunskap om eller att till och 
                                                      

40 Sandqvist (2009), s. 2.   
41 Ibid., s.10.   
42 Pollock (1999), s. 4. 
43 Sohlberg (2001), s. 215 f. 
44 Foucault (1993), s. 30 f. 
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med ingå i en kanon innebär att man har tillägnat sig en särskild diskurs som i sin tur innebär 

en viss form av makt. Inom varje fack så finns det ett språk som är till för att exkludera de 

som står utanför, och inkludera de som ingår. På så sätt kan kanonbegreppet sägas vara ett 

uttryck för strukturalismens idéer om makt och kunskap.45  

Kulturellt kapital 

Närvaron och frånvaron av så kallat kulturellt kapital är något som tydligt kan skönjas i de 

intervjuer jag har utfört i detta arbete. Kulturellt kapital kan beskrivas som en diskurs som; 

Ett privilegierat fåtal i samhället har, enligt Bourdieu, den rätta känslan för att avkoda vad 
som bör betraktas som fint eller förkastligt i ett givet socialt sammanhang. De som har denna 
förmåga att förstå finkulturen – de som besitter det rätta kulturella kapitalet – kan upprätthålla 
en distinktion gentemot dem som saknar den, och kan på så sätt utmärka sig som förfinande.46  

Kulturellt kapital är en diskurs som endast vissa elever har med sig hemifrån. Elever med 

medelklassbakgrund och som har föräldrar med akademisk bakgrund får en helt annan hjälp 

och stöttning genom de kompetenser och intressen som föräldrarna har, jämfört med en elev 

från ett arbetarhem. Det kan handla om allt ifrån att föräldrarna tar med sina barn till 

utställningar och museer, till att föräldrarna har många böcker i bokhyllan. 

En mer rättvisande och könsöverskridande kanon 

Till stor hjälp i min teoriram har också varit Griselda Pollock och hennes tidigare nämnda 

arbete. Pollock studerar i sitt verk tidiga modernistiska konstnärers verk med utgångspunkt i 

psykoanalys och dekonstruktion. Hon argumenterar för en differentierad kanon som i sig 

innebär ett mer öppet sätt att se på konstverk, bland annat genom omarbetningar och 

nytolkningar, som gör det möjligt för oss att se konstverken på nya sätt. Pollock visar också 

en lösning på hur en differentierad kanon skulle kunna se ut. Sin feministiska 

konstvetenskapliga teori beskriver hon utifrån tre positioner, om hur vi kan bygga ut den nu 

rådande kanon, till en mer rättvisande och könsöverskridande; den första positionen 

karaktäriseras av de “glömda” kvinnliga konstnärer som man vill införliva i konsthistorien. 

Den andra positionen utmärks av de feministiska forskarnas arbete som vill vidga 

konstbegreppet och förändra den konstnärliga kanon, det vill säga de regelverk som anger vad 

som är god konst. Det innebär bland annat att man skriver in kvinnliga konstnärer vars 

arbeten utgörs av illustrationer, textilkonst och keramik. Här handlar det inte bara om att föra 

in kvinnorna i konsthistorien, utan även om att diskutera konstbegreppet generellt. Den tredje 

                                                      
45 Ibid., s. 31. 
46 Lindgren (2005), s. 34 f. 
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och sista positionen studerar hur makt låter sig representeras i bild och hur produktionen och 

reproduktionen av könsskillnader gestaltas.47  

 

1:7 Tidigare forskning 
 

Det första arbete som jag vill nämna, och som har gett mig inspiration och ytterligare 

perspektiv på vägen, är Jacob Kimvalls uppsatsarbete Bortom klichéerna - om graffiti och den 

samtida konstens gränser.48 Kimvall studerar konstbegreppets praktiska tillämning genom att 

granska det i relation till graffitikonsten. Kimvall ställer sig undrande till om de senaste tre 

decennierna verkligen har inneburit en uppgörelse, där ett snävt och uteslutande modernistiskt 

tolkningsföreträde inom konsten har ersatts, av en postmodern mångfald där vadsomhelst kan 

vara konst? Studien är en historisk analys där författaren försöker reda ut vilka underliggande 

mönster som styr över vem och vad som skall inkluderas och/eller exkluderas i en samtida 

konsthistorieskrivning. Med utgångspunkt i olika diskursteorier så undersöker Kimvall 

uttalade och underförstådda värderingar i diskursiva representationer och praktiker som på 

olika sätt behandlar konst och konsthistoria. Ett grundantagande för analysen är att 

historieskrivning sker på två nivåer. Den ena nivån sker i samtiden då historien tolkas så att 

viss konst skapad i det förflutna värderas som mer värdefull än annan konst. Den andra nivån 

sker också i samtiden då den samtida konsten beskrivs, genom kritik, utställningar och annan 

representation. Intressant att är alltså att Kimvall är inne på samma tankegångar som jag har 

om hur kanon skapas, och vilka värderingar som ligger bakom vad och vem som kanoniseras. 

Noterbart är att författaren använder sig av Griselda Pollocks bok Differencing the Canon. 

Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories (1999) i den kanonkritik som han avlossar 

i sitt uppsatsarbete. 

En annan studie som jag vill lyfta fram är Linda Petersons uppsatsarbete Samtidskonst i 

skolan - Ett projekt i samtidskonst med gymnasieelever.49 Arbetet är författat 2008 som ett 

examensarbete inom lärarutbildningen på Göteborgs universitet. Peterson vill undersöka 

vilken roll samtidskonsten kan få i gymnasieskolan. Arbetet försöker också besvara vilka 

samtidskonstens uttryck är, vilken roll har samtidskonsten har i sin samtid, vilka är elevernas 

upplevelser av samtidskonst och vad som krävs av en lärare i ett samtidskonstprojekt? I 
                                                      

47 Pollock (1999), s. 23 ff. 
48  Kimvall, Jacob (2007) Bortom klichéerna - om graffiti och den samtida konstens gränser, 
D-uppsats från Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen. 

49 Petersson, Linda (2008) Samtidskonst i skolan - Ett projekt i samtidskonst med 
gymnasieelever (För LAU370: Sociologiska institutionen). Examensarbete, lärarutbildningen, 
Göteborgs universitet. 
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frågeställningen prövar hon också ett bildmaterial med samtidskonst från Göteborgs konsthall 

och elevernas upplevelse av materialet. Syfte med arbetet är att belysa samtidskonstens natur 

och problematik samt dess relevans i undervisningen. Resultatet av arbetet visade att, 

eleverna var positivt inställda till samtidskonst. Här finner jag släktskap med författarinnan i 

hennes ängslan över hur vi skall få in samtidskonsten i dagen skola. I de intervjuer jag gör har 

jag fått ett väldigt entydigt resultat om vilken slags konst som visas och används i skolorna, 

där samtidskonsten ofta är utelämnad. 

Det tredje och sista arbetet påminner i viss mån om det nyss nämnda. Det arbetet är av Lars 

Cuzner och heter Nutida konstundervisning - Att skapa konstnärliga utövare från alla 

samhällsgrupper 2005)50. Cuzner menar här att skolan inte har ”hängt med” i konstens 

utveckling och det måste till förändringar, men det finns också mycket som talar för att 

konsten inte hängt med i samhällets utveckling. Nya studier visar att det finns stora brister 

vad gäller mångfalden inom kulturlivet i Sverige. Den samtida konstens uppgift att beröra och 

utmana samhället är försvagad på grund av att den verkliga svenska befolkningen inte är 

representerad inom den, menar Cuzner. Dessa två problem, bristen på samtida konst i skolan 

och bristen på mångfald i kulturlivet, påverkar varandra och skulle kunna bearbetas parallellt. 

Den samtida konsten upplevs ofta som svårgreppad och otillgänglig, inte minst för lärare. 

Någonting bör göras för att lärare ska känna sig tillräckligt insatta i den samtida konsten för 

att förmedla den vidare till elever i alla åldrar skriver Cuzner. Detta är också ett problem som 

jag också framskymtar i de undersökningar jag har gjort så långt i mitt arbete. Kanhända är 

den samtida konsten alldeles för svårgreppad och otillgänglig för att kunna införlivas i dagens 

undervisning.   

2. Bearbetning och analys 
Innan jag kommer in på de intervjuer som till stor del ligger till grund för undersökningen och 

empiri, tänkte jag visa hur skolan styrdokument verkar. Vad säger de styrdokument som finns 

i skolan? Kan man redan i styrdokumenten utläsa en kanonisering av konstbilder?  

Analys av styrdokument 

I de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret i läroplanen på 

grundskolan står följande att läsa. Eleven skall: 

… kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, 
nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, 
[Och dessutom] – ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, 

                                                      
50 Cuzner, Lars (2005) Nutida konstundervisning - Att skapa konstnärliga utövare från alla 
samhällsgrupper. Examensarbete på Lärarprogrammet, Institutionen för Estetiska ämnen, 
Umeå universitet. 
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känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter 
inom bildområdet.51 

Här finner jag ledord och uttryck som ”ha kännedom om” och ”beskriva”, att eleven skall 

känna till bilder från skilda tider och kulturer, men också att eleven skall ”känna till några 

framträdande konstnärer” och vara ”orienterad om aktuella verksamheter…”. Jag 

konstaterar dock att inga epoker eller konstnärer ställs framför någon annan. Ingen nämnd, 

ingen glömd kan man säga. Vad som bedöms i ämnet bild enligt Skolverket är följande: 

Bedömningen skall även gälla elevens kännedom om utmärkande drag i västerländsk konst, 
populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker samt konst- och 
kulturtraditioner i andra kulturer. En bedömningsfaktor i detta sammanhang är elevens 
förmåga att upptäcka och kunna reflektera över hur konst och populärkultur åtskiljs och flätas 
samman i bildutbudet samt kunna se sin egen roll som medskapare och konstruktör av 
identitet, kultur och kunskap.52 

Läroplanen för ämnet bild framhåller att eleven skall ha kännedom om den västerländska 

konsten och saker som populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker 

samt konst- och kulturtraditioner i andra kulturer. Slutet av första meningen, ”… samt konst- 

och kulturtraditioner i andra kulturer”, ger bildläraren en viss öppning att arbeta med konst 

och traditioner utanför Europa. På det stora hela är tolkningsföreträdet ganska fritt och 

tillåtande vad gäller vilka konstnärer och ismer som skall tas upp. Vad man gör i de olika 

skolorna är lite upp till var och en, står det att utläsa mellan raderna. Vad gäller 

betygskriterierna för betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt så är formuleringarna än 

mer preciserade och här finns kanske kärnan och essensen av vad som skall bedömas och vad 

som eventuellt är grunden för synen på konst och konstbilder: 

Eleven beskriver och reflekterar över några väsentliga delar av bild- och kulturhistorien, gör 
estetiska jämförelser samt har blick för kulturella och konstnärliga särdrag. �Eleven har god 
kännedom om aktuella verksamheter inom bild- och kulturområdet. 53 

Ord som ”beskriver”, ”reflekterar” och ”estetiska jämförelser” är definierande ord och 

uttryck som förekommer här. Dessutom finns också uttryck som ”finner särdrag” som läggs 

till för de högre betygen. Eleven skall alltså ha en sådan grund i och omkring sitt 

bildskapande att han eller hon skall kunna beskriva, reflektera och jämföra och även finna 

särdrag. Vidare avslutas ovanstående citat med ”Eleven har god kännedom om aktuella 

verksamheter inom bild- och kulturområdet”, vilket visar att det finns belägg att luta sig emot 

för att ta upp samtidskonsten i undervisningen. 

                                                      
51 Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2008) Upplaga 2:1, Skolverket och Fritzes, 
sid 9. 
52 Ibid., Sid 11. 
53 Ibid., s. 12. 
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I övrigt nämns inga särskilda ismer eller konstnärer framför andra i läroplanen, så om en 

konstkanon finns, så bör den vara outtalad och möjligen finnas i de lokala kursplanerna.  

Intervjuer med elever och bildlärare 
 

I min bearbetning och analys av den empiri som jag har insamlat har jag delat upp de frågor 

jag har ställt informanterna, det vill säga de elever och bildlärare jag har intervjuat, i olika 

teman.  

Elever – om konstbilder 

Under mina intervjuer med så väl elever och lärare frågade jag om vilka konstbilder man 

träffade på/använde i undervisningen. Jag kom längre fram i intervjuerna att precisera mina 

frågeställningar om detta, bland annat genom att ställa detaljfrågor om vilka konstnärer de 

kände till och om de visste något om den samtida konsten. Detta avhandlas i kommande 

underrubriker. 

Ett samlat resultat visade att eleverna på den första skolan, en gymnasieskola i den nordvästra 

regionen utanför Stockholm, (hädanefter kallad gymnasieskolan), hade en ganska ringa 

erfarenhet av konstbilder rent allmänt. De bilder som eleverna hade erfarenhet av och kunde 

nämna var konstbilder som da Vincis Mona Lisa, någon Picasso-bild eller andra bilder som 

till exempel inspirations- och exempelbilder i samband med moment som perspektivritning 

och årstider.  En flicka, Beatrice, sammanfattade den samlade erfarenheten i klassen med 

följande uttalande: ”Vi jobbade mycket med Mona Lisa och så var det mycket med bilder 

med höst och vinter”.54 Andra bilder användes för att visa på något eller som inspiration till 

olika uppgifter. Olov beskrev bildanvändandet på följande sätt: ”Äh, det beror på vilken 

uppgift man skulle göra och om man skulle rita av en blomma eller ett hus som ser 

tredimensionellt ut”.55 

Den andra intervjun hölls på en innerstadsskola (hädanefter kallad innerstadsskolan) i 

Stockholm. Eleverna verkade ha en god kunskap om konst. Förutom det som kom att handla 

om vad de hade lärt sig i ämnet bild, framkom också att dessa elever hade en stor och bred 

erfarenhet av att gå på museer och utställningar på sin fritid. Det var en tydlig skillnad som 

jag tidigt märkte i jämförelse med gymnasieskolan och detta kom att genomsyra intervjun. 

Alma, flickan i intervjugruppen, nämnde bland annat ”Jag var på Picasso-museet i 

Barcelona… Jag kollade på ett sådant där modernt museum i Barcelona då var det väldigt 

                                                      
54 Elevintervju med Beatrice, gymnasieskolan, 2008-11-28 
55 Elevintervju med Olov, gymnasieskolan, 2008-11-28 
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mycket med video”.56  Eleverna verkade också ha positiva upplevelser av att gå på museum 

och utställningar. Elias berättade följande om att gå på museum: ”Ja, jag tyckte det var 

jätteroligt. Nu här i högstadiet så har vi aldrig gjort något besök på något museum, vilket är 

väldigt tråkigt, för jag tycker det ger väldigt mycket”.57 Dessa elever hade nyligen arbetat 

med ett längre konsthistorieavsnitt där de gått igenom den tidiga konsten från Antiken och 

ismerna, fram till idag. De konstriktningar som de omgående kunde nämna var bl. a 

realismen, kubismen och surrealismen.  Att just dessa ismer dök upp berodde på att eleverna 

vid intervjutillfället arbetade med en uppgift som handlade om att avbilda en bild eller ett 

känt konstverk i blyerts. Förlagorna till dessa bilder var hämtade från dessa ismer. I samtalet 

framkom också att eleverna gått igenom realismen och 60-talets popkonst. Valdemar, en av 

pojkarna, sa att ”Vi har gått igenom historien och så där”.58  Elias fyllde på med ”Och ja, den 

första konsten och hur man blandade färg av blod”.59 

 

Den tredje skolan (hädanefter kallad landsortsskolan) höll vid intervjutillfället på med ett 

avsnitt om konsthistoria. Under intervjun arbetade eleverna med att teckna och måla 

parafraser av olika kända konstverk. På frågan om vilka konstbilder de träffat på i 

undervisningen framkom det att de, särskilt nu, då de arbetade med konsthistoria, använde sig 

av bilder. Claes, pojken av de intervjuade, sammanfattade frågan om vilka konstbilder med: 

”Jo, lite grann fast vi har mest lärt oss om ismer och sådant där för det kunde man inte förut, 

                                                      
56 Elevintervju med Alma, innerstadsskolan, 2009-02-12 
57 Elevintervju med Elias, innerstadsskolan, 2009-02-12 
58 Elevintervju med Valdemar, innerstadsskolan, 2009-02-12 
59 Elevintervju med Elias, innerstadsskolan, 2009-02-12 

Elevbild 1: Exempel på 
arbeten som eleverna på 
innerstadsskolan arbetade 
med under intervjun. 
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och så mer om historiska grejer som om Rom och Grekland, även om arkitektur och 

sådant”.60 Eleverna hade annars inte använt sig av bilder i undervisningen.  

Bildlärare – om konstbilder 

Tilda som undervisar på innerstadsskolan svarade på frågan om vilka konstbilder hon 

använde sig av i undervisningen att ” … det är ju dock inte så där jätteofta som jag använder 

mig av konstbilder, men i årskurs 7 så jobbade vi mycket med Leonardo da Vinci och då 

handlade det om att göra parafraser. I årskurs 8 där bestämmer jag inte vilka bilder som 

används utan eleverna väljer själva”.61 Märta som undervisar på landsortsskolan menade att 

”… jag använder mig av olika konstbilder beroende på vilken årskurs jag jobbar med, men 

jag brukar börja lite enkelt i årskurs 6 med några svenska konstnärer, och gärna då någon 

lokal konstnär. Här uppe så finns det faktiskt någon som heter Helmer Osslund62 som har fått 

en väg uppkallad efter sig och som har jobbat med de gamla goda mästarna”.63 

Elever – om olika konstnärer 

På frågan om vilka konstnärer som de tre eleverna på gymnasieskolan kände till, framkom 

namnen: Da Vinci, Van Gogh och Picasso. Beatrice svarade till exempel så här på frågan om 

konstnärer: ”Picasso och da Vinci!”64 Olov fortsatte på samma spår: ”Jaa, Picasso kan jag väl 

[skratt] och han, Van Gogh”.65 Jane, den tredje personen i intervjun, befäste det de andra sa: 

”Ja, vi höll på med han som målade Mona Lisa…”.66 Det var med andra ord främst klassiska 

konstnärer och dessutom endast manliga sådana som eleverna hade konfronterats med i 

undervisningen.  

Elevernas kunskap om olika konstnärer på den andra skolan, innerstadsskolan, var betydligt 

vidare i jämförelse med den första skolan, gymnasieskolan. Under samtalet framkom följande 

konstnärsnamn: Salvador Dali, Picasso, Van Gogh, Frida Kahlo och Andy Warhol. Förutom 

dessa konstnärer kunde eleverna också se mönster och överblicka konstens utveckling på ett 

till synes välformulerat och underbyggt sätt. I en passage där vi diskuterade realismen menade 

                                                      
60 Elevintervju med Claes, landsortsskolan, 2009-03-20 
61 Lärarintervju med Tilda, innerstadsskolan, 2009-02-12 
62  Osslund, Jonas Helmer, svensk konstnär/målare, född 1866 i 
Medelpad, död 1938 i Stockholm, 
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=18915 

63 Lärarintervju med Märta, landsortsskolan, 2009-03-20 
64 Elevintervju med Beatrice, gymnasieskolan, 2008-11-28 
65 Elevintervju med Olov, gymnasieskolan, 2008-11-28 
66 Elevintervju med Jane, gymnasieskolan, 2008-11-28 
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Valdemar att ”Många konstnärer använder sig av realismen … ”.67  Surrealismens idé 

formulerade Valdemar med följande rader ”Ja, man använder saker som man vill omvandla, 

eller omvandla gör man inte. Men, det skall liksom vara beyond reality”.68 Elias å sin tur 

beskrev upplevelsen av den samtida konsten på följande sätt: ”Och då var det mycket sådant 

där modernt liksom, alltså sådana där konstiga grejer som man tycker är nära galenskap, men 

som man säger, ibland är galenskap nära geniet”.69 Även Alma hade tydliga åsikter om hur 

man skall använda konstbilder i undervisningen och menade att ” … om man vill lära barn 

om konst, så skall man inte dra med dem till ett museum och låta dem gå runt bland tavlor där 

det är helt knäpptyst. Det tycker man är jättetråkigt som barn. Jag tyckte det var kul när jag 

var på moderna museet när jag var med min pappa när jag var liten för då var det lite mer 

annorlunda bilder, det kändes inte lika krystat”.70 Dessa elever tycks med andra ord ha en 

slags konsthistorisk överblick som de tillgodogjort sig i skolan, som de också har fått med sig 

hemifrån. Vid ett flertal tillfällen under intervjun refererade eleverna till museibesök de gjort 

på fritiden. Bland annat berättade Elias att ”… jag brukar vara ute och resa med mammas 

kompisar, de är alla, lite så där fina och det brukar vara så att alla skall titta på en tavla i 

trettio minuter och filosofera kring den och så”.71 Valdemars intresse för japansk konst och 

kultur framkom i detta svar: ” … jag har varit ett par gånger på Östasiatiska museet och det är 

därifrån jag har fått det jag kan om japansk konst ”.72  

Eleverna på den tredje skolan, landsortsskolan, menade att de inte hade tittat på några 

speciella konstnärer, förutom i den uppgift de arbetade med för stunden.  Enligt Claes förelåg 

det så att ”… det har mest varit de som har verkat ha varit intressanta, så jag håller till 

exempel på med Monet [Syftar på sin teckning där han ritar av en målning av Monet]”.73 

Eleverna här arbetade med parafraser av Monet (två av eleverna) och Allen Jones (engelsk  

konstnär inom Popart-genren). Förutom dessa namn, det vill säga de bilder som var förlagor 

till deras parafraser, kunde de nämna Pablo Picasso, Roy Liechtenstein och Andy Warhol som 

kända konstnärer. 
                                                      

67 Elevintervju med Valdemar, innerstadsskolan, 2009-02-12 
68 Elevintervju med Valdemar, innerstadsskolan, 2009-02-12 

 
69 Elevintervju med Elias, innerstadsskolan, 2009-02-12 

70 Elevintervju med Alma, innerstadsskolan, 2009-02-12 

71 Elevintervju med Elias, innerstadsskolan, 2009-02-12 

72 Elevintervju med Valdemar, innerstadsskolan, 2009-02-12 

73 Elevintervju med Claes, landsortsskolan, 2009-03-20 
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Bildlärare – om olika konstnärer 

Tilda har ett ganska öppet förhållande till vilka konstnärer som hon använder i 

undervisningen, även om det är kända namn som nämns. Hon förklarar det som att hon 

försöker anpassa valet av konstnärer till efter vad eleven kan och vill. Tilda poängterade 

bland annat att om”… en elev som kanske inte är så där hundra på att avbilda, då brukar jag 

försöka leda in eleven på ett mer abstrakt måleri. Sedan när det gäller modernismen så 

kommer vi in på en massa namn, med det gäller ju för hela konsthistorien också, men ändå 

har vi en slags fördjupning i modernismen där namn som Warhol och Picasso ofta 

förekommer, och ja, alla de stora, Dali… ”.74 

Även Märta använder sig av kända konstnärer, men också några lokala namn. Märta beskriver 

det så här: ”Ja, Vincent van Gogh är ju en stor, ja, som jag tycker om mycket själv och just 

hans levnadshistoria brukar fascinera eleverna också. Men också kubism, futurism, 

pointilism, Dali, men även de här sundsvallskonstnärerna. Popkonst är ju lite grann på modet 

också, så det är lätt att få in det. Men även renässanskonstnärer, men de är inte lika populära, 

så man måste fria lite grand till eleverna också.”75 

Elever – om kvinnliga konstnärer 

Ingen av de tre intervjuade eleverna på gymnasieskolan kunde nämna någon kvinnlig 

konstnär. Jane menade att de uteslutande hade sysslat med manliga konstnärer.76  Ingen av 

eleverna kunde heller finna någon orsak till detta och tog snarare detta utelämnande som ett 

faktum. 

Även eleverna på innerstadsskolan hade ingen större kännedom om några kvinnliga 

konstnärer. Alma nämnde omgående Frida Kahlo, men därefter var det stopp. De båda 

pojkarna valde här att passa på frågan. På följdfrågan om varför det är så få kvinnor i 

konsthistorien menade Elias: ”… att det är gamla tider, kanske det var mer män”77 och Alma 

inflikade att ”… kvinnor fick inte ta lika stor plats ”.78 En annan synpunkt var att konst och 

måleri ”… var männens grej.”  Med andra ord hade eleverna bra och genomtänkta 

förklaringar om varför kvinnor saknas i konstböcker och i undervisningen, då de kunde se 

historiska förklaringar till att förr i världen var det ”männens värld” och att ”kvinnor inte fick 

ta plats.” En ytterligare intressant synpunkt som Alma framlade var att det är fler flickor som 

                                                      
74 Lärarintervju med Tilda, innerstadsskolan, 2009-02-12 
75 Lärarintervju med Märta, landsortsskolan, 2009-03-20 
76 Elevintervju med Jane, gymnasieskolan, 2008-11-28 
77 Elevintervju med Elias, innerstadsskolan, 2009-02-12 
78 Elevintervju med Alma, innerstadsskolan, 2009-02-12 
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tecknar och målar. ”Så är det ju i alla fall om man tittar här i skolan, att det är fler tjejer och 

så, och man tänker det var väl så när man var mindre. Jag vet inte om tjejer ritar bättre och så 

där…”.79 Detta förde oss in på hur situationen är för kvinnliga konstnärer idag. Eleverna 

menade att idag mer möjligt för kvinnor att bli konstnärer. ”Nu så, så är det lite annat. Nu 

finns det mer kvinnor som håller på” menade Elias.80 

Eleverna på landsortsskolan kunde inte heller nämna några kvinnliga konstnärer, förutom 

Jenny Nyström. Britta svarade att ”Nej, det är nog mest killar”.81 På frågan om vad denna 

frånvaro av kvinnor kunde bero på menade Inger att ”… att de passade barnen”.82 Claes 

refererade till de böcker de läst under momentet konsthistoria och menade att: ”Nej, och 

samma sak var det nog med konsthistorian som vi läste, det var nog bara killar där! Claes 

tyckte sig se en markant skillnad mot hur det var då mot idag och påpekande: ”Ja, det är lite 

konstigt för nu kan man göra vad man vill”.83  

Bildlärare – om kvinnliga konstnärer 

På frågan om huruvida kvinnliga konstnärer togs upp i undervisningen, svarade Tilda, läraren 

på innerstadsskolan, att ”Det gör jag ju inte, men jag tror jag är jättemycket präglad av min 

egen utbildning, kanske inte så mycket av bildlärarutbildningen, men framförallt av den 

konstvetenskap som jag själv läste på universitetet för några år sedan. Där var det väldigt 

traditionellt, och det fanns en väldigt manlig syn på det här med konstbilder. Så jag tror att jag 

har tagit med mig detta, tyvärr, men visst händer det att jag lyfter upp någon kvinna…”.84 

Märta, läraren på landsortsskolan, sa omgående ”… Jenny Nyström har jag tagit upp och jag 

har också pratat om att i konsthistorien, att det är få kvinnor som är omtalade och vi pratar om 

varför det är så. Det är också en fråga i konsthistorian, på provet. Där jag tar upp varför det är 

så få kvinnor i konsthistorian”.85 

 

 

                                                      
79 Elevintervju med Alma, innerstadsskolan, 2009-02-12 
80 Elevintervju med Elias, innerstadsskolan, 2009-02-12 
81 Elevintervju med Britta, landsortsskolan, 2009-03-20 
82 Elevintervju med Inger, landsortsskolan, 2009-03-20 
83 Elevintervju med Claes, landsortsskolan, 2009-03-20 
84 Lärarintervju med Tilda, innerstadsskolan, 2009-02-12 
85 Lärarintervju med Märta, landsortsskolan, 2009-03-20 
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Elever – om samtida eller äldre konst 

Informanternas svar på frågan om samtida eller äldre konst används i undervisningen anas 

redan tidigare i denna intervjusammanställning, men jag ville ändå direkt ställa frågan till 

eleverna för att eventuellt upptäcka nyanser i deras svar.  

Eleverna på gymnasieskolan hade en ringa uppfattning om den samtida konsten. En av 

eleverna, Olov, svarade specifikt att konsten kunde dateras till 1800- och 1700-talet.86 En 

annan av eleverna, Jane, svarade att de fick se både äldre och mer samtida konst.87 Dock 

kunde eleverna inte namnge något nutida verk eller någon idag verksam konstnär. Beatrice i 

klassen svarade entydigt om vilken typ av konst som användes: ”Det var äldre konst, sådana 

som alla visste vilka det var…”.88 Olov fortsatte på samma linje, men lade också till en 

värderingsaspekt: ”Det känns som äldre konst har mer värde liksom, och jag har ingen aning 

om vad som är nutida konst, så jag har liksom bara fått se gamla tavlor från typ 1800-talet och 

1700-talet.”89 

Eleverna på innerstadsskolan hade mest erfarenheter, åtminstone från undervisningen i 

skolan, av den äldre konsten. Dock, som jag tidigare har varit inne på, hade dessa elever en 

bred erfarenhet av gå på museer och utställningar och hade förmodligen därigenom tydliga 

åsikter om dagens konstscen. När jag frågade om konsten idag svarade Alma att ”Idag är 

konst allt”.90 Valdemar tyckte att konsten idag kan beskrivas som att: ”Man kan antingen säga 

att det har spårat ur eller att det bara är helt öppet.”91   

På landssortsskolan menade eleverna att konsten idag i mångt och mycket spelat ut sin roll. 

Claes utvecklade detta med att ”… när det gäller målningar så tänker jag att folk lika gärna 

köper ett tryck på IKEA.”92 Britta menade att hon ”tycker om den gamla konsten mer… om 

konsten som vi läste om då. Den konst som var gammal då tyckte jag var finare än den nya 

konsten, så jag tycker inte alltid att det går mot det bättre.”93 Inger, som tidigare under 

intervjun förhållit sig ganska tyst, gick här lite stick i stäv mot de andra två informanterna, 

och sa att ”… jag tycker att det kan vara lite tråkigt att jag inte känner till en enda konstnär 

                                                      
86 Elevintervju med Olov, gymnasieskolan, 2008-11-28 
87 Elevintervju med Jane, gymnasieskolan, 2008-11-28 
88 Elevintervju med Beatrice, gymnasieskolan, 2008-11-28 
89 Elevintervju med Olov, gymnasieskolan, 2008-11-28 
90 Elevintervju med Alma, innerstadsskolan, 2009-02-12 
91 Elevintervju med Valdemar, innerstadsskolan, 2009-02-12 
92 Elevintervju med Claes, landsortsskolan, 2009-03-20 
93 Elevintervju med Britta, landsortsskolan, 2009-03-20 
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nu, liksom… man får inte lära sig något om det, men om det som var förut, det har man fått 

lära sig om.”94 

Bildlärare – om samtida eller äldre konst? 

Ett tydligt gemensamt drag var att lärarna använde sig väldigt lite av den samtida konsten. 

Tilda menade att ”… vi försöker någon gång, då och då, komma iväg på någon utställning, 

inte med varje årskull, men vartannat år. Och då är det bra att till exempel täcka in med 

Liljevalchs vårsalong, men annars så är det inte så att vi tar upp någon…”.95 

Märta återknöt till den lokala konsten i sitt svar: ”Jag har pratat lite om 

sundsvallskonstnärerna som Christian Beijer och Bengt Lindström och Bengt Åberg, Sigrid 

Hjertén, men jag vet inte om det är någon modern konst i den meningen. Men vi har inte 

pratat så jättemycket om dem. Men vi tar fasta på det som finns inom konsthistorian, ismerna 

och så.”  Märta berättade också lite om svårigheten med att få in samtidskonsten, och menade 

att ”… jag tycker själv att den är lite svår att förmedla till eleverna och de är ju inte mogna för 

det här… någon som står och låter på en frekvens i tio minuter. Fast jag kan ibland tycka att 

det är lite häftigt ibland, men jag har själv inte mognat in i det.”96 

Elever – om utomeuropeisk konst 

Eleverna på gymnasieskolan visst inget om konsten utanför Europa. En av eleverna, Beatrice, 

svarade på frågan om hon visste om någon konstnär utanför Europa med att ”Jag har ingen 

aning! Tror inte det! Det var mest de man hört talas om och så!”.97 Jane svarade mer bestämt: 

”Det var inte blandat!” 98 

Innerstadseleverna hade få erfarenheter av konst utanför Europa. De konstnärer, verk eller 

konstriktningar man kände till var sådant som de träffat på utanför skolan, på fritiden. 

Valdemar svarade att”… jag har vart ett par gånger på Asiatiska museet och … det är väl 

egentligen därifrån och när jag var liten och så, det är därifrån jag har fått det jag kan om 

japanska konst…” Valdemar menade också att utanför Europa hade konsten en annan 

funktion och roll än här i Europa. Detta utvecklade han med att indianer och andra naturfolk 

”… hade en annan tanke, med tanke på att för länge sedan när man inte hade någon kontakt 

                                                      
94 Elevintervju med Inger, landsortsskolan, 2009-03-20 
95 Lärarintervju med Tilda, innerstadsskolan, 2009-02-12 
96 Lärarintervju med Märta, landsortsskolan, 2009-03-20 
97 Elevintervju med Beatrice, gymnasieskolan, 2008-11-28 
98 Elevintervju med Jane, gymnasieskolan, 2008-11-28 
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[mellan] Europa och Sydamerika. Indianerna i Sydamerika använde mycket konst i sina 

byggnader och i kalendrar… ”.99 

Eleverna på landsortsskolan kunde inte heller nämna någon utomeuropeisk konstnär. Claes 

prövade med att nämna Andy Warhol och Roy Liechtenstein, men kom snart fram till att 

dessa konstnärer verkade i en slags europeisk tradition fast de var verksamma i USA.100 

Bildlärare – om utomeuropeisk konst 

På frågan om de förekom några utomeuropeiska konstnärer eller om man tog upp någon konst 

utanför Europa menade Tilda att ”… det är ju den västerländska kulturen som man fokuserar 

på.” Men menade också att ”det är dock väldigt fascinerande att komma in på egypterna”.101 

Märta sa att ”… det kanske inte är så många, kanske inte någon alls. Jag brukar ibland när vi 

jobbar med lera tala om afrikansk konst och när vi gör masker, men det är inget speciellt 

namn som jag tar upp”.102 

Elever - om konstkanon 

Under intervjuerna med eleverna ville jag vara så tydlig som möjligt med mitt syfte och 

avslutade därför varje intervjusejour med att tala om varför jag var där och vad min studie 

handlade om. Detta för att om möjligt ge en demokratisk inblick för eleverna och därigenom 

ge informanterna en chans att nyansera sina svar. Jag frågade därför eleverna, efter att ha 

förklarat begreppet, om de trodde att en konstkanon fanns.  

Eleverna på gymnasieskolan hade samstämmiga åsikter om en konstkanon. Beatrice i klassen 

menade på att ”Ja, jag tror att det finns en sådan för jag tror att de först visar de gamla 

bilderna, sedan visar de säkert hur bilderna ser ut nu, som ny konst ...”.103 Olov var inne på 

samma linje. Jane inflikade ungefär samma sak, men hade också en klar åsikt om en 

konstkanon: ”Ja, jag tror väl det skulle behövas, alla vet ju inte”.104 

På innerstadsskolan menade samtliga elever att det förmodligen fanns en kanon, men att 

denna kanon såg olika ut beroende på vilken skola man gick på. En annan följdfråga var hur 

eleverna upplevde undervisningen? Är den rättvis och har något saknats?  Elias menade att 
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101 Lärarintervju med Tilda, innerstadsskolan, 2009-02-12 
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”… vi har fått en bild av konst skulle jag vilja säga, men man kan ju utveckla den mycket mer 

och sedan dra sina egna slutsatser. Jag menar, vi har ju fått grunden”.105 Valdemar fortsatte på 

samma linje med ”… det skolan kan göra, eller det enda skolan kan göra, är ju att ge oss 

överhuvudtaget information. De kan ju inte få oss att känna och lära sig hur man skall se på 

bilder och tolka dem, det är ju helt personligt. Fast jag skulle vilja säga att man har fått en 

rättvis bild av konstens historia.”106  

På landsortsskolan hade eleverna klara och tydliga åsikter om en eventuell kanon i konsten. 

Claes menade att ”Ja, att det finns bestämt i förväg! Men det som också känns med de här 

bilderna är att det är stora konstnärer och konstens stora tid var ju… vi har ju de här stora 

konstnärerna och det är ju lätt att det blir så… det är inte så mycket med om de nya”.107  Britta 

tyckte att kanon kunde se fördelar med en konstkanon och menade att ”… på ett sätt är det väl 

bra så att vi får ta del av, få lära oss om hur det var då…” men såg också nackdelar som att 

”vi får inte veta så mycket om hur den är idag, om konstnärerna idag. Det är liksom mer det 

gamla som lärs ut. Det är inte så mycket nytt.”108 Inger fortsatte på samma spår och menade 

att om en kanon tog upp den samtida konsten så kunde den vara bra och svarade så här: ”Ja 

precis, så att man får lära sig lite om det nya!”109 Claes avrundade frågan med ”Ja, vi har ju 

ändå hört samma namn, som da Vinci, liksom. Ja, det har vi hört förut, det vore kul att få lära 

sig något nytt. Vi lever ändå i nu.”110 

Bildlärare - om konstkanon 

På frågan om konstkanon, om den finns och om den finns, behövs den, svarade Tilda: ”Jag 

skulle tycka att det vore en bra konstdiskussion om detta kom upp, och att man skulle plocka 

ut den och den och den. Jag har inte tänkt på det där på jättelänge, fast nu när du säger det, det 

kanske skulle kunna vara något. Åtminstone som något slags stöd. Fast hur var tanken att en 

sådan kanon skulle se ut?”.111  

Märta menade att en kanon var ”Både och… Men jag tänker lite på svenskan, att det är vissa 

böcker som man skall läsa och jag tänker på de här eleverna. En del tycker verkligen alltså, 

att någon skall bestämma vad man skall läsa, vad som är bra eller dåligt… jag är inte emot 

det. Allting har ju en logisk början, man börjar någonstans och sedan utvecklar man det om 
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man är tillräckligt intresserad och till slut så vill man ju inte fortsätta med bröstmjölk om, 

man vill ju vidare.” Samtidigt kunde hon se fördelar med en kanon genom att ”… det kan 

vara till hjälp för många lärare. Om man är ensam på en skola och ja… som en 

inspirationskälla och man får ta upp konstnärer som man annars inte har tänkt på.” Märta 

avslutade också med att säga ”Ja, det skall i alla fall bli intressant att höra vad andra bildlärare 

säger, för jag känner att den här debatten behövs.”112 

3. Resultat och tolkning 
Jag anser att en outtalad konstkanon finns. Genom de resultat som intervjuerna uppvisar och 

mina tolkningar av dessa, anser jag att en outtalad kanon kan påvisas, åtminstone på de skolor 

jag har besökt. Resultaten och mina tolkningar redovisas tematiskt, under samma teman som i 

kapitlet Bearbetning och analys.  

Konstnärer och konstbilder i skolan – ur elev- och lärarperspektiv 

Den samlade bilden av elevernas och svar tyder på att ett visst antal konstnärer och 

konstbilder används (och återanvänds) och som verkar oroväckande samstämmig i samtliga 

elevers svar. Enligt eleverna används konstbilder för att förevisa något och som exempel inför 

olika arbeten. De konstbilder och konstnärer som omgående dyker upp är verk av da Vinci, 

Van Gogh och Picasso (med andra ord skrämmande lik min titel, och min titel är ingen 

efterkonstruktion, vill jag tillägga). Dessa namn förekom på samtliga tre skolor. Andra namn 

var Salvador Dali, Frida Kahlo, Monet, Roy Liechtenstein och Andy Warhol. En drastisk 

slutsats utifrån detta är att några få konstnärer och verk definierar vad som är konst. Elevernas 

erfarenheter av konstbilder undervisningssyfte bestod i hög grad av bilder (ja, om vi 

utelämnar Picasso och några andra namn) från tiden före modernismens genombrott.  

De två lärarna sade att de då och då använde sig av konstbilder i undervisningen, främst i 

konsthistorieundervisningen, men för att exemplifiera olika uttryck. På innerstadsskolan 

arbetade man med da Vinci i årskurs 7, medan eleverna fritt fick välja konstnär i årskurs 8, 

och då försökte bildläraren, Tilda, hjälpa dem med att hitta en konstnär som passar för just 

den enskilde elevens behov.  

På den andra skolan, landsortsskolan, arbetade man specifikt i årskurs 6 med någon lokal 

konstnär.  Med andra ord stämmer elevupplevelsen ganska väl med hur lärarna upplever 

undervisningen. Dock framkom detta med individanpassningen och den lokala anknytningen, 
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som lärarna lyfte fram, var för sig. Dock visar min studie att konstbilder endast ”då och då” 

används i undervisningen.  

Denna bild överensstämmer väl med vad Skolverkets ämnesrapport uppvisar, bland annat i 

denna tabell med lärares utsagor om vilka kriterier som är mest betydande vid bedömning.113 

 
 

Konstbildens underordnade roll i framgår även i denna lista över strävansmål i 

undervisningen, återigen från Skolverkets ämnesrapport, ur ett lärarperspektiv: 

Annat som de svarande har uppgivit att undervisningen ägnas relativt mycket åt är 
strävansmål som (fallande ordning): 
• att diskutera och samtala om bilder 
• att arbeta med hur olika sorters bilder kan användas i olika sammanhang 
• att betrakta, uppleva och tolka bilder 
• att arbeta med bilder från förr och nu och från olika kulturer 
• att kommunicera med bild t.ex. genom att ställa ut bilder i eller utanför skolan, redovisa 
temaarbete med hjälp av bild och liknande.114 

På näst sista placeringen återfinner man ”att arbeta med bilder från förr och nu och från olika 

kulturer”. Dock vill jag tillägga att de elever som jag träffade, trots att få visste mycket om 

konstbilder rent allmänt, var mycket nyfikna på konst, men menade samtidigt att tiden allt för 

mycket ägnades åt äldre konst. Flera av eleverna hade olika åsikter om hur man skulle kunna 

arbeta med konstbilder i skolan.  
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Kvinnliga konstnärer och utomeuropeisk konst i skolan – ur elev- och lärarperspektiv  

På samtliga skolor var frånvaron av kvinnliga konstnärer och utomeuropeisk konst påtaglig, 

både från elev- och lärarsynpunkt. På den första skolan, gymnasieskolan, var frånvaron av 

kvinnliga konstnärer i det närmaste total i undervisningen. Det samma kan sägas om 

utomeuropeisk(-a) konst eller konstnärer. På innerstadsskolan och landsortsskolan framkom 

två namn: Frida Kahlo och Jenny Nyström. I övrigt hade samtliga elever svårt att nämna 

några namn överhuvudtaget.  Denna brist på kunskap omfattade även utomeuropeisk konst i 

undervisningen. Ingen av eleverna kunde nämna någon konstnär utanför Europa. Dock hade 

eleverna på innerstadsskolan egna erfarenheter som de tillgodogjort sig på fritiden som bland 

annat omfattade besök på Östasiatiska museet och museibesök utomlands.  

Lärarna å sin sida ansåg att det var svårt att få in kvinnor när man talar om konst. Tilda 

menade att hon var väldigt styrd av den konstvetenskap hon en gång läst på universitetet. 

Utbildningen på universitet hade varit väldigt traditionell och det fanns en väldigt manlig syn 

på det här med konstbilder, menade Tilda.115 Märta sade sig ta upp frånvaron av kvinnor i 

konsten i konsthistorieundervisningen, det vill säga frågan om varför det är så få kvinnor, 

men nämner också Jenny Nyström som en konstnär som brukas tas upp. Den utomeuropeiska 

konsten har också svårt att nå ut, enligt bildlärarna i studien. Märta tog upp afrikansk konst i 

samband med masker i lera, men sade sig i övrigt inte beröra den.116 Resultaten här återknyter 

till Griselda Pollocks resonemang om in- och uteslutningar i en kanon.117 Pollock liknar en 

kanon, som vi idag känner den, vid en diskursiv formation som ansluter till Foucaults 

resonemang om diskursens betydelse i fråga om makt och kunskap. 
I define the canon as a discursive formation which constitutes the objects/texts it selects as the 
products of artistic mastery and, thereby, contributes to the legitimation of white masculinity’s 
exclusive identification with creativity and with Culture. To learn about Art, through the 
canonical discourse, is to know masculinity as power and meaning, and all three as identical 
with Truth and Beauty.118 

Min studie visar att kvinnor och utomeuropisk/-a konst/-närer saknas i stor utsträckning i 

undervisningen. Tilda och Märta, de två lärare som jag intervjuade var båda medvetna om 

problematiken med avsaknaden av både kvinnor och utomeuropeisk kultur i 

bildundervisningen, vilket också framgick av deras svar. I deras svar framskymtade också en 

önskan om fortbildning på området. I Skolverkets ämnesrapport angav mellan 59 och 73 

procent av de tillfrågade lärarna i en enkät att de, var mycket, eller ganska mycket angelägna, 
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om att få fortbilda sig.119 Dock var konsthistoria/konstvetenskap det lägst prioriterade området 

i enkätundersökningen.   
Områden där intresset för fortbildning är lågt är: konsthistoria/konstvetenskap, 
pedagogik/didaktik, design, grafisk form och foto. Konsthistoria/konstvetenskap 
och pedagogik/didaktik är områden där det regelbundet finns tillgång till kurser vid universitet 
och högskolor.120  

Det låga intresset för konsthistoria/konstvetenskap bland bildlärare förklaras i 

ämnesrapporten med att kurser inom området redan finns att tillgå på universitet och 

högskolor. Bildlärarna hade i denna undersökning önskat sig fortbildning i sådant som det 

inte finns fortbildning i, till exempel video och digital bildbehandling. Men resultatet skulle 

också kunna visa på ett påfallande lågt intresse för området konsthistoria/konstvetenskap 

generellt.  Skolverkets ämnesrapport visar också att konstbilder i undervisningen 

förekommer, sällan eller ibland.  

Arbetet med bilder från förr och nu och från olika kulturer förekommer sällan 
eller ibland till ca 70 procent. 121 

Min tolkning av Tildas och Märtas svar är inte fullt lika dyster. Både sade sig vara 

intresserade av området och såg möjligheter med konstbilder i undervisningen, även om de 

inte använde konstbilder i den utsträckning som de själva ville. Därtill ville båda fortbilda sig 

inom området.  

Tankar om kanon 

Vad tycker då elever om en kanon? Eleverna på samtliga tre skolor tyckte inte att en kanon är 

något farligt och skrämmande. En kanon sågs som något positivt, med förbehållet om att 

kanon är uttalad, och omformuleras så att samtida konst, kvinnliga konstnärer och 

utomeuropeisk konst också omfattas.  

En av eleverna på innerstadsskolan, Alma, menade att ”eftersom läroplanen är så flummig så 

får lärare tolka den på sitt eget sätt, vilket gör att en skola som ligger precis bredvid, lär sig på 

ett helt annat sätt.”122 Här tycker jag Alma visar hur konstkanon uppträder på skolor idag och 

analysen överensstämmer väl med Pollocks teorier om de parallella rörelser en kanon kan ha i 

samhället, men pekar också på hur skolan styrdokument fungerar och tillämpas.   
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Historically, there has never been just one, single canon. Art historically, there are competing 
canons. During the great era of art historical activity in the nineteenth century, many artists as 
well as schools and traditions were discovered and revalued.123  

Båda de lärare som jag intervjuade menade ett en diskussion om en kanon är något som 

behövs bland landets bildlärare. Båda menade att en uttalad konstkanon är att föredra framför 

den outtalade som finns idag. Tilda menade att en kanon kunde vara till hjälp i 

undervisningen som ett stöd för läraren, fast hur en uttalad kanon skulle se ut ville hon inte 

precisera.124 Märta kunde också se fördelar med en kanon, att den kunde vara till hjälp för 

många bildlärare, och särskilt om bildläraren är ensam på en skola. Dessutom kan det vara en 

inspirationskälla som leder till att man tar upp konstnärer som annars inte har tänkt på, 

menade Märta.125 Resultaten visar tydligt att lärare och elever inte skräms av en kanonisering 

av konstbilder i skolan. De ser fördelar med en kanon, men att den då skall var uttalad. Jag 

tycker dock inte frågan är så enkel. Här framskymtar ett definitionsproblem, som kanske 

också är en kanons största problem. En kanon, hur rättvis den än må vara, innebär som jag 

tidigare har varit inne på, att några lyfts fram, men också att några ställs utanför. Detta ligger i 

själva kanons natur. Vem skall definiera en kanon om vad som skall ingå? Frågan återknyter 

till Foucaults resonemang om maktens förhållande till kunskapen där kunskapen strukturerar 

och ordnar världen och världen därigenom formas av den kunskap som institutionaliseras i 

den.  Subjektets form och hennes sätt att förhålla sig till världen och sig själv är diskursivt 

skapande.126  

Jag tror att en lösning är att medvetandegöra bildlärare om att kanon finns på våra skolor. Om 

bildlärare görs medvetna om att de, medvetet eller omedvetet, lyfter fram vissa konstbilder, 

framför andra konstbilder, innebär att det också att de kanoniserar konsten som visas och 

används. Därför är också fortbildning en viktig punkt menar jag. Området 

konsthistoria/konstvetenskap bör prioriteras högre och krav bör ställas på utbildningsanstalter 

och lärosäten där kurser och fortbildningar anordnas så att de omfattar kvinnliga konstnärer, 

samtida konst och utomeuropeisk konst och kultur. 

Olika kulturellt kapital 

 I mitt arbete framträder ett tydligt kulturellt kapital hos framförallt, eleverna på 

innerstadsskolan, i jämförelsen med eleverna på de andra två skolorna, gymnasieskolan och 

landsortsskolan. I Skolverkets ämnesrapport för bild, NU03, är kulturellt och ekonomiskt 
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kapital, eller som det benämns i rapporten ”utanför-skolan-förutsättningar”, något som man 

anses vara av yttersta vikt för hur den enskilde eleven lyckas i bildämnet.   

Till utanför-skolan-förutsättningar räknar vi elevers bakgrund när det gäller 
kön, etnicitet och i termer av kulturellt och ekonomiskt kapital. Föräldrars 
attityd till bildaktiviteter utanför skolan och till bildämnet redovisas, liksom 
elevers fritidsintressen med bildanknytning och elevernas intresse för bild.127 
 

Hos eleverna på innerstadsskolan kunde jag utläsa en bred kunskap, men också ett stort 

intresse för konst och konstbilder.  Här skulle jag vilja säga att dessa elever är utrustade med 

ett kulturellt kapital. Detta kulturella kapital framkom tydligt i våra samtal. Samtliga tre 

elever kunde referera till museibesök och utställningar, både i Sverige och utomlands. Detta 

avspeglade sig i elevernas svar. Dessa elever hade en helt annan överblick än eleverna på de 

andra skolorna. 

På landsortsskolan fanns däremot ett slags lokalt kulturellt kapital skulle jag vilja kalla det. 

Både lärare och elever verkade ha god kunskap om den lokala konsten och konstnärer 

verksamma i trakten. Detta var en etnografisk upptäckt som jag gjorde i min undersökning. 

Bland annat berättade bildläraren Märta att hon i årskurs 6 brukar introducera några svenska 

konstnärer, och gärna då med någon lokal konstnär, som en ingång till detta med konstbilder. 

I en diskussion om samtidskonsten berättade Märta att hon brukar ta upp lokala konstnärer 

som Christian Beijer och Bengt Lindström och Bengt Åberg.128  I en av elevernas svar 

framkom det att eleven målade en del hemma och att detta var lite av en tradition i familjen. 

Jag menar att på till exempel landsortskolor kan det finnas en annan ingång till kunskap som 

också kan tillskrivas vara en form av kulturellt kapital, som i detta fall, en lokal konstdiskurs.   

I viss mån är också min jämförelse av innerstadsskolan med de andra skolorna orättvis. 

Eleverna på innerstadsskolan, har förutom det eventuell kulturella och ekonomiska kapital de 

bär med sig, också alla de förmåner som en storstad erbjuder, det vill säga närhet till museer, 

utställningar och andra kulturella aktiviteter. Detta kan dock kompenseras av kunskaper i och 

om den lokala konstdiskursen, som mitt exempel visar.  

Samtida konst i undervisningen 

Något som tydligt framkom i intervjuerna var den bristfälliga kontakten med samtidskonsten i 

undervisningen. Detta var märkbart i flera elevsvar. Eleverna på gymnasieskolan hade svårt 

att överhuvudtaget formulera vad samtida konst är, och menade att de uteslutande använt sig 
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av äldre konstbilder i undervisningen. Eleverna på innerstadsskolan hade en stor fördel av det 

kulturella kapital som jag gick igenom i rubriken ovan, och detta kapital avspeglade sig i 

elevernas svar. Eleverna hade bestämda åsikter om konstscenen idag. Bland menade de att 

idag kan allt vara konst. På landsortsskolan tyckte eleverna att det var tråkigt att de inte kände 

till en enda konstnär verksam idag och att alltför stor fokus lades på den äldre konsten.  

De resultat jag har inhöstat visar att samtidskonst och kulturdebatten idag inte är något som 

berörs nämnvärt i undervisningen. Bildlärarna menade att det var ”svårt” och ”krångligt att få 

in” samtidskonsten. Tilda som undervisar på innerstadsskolan berättade att samtidskonsten 

inte är något som berörs så mycket, men att hon ibland försöker komma iväg till någon 

utställning med sina klasser.129  Märta, bildläraren på landsortsskolan, menade att 

samtidskonsten är lite svår att förmedla till eleverna och att eleverna inte är för den.130  

Den bild som min studie uppvisar samstämmer väl med Skolverkets ämnesrapport för bild. I 

den enkätundersökning man gjorde med tre olika skolor utifrån receptionsperspektivet, det 

vill säga hur bildämnet uppfattas, i uppnående målen för år 9 kom man fram till att: 

… just arbetet med bilder från förr och nu och från olika kulturer [är] minst frekvent. Utfallet 
tyder på att konstvetenskapliga inslag i undervisningen och i elevernas lärande är mindre 
vanliga. 131 

Det min undersökning redovisar understöds också av det som Lars Cuzner 132 och Linda 

Peterson 133 beskriver i sina examensarbeten. Någonting bör göras för att lärare ska känna sig 

tillräckligt insatta i samtidskonsten så att de kan förmedla den vidare till elever i alla åldrar 

menar både Cuzner och Peterson i sina arbeten. Jag är givetvis benägen att hålla med här. Ett 

alltför stort glapp tycks finnas mellan konstscenen idag och vad man tar upp i skolorna. Min 

studie visar dock på att viljan till förändring finns, och det är det vi måste ta avstamp ifrån. 
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4. Slutdiskussion 

Mitt huvudsakliga syfte för mitt arbete har varit att ta reda om en outtalad konstkanon finns 

på våra skolor, men också att undersöka vilka tankar elever och lärare har kring en 

konstkanon och konstbilder rent allmänt. I skolorna i undersökningen tycks en konstkanon 

finnas. Det visar utfallen av intervjuerna med både elever och lärare. Mitt antagande om att 

konstbilder som visas och används i undervisningen är historiska, av klassiskt snitt och 

företrädesvis representerade av manliga konstnärer, har besannats, med några få enstaka 

undantag. Något som också har framkommit är att både lärare och elever har till synes varit 

omedvetna om att en konstkanon finns. Noterbar är också att inställningen till en konstkanon 

har varit förvånansvärt positiv, från så väl elever som lärare. Både elever och lärare pekar på 

att en konstkanon kan vara något positivt om den också omfattar kvinnor, utomeuropeiska 

konstnärer och den samtida konsten. Från lärarhåll har man menat att en uttalad konstkanon 

kan vara ett stöd i undervisningen och en hjälp för den enskilde bildläraren till att hitta fram 

till konstnärer och verk som vanligtvis inte ta upp, vilket skulle kunna vara en garant för att 

inte bara manliga västeuropeiska konstnärer verksamma i en klassisk tradition tas upp. Från 

elevhåll har man menat att en uttalad konstkanon skulle kunna omfatta den samtida konsten 

och synliggöra rörelser i tiden. 

Egna tankar om konstkanon 

Jag har själv haft en kritisk inställning till konstkanon och jag måste även erkänna att jag (i 

min roll som lärare i svenska därtill) har tillhört de som mer högröstat har propagerat mot en 

litteraturkanon i ämnet svenska. Jag vill inte direkt påstå att jag har bytt fot vad gäller en 

konstkanons varande inom bildämnet, men mina möten med eleverna och lärarna i studien har 

gett mig perspektiv och nyanser vad gäller denna fråga. Jag kan också förstå de synpunkter 

som eleverna och lärarna har framlagt i studien. Men de motargument som gäller för en 

litteraturkanon, att en kanon manifesterar ett fåtal och utesluter ett flertal, kan också 

Elevbild 2: Parafras av ett verk av 
Öyvind Fahlström. 
Parafrasmålningen är gjord av en 
flicka i årskurs 9 på en skola på 
Södermalm i Stockholm. Parafrasen 
består i att eleven har ändrat en av 
figurerna i bilden, från kvinna till 
man.  Se bilaga 3 för beskrivning av 
uppgiften. 
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appliceras på konstkanondebatten. Konstbilderna i skolan måste ständigt uppdateras menar 

jag. Skolan kan inte konservera en syn på konst som var rådande för hundra år sedan. Detta är 

en utmaning för oss bildlärare, men också för kultursfären i övrigt. Dagens konstnärer bör 

öppna upp dialogen mot skolorna, i en större utsträckning än nu, och skolan i sin tur, bör 

spegla och använda samtidskonsten i bildundervisningen. Samtidskonsten idag omfattas 

också av kvinnor och utomeuropeiska konstnärer och detta borde vara ett ytterligare argument 

för att använda den samtida konsten. Detta är också något som man slår fast vid i Skolverkets 

ämnesrapport för Bild. 

En viktig uppgift för bildämnet är att ansvara för att skolan blir en plats för kulturmöten,  
en ”kulturskola för alla”, där både produktion och reception av kultur blir centralt i lärandet. 
Därför bör skolan ha såväl produktions som presentationsytor. I detta sammanhang är skolans 
kontakter med närsamhälle och kulturinstitutioner av stor betydelse.134 

I kapitlet Resultat och tolkning visade jag att bildlärarna i studien att de gärna fortbildade sig 

inom området konsthistoria/konstvetenskap. Detta som en slags motbild mot vad Skolverkets 

ämnesrapport för ämnet bild uppvisade. Utbildning tror jag är en framkomlig väg mot en mer 

differentierad konstkanon. Jag har tidigare belyst Pollocks teorier om hur man skulle kunna 

införliva kvinnor i konsten.135 Jag tycker att en föreläsning av Pollocks teorier vore en 

utmärkt fortbildning för bildlärare. Detta skulle kunna bli ett kunskapslyft som skulle komma 

eleverna till dels och dessutom ge en mer uppdaterad bild av konsten.  

Konstbilden i ett framtida undervisningsperspektiv 

Har konstbilden någon roll i framtidens bildundervisning? Vi har redan skymtat konstbildens 

svårigheter att överhuvudtaget göra sig sedd, och studien har visat att en ålderdomlig syn om 

vad som är konst är fortfarande är rådande. Problematiken finns dock inskriven i själva 

bildämnets inriktning och utveckling på senare år, vilket är något man tar fasta på i 

Skolverkets ämnesrapport till Bild. Bildämnets omfattning har ökat. Undervisningen i ämnet 

kan därmed skifta vad gäller innehållet och vissa delar får för lite utrymme i undervisningen. 

Det finns olika ämneskonceptioner eller uppfattningar om vilken inriktning och funktion 
ämnet bör ha i skolan. Läroplanerna från Lgr 69 betonar visserligen ämnet som 
kommunikativt, men delar av nuvarande kursplan, t.ex. bildanalys, bildsamtal och 
bildkommunikation, får för litet utrymme i undervisningen. En tydligare skrivning av 
bildkommunikation som uppnåendemål bör därför föras in i kursplanen.136 

Bildsamtal, bildanalys och bildkommunikation är ett sådana områden som får för lite 

utrymme, menar man i ämnesrapporten.  Här skulle konstbilden kunna bli en del, menar jag. 

Vikten av att samtala kring bilder och bildskapande anser jag vara av yttersta vikt. I 
                                                      

134 Marner och Örtegren (2005), s. 10. 
135 Pollock (1999), s. 47. 
136 Marner och Örtengren (2005), s. 9. 



 38

bildsamtal framkommer elevens tankar och strategier på både ett ytligt och djupare plan. Den 

elev som inte är så duktig på att teckna och måla kan i samtalet eller analysen utveckla och 

formulera sina idéer och givetvis är det omvända fullt lika möjligt. Samtal kring bilder är 

också sätt att fånga elever som motoriskt inte kan uttrycka sig lika väl.  

Ett bra exempel som både omfattar konstbilder och bildanalys anser jag vara en uppgift som 

jag har utvecklat tillsammans med mina kollegor på min skola. Denna uppgift arbetar 

eleverna i årskurs nio med. I uppgiften får eleverna först arbeta med att göra en parafras av ett 

konstverk. Det hela har föregåtts av en föreläsning där bildläraren går igenom konsthistorien i 

grova drag samt gör ett eller flera studiebesök på museer tillsammans med eleverna. I 

parafrasmålningen arbetar eleverna med akrylfärger.137 Därefter skall eleverna skriva om sitt 

arbete. Skrivarbetet är uppdelat i tre delar.138 Den första delen är en analys av originalverket 

där eleverna också skriver lite om konstnären och den stil konstnären är/var verksam i. I den 

andra delen beskriver eleven den egna parafrasen. Här beskrivs parafrasen och vad de tillagda 

attributen och symbolerna får för betydelser i verket. I den sista delen beskriver elevens sin 

egen process i arbetet. Här skall elevens beslut och strategier framgå. När arbetet är klart 

lämnas både målning och det skrivna arbetet in. Därefter anordnas en utställning där 

elevernas bilder ställs ut. Det skrivna arbetet ligger till grund för en muntlig presentation 

elevens gör av sitt verk under utställningen. Till utställningen bjuds föräldrar och andra 

klasser in. Detta arbete anser jag sätter elevens kreativitet på prov och samtidigt lär sig eleven 

om konstbilder och konsthistoria utifrån sitt eget arbete, men också utifrån vad de andra gör. 

Samtidigt får eleven en möjlighet att uttrycka sig på flera sätt, än bara genom tecknande och 

målande. I både parafrasmålningen och det skrivna arbetet synliggörs elevens konstnärliga 

process, menar jag. 

Avslutningsvis skulle jag vilja avrunda med ett illustrativt citat från en av mina informanter 

med anledning av den debatt som finns idag om samtidskonsten. Valdemar, från 

innerstadsskolan jag besökte, tycker att konsten idag kan sammanfattas med: ”Man kan 

antingen säga att det har spårat ur eller att … det bara är helt öppet.”139    

 

                                                      
137 Ett elevexempel återfinns på s. 33, Elevbild 2. 
138 Se bilaga 3.  
139 Elevintervju med Valdemar, innerstadsskolan, 2009-02-12 
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Bilaga 1- intervjuformulär för elev 

Intervju med: ……………………………………………………………………………… 

 

Skola: ………………………………………………………………………………………… 

 

Ålder: -----------------------------------  

 

Pojke ☐ Flicka ☐ 

 

1. Vilka bilder använder ni er av i undervisningssyfte I ämnet bild? 

 

a) (Eventuell uppföljning) Du nämner här__________________________ kan du berätta lite 
mer om den/dem. 

 

2. Vilka är konstnärerna ni gick igenom på högstadiet? 

 

 

a) (Eventuell uppföljning) Du nämner bl. a _____________________. Är det något speciellt 
verk som du vill nämna? 

 

3. Fanns det några kvinnliga konstnärer representerade bland de konstbilder som togs upp? 

 

a) ((Eventuell uppföljning) Är det några kvinnliga konstnärer verksamma idag bland dem? 

 

4. Hur skulle du datera de bilder ni använde er av i undervisningen, nutida eller äldre konst? 

 

a) (Eventuell uppföljning) Du säger här att bilderna ofta var från_________________ Varför 
just dem? 

 

5. I vilka sammanhang använde ni er av konstbilder i bildundervisningen? 

 



 42

6. Fanns det några icke-europeiska konstnärer bland de bilder ni använde er av i 
undervisningen? 

 

7. Hur tror du det ser ut på andra skolor i landet, har man samma typer av bilder, är det 
samma verk och konstnärer som används i undervisningen? 

 

8. Har du fått en rättvis bild av vilka olika typer av konstbilder som finns idag? 

 

9. Vilka åsikter har du om en Konstkanon (uttrycket förklaras i intervjusituationen)? Skulle en 
sådan behövas eller finns det en Konstkanon redan?  

 

a) (Eventuell uppföljning) Om ja, är den i så fall uttalad eller outtalad? 
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Bilaga 2 - intervjuformulär för lärare 

 
Intervju med: ……………………………………………………………………………… 

 

Skola: ………………………………………………………………………………………… 

 

Ålder: -----------------------------------  

 

Man ☐ Kvinna ☐ 

 
1. Vilka bilder använder ni er av i undervisningssyfte I ämnet bild? 

 

2. Hur skulle du beskriva de bilder ni använder i bildundervisningen. 

 

a) (Eventuell uppföljning) Du nämner här__________________________ kan du berätta lite 
mer om den/dem. 

 

3. Vilka är konstnärerna ni går igenom på högstadiet? 

 

a) (Eventuell uppföljning) Du nämner bl. a _____________________. Är det något speciellt 
verk som du vill nämna? 

 

4. Fanns det några kvinnliga konstnärer representerade bland de konstbilder ni tar upp? 

a) ((Eventuell uppföljning) Är det några kvinnliga konstnärer verksamma idag bland dem? 

 

5. Hur skulle du datera de bilder ni använder er av i undervisningen, nutida eller äldre konst? 

a) (Eventuell uppföljning) Du säger här att bilderna ofta är från ___________________ varför 
använder ni just dem? 

 

6. I vilka sammanhang använder ni er av konstbilder i bildundervisningen? 

 

7. Finns det några icke-europeiska konstnärer bland de bilder ni använder er av i 
undervisningen? 
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8. Hur tror du det ser ut på andra skolor i landet, har man samma typer av bilder, är det 
samma verk och konstnärer som används i undervisningen? 

 

9. Ger du en rättvis bild av vilka olika typer av konstbilder som finns idag? 

 

10. Vilka åsikter har du om en Konstkanon? Skulle en sådan behövas eller finns det en 
Konstkanon redan?  

a) (Eventuell uppföljning) Om ja, är den I så fall uttalad eller outtalad? 
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Bilaga 3 – Parafrasuppgift, årskurs 9, bild 

 
 

 
 

Uppgiften består av två delar, en målad parafras och en skriftlig redogörelse. 
Ett elevexempel följer på slutet, Ateljéinteriör (Konversation i ateljén). 
 
1) Parafras 
Välj ut en bild ur konsthistorien och gör en parafras av den. När man gör en parafras av 
någon annans bild så efterliknar man den så gott man kan, men lägger i slutändan till och drar 
ifrån något/några sak/saker som skapar nya betydelser i bilden.  

Det är bra att först göra en analys av konstbilden (ursprungsbilden) för att ta reda på vad den 
säger. När du väl hittat budskapen vet du vilka budskap du kan förändra. 

Gör en kopia eller utskrift på konstbilden du utgår från till din parafras. 

Material: akrylfärger Akryl är ett slags krämig plastfärg på tub. Den går att späda ut med 
vatten så länge den är fuktig men när färgen torkat är den vattenavstötande. Om något går fel 
låter man bara färgen torka och målar sedan över med ny färg! 

 

2) Skriftlig redogörelse: 
Skall innehålla (1) en analys av den egna parafrasen, (2) en analys av konstbilden och (3) en 
redogörelse för hur du tänkt och vad som hänt under arbetsprocessen. 

Viktigast är att du med din text visar att du funderat kring din egen bild och din egen 
arbetsprocess. Din text ska också visa att du har funderat över vad som påverkade 
konstnärens bild och att du har tagit reda på fakta om konstnären och den tid han/hon verkade 
i.  
 

OBS! Att kopiera texter ur böcker eller från internet kan vem som helst göra och det värderas 
därför inte. Det viktiga här är att du använder fakta som har betydelse för hur du tolkar 
konstbilden. Alltså förväntas det att du diskuterar alla fakta som du redovisar. 

Omfång: minst en A4-sida 

Tidsåtgång för hela uppgiften: 7 lektioner (7 veckor). C:a 1 till 2 lektioner går åt till 
introduktion av uppgiften d v s jag föreläser. Den skriftliga delen får du jobba med hemma 
som läxa. 
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Bilaga 3 – parafrasuppgift, årskurs 9, bild 

 

VAR HITTAR JAG KONSTBILDER OCH FAKTA? 

 

• Gå till närmaste bibliotek och se vad du kan hitta. Sök både på enskilda konstnärer och i 
allmänna konstlexikon. 

 

• Internet är rikt på konstbilder och fakta: prova i första hand www.artchive.com . Här finns 
mängder av bilder med bra upplösning från massor av konstnärer. Även en del 
information (på engelska dock) finns om konstverken. 

 

• www.google.se fungerar också bra för att söka fakta om konstnärer och fakta om 
konsthistorien. Här kan du välja att söka svenska texter. Vill du söka efter bilder väljer du 
alternativet ”Bilder” ovanför sökraden. 

 

• Vet du namnet på en konstnär kan du alltid slå upp honom eller henne i 
Nationalencyklopedin och/eller Bra Böckers lexikon (finns på alla bibliotek, även 
skolans). Här hittar du oftast bra grundfakta om enskilda konstnärer. 

 

 

BETYGSKRITERIER FÖR SLUTUPPGIFTEN 

 

G Du gör en parafras med akrylfärg och visar att du behärskar ett grundläggande 
bildspråk. Du gör en beskrivning och en grundläggande analys av en konstbild, 
din egen parafras och din arbetsprocess. 

VG Därutöver ifrågasätter du vad du gör för att kunna få bästa möjliga resultat vad 
gäller parafrasens innehåll och tekniska kvalitet. På detta vis lyckas du väl med 
att skapa en uttrycksfull bild. Du tolkar också konstbilden självständigt och 
förstår termer och grundläggande begrepp inom bildområdet samt har tillägnat 
dig ett språk om bild som du använder dig av. Du jämför och finner särdrag 
mellan bilden och andra bilder eller företeelser.  

MVG Därutöver arbetar du utifrån egna idéer och söker egna metoder och 
tekniska lösningar. Du bearbetar konstruktivt olika idémässiga, 
formmässiga och praktiska problem som uppstår i arbetet. På detta vis 
lyckas du väl med att skapa ett uttrycksfullt konstverk som 
kommunicerar dina tankar och idéer och sätter frågor under debatt. Du 
använder bildområdets termer och begrepp, analyserar och värderar 
konstbildens och parafrasens innehåll och utförande samt har ett 
personligt förhållningssätt till bilderna. 


