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1. Inledning 

 

1:1 Bakgrund 

 

Långt innan skriftspråket uppfanns kommunicerade vi med bilder. Vi vet att människan 

gestaltat sina första möten med naturen genom att teckna, måla och skulptera. Tillsammans 

har dessa uttryck fungerat som ett verktyg för att forma våra språk. Trots att den visuella 

kommunikationen lämnat ovärderliga avtryck genom historien, har bildundervisningen i 

dagens skola fått maka åt sig till förmån för andra ämnen 

   För många anses bildundervisning vara förenat med något lustfyllt, ett sätt att leka och 

koppla av. Därför ses denna verksamhet många gånger som ett sekundärämne, ett ämne som 

inte har samma status som andra ämnen. För många sammankopplas sällan begrepp som 

”lustfyllt och kreativt” med något fruktbart eller karaktärsdanande, vilket blir än mer tydligt i 

samband med högre studier. Läskunnighet av bilder tas inte upp i skolan som en prioriterad 

verksamhet, utan ämnen som matematik och svenska får ett mycket större utrymme. 

I vårt nuvarande politiska klimat blir detta alltmer märkbart.  

 

Jag besökte Folkpartiets hemsida och snubblade över en av deras motioner med titeln 

”En-läsa-skriva-räkna garanti, ”
 
men ingenstans hittade jag ”Behovet av att kunna läsa bilder-

garantin”. Motionen hade kanske bara glömts bort och skall kompletteras under kommande 

mandatperiod?  

 

Motionen deklarerar:  

 

Läsa-skriva-räkna-garantin skulle stärka barnens rätt till extra hjälp redan i dagisåldern och sedan som skolelev 

för att klara studierna och tydliggöra barn/elevers och föräldrars rättigheter. Garantin bör utformas så att alla 

barn/elever med särskilda svårigheter i svenska och matematik får rätt till extra stöd. Det kan kompletteras vid 

behov, exempelvis av ett individuellt schema med utökat antal timmar undervisning i svenska och/eller genom 

läxläsningshjälp. Naturligtvis kan man inte garantera att alla barn verkligen lär sig läsa, lika lite som en 

vårdgaranti garanterar att alla blir friska. Men man garanterar att det barn som hamnar på efterkälken inte lämnas 

i sticket.
 1

 

                                                 
1 www.folkpartiet.se (Motion till kommunfullmäktige i Jönköping, ”En Läsa-skriva-räkna-garanti”)  

11 december 2010 

 

http://www.folkpartiet.se/
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Visst kan svenska och matematik vara ett sätt att slå vakt om våra barns demokratiska 

rättigheter, men är inte barns relation till bilder också det? Jag försöker bara föreställa mig en 

”visuell illitterat” och vilka konsekvenser han/hon skulle få i trafiken?  Hur skulle 

vederbörande kunna tolka innebörden av ”röd gubbe”? Bara ett exempel som påminner om 

hur bilders innebörder förekommer i otaliga sammanhang och om hur de sällan fixeras, och 

att det är därför vi behöver ett ämne som tar itu med detta.  

 

Via Facebook blev jag inbjuden till ett forum som kallades ”Lägg inte ned Västerås 

Konstskola”
2
 . Hemsidan hade uppstått som en motreaktion till att skolan var 

nedläggningshotad. Som f.d. elev vid Konstskolan började jag följa händelserna, nyfiken på 

hur scenariot skulle utvecklas. Jag visste att skolan redan tidigare varit nedläggningshotad, 

därför att den av flera politiker ansågs som en onödig utgift för skattebetalarna i Västerås stad. 

Under 2009 minskades skolans kommunala bidrag markant, och skolan uppmanades att söka 

ekonomisk hjälp från annat håll. Det var via ett inslag i Tvärsnytt som jag såg 

kommunpolitikern Roger Haddad uttala sig om varför bidraget reducerats till skolan:  

 

-  Just den här sektorn, de som går till konstskolan, så är det faktiskt väldigt, väldigt få som fortsätter inom den 

branschen. Och då går det inte att försvara det långsiktigt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.3 

  

Haddad bekräftade allt jag fått höra sedan tonåren: att det faktiskt är väldigt få som går vidare 

till ett yrkesarbete inom konstsektorn efter att ha studerat vid en konstskola. I Västerås är 

Roger Haddad en känd folkpartist, en företrädare för det parti som gjort sig känt för sin 

ambition att rensa upp i den s.k. flumskolan.  

   I sitt partiprogram har Folkpartiet gjort klart att man vill skapa utbildningar som genererar 

pengar till de allmännas nytta, vilket går att respektera och förstå. Men rent spontant 

reagerade många med ilska på Haddads kommentar. Själv blir jag ofta arg på denna typ av 

uttalanden och avvisar dem snabbt som förhastade och dåligt underbyggda. Kommentarerna 

fälls oftast av personer med begränsade kunskaper om vad skapande verksamheter har för 

betydelse i samhället. 

 

 

                                                 
2 www.facebook.com ( Lägg inte ned Västerås Konstskola) 2010-12-14 
3 Haddad, Roger (Kommunalråd i Västerås, 7 oktober 2009) Västerås konstskola nedläggningshotad, 

   Tvärsnytt, www.playrapport.se 

 

http://www.facebook.com/
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I dagens skola marginaliseras dessvärre bildämnet som en följd av ett äldre synsätt där 

undervisning främst betraktas som en rationell praktik, av systematisk och resultatinriktad 

verksamhet. Sett ur denna synvinkel har pedagogen redan siktet inställt på fixerade mål som 

ställts upp på förhand. När sedan detta förhållningssätt ställs i relation till bildundervisning 

uppstår ett problem. Bilder är polysema, mångtydiga, dvs. ger utrymme åt många tolkningar, 

och därför avfärdas bildundervisning som ett oprecist verktyg för vidareförmedla kunskap.  

För en bildpedagog problematiseras förhållandet till undervisningen och ses som ett mer 

sammansatt fenomen, men den uppfattningen får dessvärre inte plats inom den pedagogiska 

rationaliteten.
4
 Där lämnas mindre utrymme för diskussioner och nya perspektiv på vad 

kunskaperna skall användas till. Rationaliteten anses av många höra hemma inom arbete och 

det offentliga, i motsats till konsten som enligt kritiker kan utövas på fritiden.  

 

1:2 Syfte och frågeställning 

 

Undersökningen syftar till att inventera argument mot bildämnets marginalisering såväl som 

nyttan med bildämnet i skolan.  Mitt didaktiska syfte är att resonera kring vikten av hur en bra 

bildundervisning i skolan kan hjälpa elever utveckla ett medvetet sätt att förhålla sig till vår 

visuella kultur, en bildundervisning som lyfter aktuella samhällsfrågor på ett sätt som ger 

näring åt diskussioner. Jag tänker lägga fokus på ungdomars relation till den visuella kulturen, 

eftersom det för det finns ett behov av att tala om de visuella intryck de får i sin vardag via 

reklam, film, musik tv-spel mm. 

 

Frågeställning: Hur kan man tolka argument som synliggör nyttoaspekterna med skolans 

bildundervisning? 

 

1:3 Metod 

Jag kommer delvis att använda mig av diskursteorin med fokus på litteratur som metod för 

min undersökning. Med den valda litteraturens som grund diskuterar jag argument som talar 

för varför bildundervisning är viktigt. Men jag resonerar även de svårigheter som följer med 

att vara kulturarbetare idag.  

 

                                                 
4 Aulin-Gråhamn, Lena. Persson, Magnus. Thavenius, Jan, (2004), Skolan och den radikala estetiken, Karlstads 

universitet s. 84. 
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1:4 Teori och tolkningsram 

Mina argument har formulerats med stöd av Anne Bamfords – ”The Wow Factor - Global 

Research Compendium on the Impact of the Arts in Education”, men också till stora delar av 

Angela McRobbies artikel – ”Alla är kreativa – Konstnären som pionjär i den nya ekonomin”. 

Argumenten verkar som bas för vidare resonemang kring dagens bildundervisning och unga 

kreatörers villkor och förhållande till den visuella kulturen.  

 

Empirin kommer därför att utgöras av enbart text, och utifrån dessa har jag formulerat 

argument, vilket gör att diskursen är central och utgör själva stommen för min metod.  

Den refererar till en serie antaganden om hur man förhåller sig till ett ämne, men också om 

hur vi agerar utifrån det förhållningssättet 

   Enklare utryckt: Diskursen handlar om en specifik kunskap om världen, och hur denna i sin 

tur formar vår förståelse av världen och saker som sker i den.
5
 Den artikuleras genom alla 

former av visuella och verbala former, men även genom praktikerna som dessa språk 

möjliggör. Michel Foucault (1926-1984) hör till de mest kända företrädarna inom 

diskursanalysen. Han talade om diskursen som en disciplin, en källa till makt.  

 

Diskursen är kraftfull, men på ett speciellt sätt – den är kraftfull för att den är produktiv.  

Den syftar till att forma speciella sätt att tänka och agera, men utan att vara förtryckande.  

Den påtvingar inte regler, förhållningsätt för hur vi skall agera, utan i stället utvecklas 

människor genom diskursen - vår självbild formas alltså när vi omsätter den i praktiken.
6
  

Bamford’s och McRobbies texter väcker tankar härvidlag, och de blir därför konstruktiva för 

min undersökning. Jag intresserar mig inte för kvantiteten insamlat material, utan snarare för 

hur jag förhåller mig till, analyserar och bearbetar materialet. Jag har lagt tonvikten på 

texternas betydelse i relation till begreppet visuell kultur och texternas sociala produktion, och 

den effekt dessa får för samhället. Texterna granskas genom återkopplingar till författarnas 

ståndpunkter samt till annan vald teori, och därigenom prövas författarnas argument.  

 

 

 

 

                                                 
5 Rose, Gillian (2007), Visual Methodologies – An introduction to the Interpretation of Visual Materials, 

London. Sage publications ltd, s. 142 
6 Ibid., s. 143 
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1:5 Urval och avgränsning 

 

Jag kommer att förklara begreppet visuell kultur, men även betona de fördelar som följer med 

en vaken blick och ett kritiskt tänkande, och hur elever kan få detta genom bildundervisning. 

Vidare ska jag redogöra för bildpedagogers behov av att ge elever ett språk i den visuella 

kulturen.  Jag vill diskutera argument som talar för nyttoaspekterna med bildundervisningen 

idag, samtidigt som jag för en diskussion om politik och kreativa människors 

arbetsförhållanden. 

 

1:6 Empiri  

Min empiri utgörs av tre stycken argument som jag valt att undersöka där de är kopplade till 

nyttoaspekterna med bildundervisning ur ett psykosocialt och ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Dessa argument har jag utformat genom att närläsa Ann Bamfords  

“The Wow Factor - Global research compendium on the impact of the arts in education” 

tillsammans med Angela McRobbies – ”Alla är kreativa – Konstnären som pionjär i den nya 

ekonomin?” 

 

A: Vårt samhälle domineras av bilder, en visuell kultur och därför behöver skolan ett ämne 

som behandlar detta. 

 

B: Konstnärligt skapande är viktigt för varje individs välmående, och har en positiv inverkan 

på samhället.  

 

C: Konstnärligt skapande och entreprenörskap är bra vårt samhälles ekonomiska utveckling, 

och därför måste vi värna om relaterade utbildningar.  

 

2. Bearbetning och analys 

2:1. A: Vårt samhälle domineras av bilder, en visuell kultur och därför behöver skolan ett 

ämne som behandlar detta. 

 

Vår kultur genomgår en omvälvande utveckling, där de visuella uttrycken alltmer dominerar 

vardagen. Att se handlar därför om någonting större än att bara använda ögonen.  

Man måste också förhålla sig etiskt, moraliskt, intellektuellt till det man ser. Som blivande 

bildpedagog tycker jag det viktigt att ge ungdomar verktyg som stärker deras medvetenhet om 

bild och visuell kultur. Visuellt medvetna elever lär sig dekonstruera mediers meddelanden. 
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Därför blir deras seende ett verktyg för att ta ställning, och därigenom kan de reflektera över 

sina val. Den visuella kulturen är nämligen inte självklar, utan ett resultat av människor före 

oss.  

   Världen omkring oss är fylld av bilder och andra visuella uttryck. Med dessa kommunicerar 

vi med varandra och skapar mening. Under de senaste hundra åren har vår västerländska 

kultur blivit alltmer präglad av bilder och visuella uttryck, och dessa har kommit att dominera 

vårt vardagsliv, som det talade och det skrivna ordet en gång gjorde. Det går lättast att se när 

vi jämför dagstidningar och hur dessa såg ut för hundra år sedan. Idag domineras i stället 

tidningarna av bilder.   

 

Även datorer, som till en början bara fungerade som ett verktyg för skriva text, nummer och 

symboler har blivit ett verktyg för att förmedla komplexa visuella uttryck.
7
  

 

Det tas för givet att barn skall ha goda läs- och skrivkunskaper, men detta borde även gälla 

bildförståelse. Att praktiskt delta i skapande verksamheter möjliggör en djupare förståelse för 

bilder som uttrycksmedel. Men bildundervisningen har inte monopol på skolans skapande 

processer. Det svenska språket utgör ett vitalt inslag i barnens skolgång och främjar kreativitet 

genom meningsutbyten med andra. På skolverkets hemsida kan vi läsa om kursplanen för 

svenska och ämnets roll i utbildningen:  

 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja 

elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift.8 

 

Av ämnesbeskrivningen framgår att ämnet har en nyckelställning inom skolarbetet och gör 

kommunikation med andra möjlig. Språket är det verktyg vi använder när vi förmedlar 

bokliga kunskaper och gör dem hanterbara: 

 

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och 

värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av 

och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.9 

                                                 
7 Sturken, Marita and Cartwright, Lisa (2001), Practices of looking – An introduction to visual culture,  

  New York, : OXFORD University press, s. 1 

   
8 www.skolverket.se (Kursplan för svenska i grundskolan) Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135  

 
9 Ibid., 2010-12-10 

http://www.skolverket.se/
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När jag läser detta inser jag emellertid de likheter som förekommer mellan vad lärare i 

läroämnen och vad bildpedagoger vill åstadkomma. I både bild och svenska försöker man 

hitta metoder för att främja utbyte av erfarenheter och skapande av allmänbildade elever.  

 

På samma hemsida finner vi vad som står om bildämnet:  

 

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. 

Utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken 

rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar barns och ungdomars 

rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, tillsammans med samhällets 

kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald.10 

 

Jag hävdar att bild- och svenskämnet inte är väsensskilda. Genom konstnärligt arbete lär sig 

elever verbalisera en skapandeprocess, vilket ger dem en dynamisk förståelse av världen. 

Det blir för dem en fråga om att utveckla både skapande förmåga och samtidigt ett sätt för 

dem att klä denna process i ord. En bildpedagogs arbete syftar till att utveckla elevers förmåga 

att läsa, tyda och skapa bilder, precis som undervisningen i svenska ger upphov till en språklig 

förståelse  

 

Runt omkring oss har vi reklamfilmer, produktdesign, reklampelare, skyltfönster mm.  

Genom moderna mediekanalers intåg med internet, mobiltelefoni genom vardaglig 

konsumtion, så har vi alla fått tillgång till nya produkter och ny kultur. Varorna har näst intill 

utplånat sitt ursprungliga bruksvärde och har kommit att ersättas av ett abstrakt bytesvärde, 

vilket har lämnats fritt för att uppgå i ett slags surrogatvärde, ett sekundärt bruksvärde.
11

  

Behovet av konsumtion har uppstått som en följd av bilder. Mycket av den shopping som äger 

rum idag sker inte för att vi avser använda det vi köper, utan för att produkten blir ett surrogat 

för ett annat känslomässigt behov. Därför vill jag peka på att skolelevernas relation till det 

estetiserade konsumtionssamhället skapar ett behov av bildundervisning.  

Bilder är så mycket mer än bara illustrationer, de är också betydelsebärande. De har påverkat 

våra liv så att de i hög grad präglar våra värderingar, åsikter och trosuppfattningar och har på 

ett direkt sätt kommit att forma vårt sätt att handskas med vardagen. Mitchell (1995) beskrev 

sitt förhållande till ett nytt projekt som behandlade konsthistoria inom indisciplinära studier.  

                                                 
10 Ibid., (Kursplan för bild i grundskolan) Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135  

 
11 Featherstone, Mike (1994) Kultur, kropp och konsumtion, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, s. 46. 
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Han kom senare att förklara studien som visuell kultur och skrev: 

 

Visual Culture looks like an ”outside” to art history, opening out the larger field of vernacular images, media and 

everyday visual practices in which a “visual art” tradition is situated, and raising the question of the difference 

between high and low culture, visual art versus visual culture. On the other hand, visual culture may look a deep 

“inside” to art history’s traditional focus on the sensuous and semiotic particularity of the visual. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Begreppet visuell kultur utgör en del såväl inom som utom konsthistorien. Den visuella 

kulturen specificerar nämligen ett större omfång av bilder och objekt. Eller som Kaufmann 

(1996) beskriver det:  

 

”Visual culture has provided a way of talking about visual phenomena that has proved appealing to art historians 

interested in relating objects more broadly to society and culture, and to critics and historians in other fields”13 

 

Visuell kultur utgör ett skifte eller en rörelse i samhället där ökad produktion och konsumtion 

av bilder ur ett ekonomiskt såväl som ett politiskt perspektiv skett. Därför har termen på ett 

genomgripande sätt förändrat vår världssyn och vårt medvetande om hur välden är beskaffad.  

I den bemärkelsen fungerar begreppet visuell kultur som en fenomenologisk referent och 

representerar ett paradigmskifte i vår verklighetsuppfattning, en omvälvande förvandling av 

vår om en nutida föreställning om bilders alltmer avgörande roll i vårt medvetandes 

konstruktion.
14

 Våra ungdomar lever i symbios med den visuella kulturen idag. Den återfinns 

i allt från de färggranna annonserna för en Coca-Cola-reklam till en bruksanvisning från 

IKEA. I vårt tal använder vi målande beskrivningar inspirerade av saker vi har sett.  

Personer som inte är insatta i bilders betydelse kan lätt avskriva dem med att: ”De bara finns 

där”. Det finns även de som menar att det skrivna ordet är ett mer exakt sätt att förmedla 

information. Inom fältet visuella studier studeras relationen mellan text och bild, och hur de 

bildar sammanhang. Man ägnar sig åt att tolka och analysera hur visuella erfarenheter är 

konstruerade inom sociala system och praktiker och strukturer. Det är en komplex praktik 

eftersom bilder är polysema, d.v.s. de har flera betydelser beroende på vem som tittar på dem.  

Den visuella kulturen har uppstått som begrepp, ett verktyg med vars hjälp vi kan föra en 

dialog och diskutera bilders betydelse. Inom av visuell kultur studeras olika medieformer, 

                                                 
12 WJT, Mitchell refererad av Tavin, Kevin M (2003) “Wrestling with angels - Searching for Ghosts: Toward a 

Critical Pedagogy of Visual Culture.” Studies in Art Education – A Journal of Issues and Research”, Volume 

44, s. 202.  

13 Ibid., s. 203 (Kaufmann refererad av Tavin, Kevin M. 
14 Ibid., s. 204 
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alltifrån konst till populärfilm. Men våra visuella erfarenheter äger inte rum när vi isolerar 

oss, utan de berikas av minnen och bilder från många olika aspekter av våra liv.
15

  

 

2:1. B. Konstnärligt skapande är viktigt för varje individs välmående, och har en positiv 

inverkan på samhället.  

 

I ”The Wow Factor” redogör Anne Bamford för en serie av kvalitativa studier som gjorts. 

Dessa har gjorts i samarbete med IFACCA och det Australienska rådet. Tillsammans har de 

jämfört data och studier från mer än 60 länder, vilket också gjort det till den första 

internationella analysen av konstutbildningar, beställd av UNESCO. Studien redogör för de 

positiva effekter som följer med bildskapande, och hur dessa bidrar till att bygga upp elevers 

självbilder.  Fler av hennes studier visar på hur bildskapande verksamheter genererar positiva 

sociala beteenden. 

   I Colombia har konstnärlig utbildning fått ett ökat utrymme, och som en följd av detta har 

utbildningsministeriet här på senare år påbörjat en arbetsmetod som syftar till att lära ut 

demokratiska synsätt i grundskolan och på mellanstadiet. Demokratiska värderingar utvecklar 

barns emotionella och kommunikativa förmågor, men skapar också en fredlig samexistens. 

Barn och unga har getts språkliga verktyg med vars hjälp de får lära sig att relatera till 

varandra, och på så sätt kan de behålla respekten för de skillnader som uppstår i ett 

mångkulturellt samhälle. 
16

 Bamford ger exempel som visar på vilket socialt avtryck konst 

kan lämna i samhället:  

 

The research across a number of countries indicated the partnerships and closer links between arts education and 

the arts and cultural community enhanced the value for arts-rich education and had also directly and indirectly 

led to the establishment of a number of professional performance and artist groups working primarily in 

education and community contexts.17 

 

Citatet pekar på några av de vinster som följer med konstnärligt skapande i olika samhällen.  

Bamford tar upp ytterligare exempel där kreativ verksamhet stärker familjära band och 

sammanhållning: I Kanada genomfördes av National Arts and Youth Demonstration 

                                                 
15 Cartwright, Lisa and Sturken, Marita (2001), Practices of looking – An introduction to visual culture,  

  New York, OXFORD university press, s. 2 
16 Bamford, Anne (2006), The Wow Factor – Global research compendium on the impact on the arts in 

education, Germany: Waxmann Verlag, s.118 

 
17 Ibid., s. 122-123 
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(NAYDP) ett projekt som sträckte sig över tre års tid. Studien var spridd över fem platser i 

landet. Målet var att undersöka huruvida konstprogram kunde förbättra livsvillkoren för både 

barn och ungdomar i fattigare samhällen. Projektet visade sig ha stor inverkan, vilket 

återspeglades i studenters relationer till familj och samhälle. Barnen uppvisade ökat 

självförtroende, stolthet och självmedvetenhet, intresse för konstformer, respekt för andra och 

deltagande i samhället. Föräldrar och andra intervjuade i närområdet kunde även visa på 

liknande förändringar. 

 För de konstnärer som arbetade i projektet verkade deras deltagande som en katalysator som 

gav dem en nytändning av deras egen konstnärliga verksamhet. Nya förmågor utvecklades, 

och deltagarna i projektet fick ett starkare band till sin ort.
18

  

Bamfords studie understryker vikten av att vidareutveckla demokratiska förmågor genom 

skapande, och hur dessa borde verka som en grund för att hjälpa barn och ungdomar i deras 

utveckling. För att överhuvudtaget bygga ett varaktigt samhälle med en fungerande ekonomi 

och solidariska värderingar måste vi tillvarata vissa egenskaper. Om vi inte gör det odlar vi 

bara själviska och endimensionella individer, vilket kommer att ge kontraproduktiva resultat 

på arbetsmarknaden. Om vi vill stötta nya talanger som bidrar med innovativa idéer behöver 

dessa en bas redan tidigt i livet. Skapande verksamheter kan tillhandahålla en sådan bas. 

Samarbete är viktigt, så därför går det inte bara lita till sig själv, eftersom människor ingår i 

ett kreativt kollektiv. Att ta ansvar och visa varandra ömsesidig respekt skapar ett bättre 

samhällsklimat.  

   Studier har påvisat hur relationen mellan samhälle och skola förbättras genom 

bildundervisning, men de visar också hur skapande leder till ökad närvaro i skolan, 

förbättrade betyg, ökat välmående osv.
19

 Det kanske mest anmärkningsvärda är de studier 

som beskriver hur ämnet skapar självständiga individer. Eleverna bli effektivare 

problemlösare, utvecklar ett kritiskt tänkande och en utökad förmåga till samarbete.
20

 I ett 

flertal länder Canada, Australien, England USA och Finland har detaljerade studier gjorts. 

Utifrån dessa kunde man också konstatera att elever bibringas bättre attityder och ökat 

självförtroende.
21

 Argumenten visar på hur utveckling via bildundervisning är viktig ur ett 

psykosocialt perspektiv, och hur det återspeglas i barns mående.  

                                                 
18 Ibid., s.112. 

 
19 Ibid., s.118 
20 Ibid., s 113 
21 Ibid, s. 115 
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Bamford hävdar vid ett flertal tillfällen att elever ingår i en social process, vilket skapar 

diskussion. Argumenten är viktiga för att hjälpa barn identifiera sin roll i relation till sin 

omgivning.  

 

2:1. C. Konstnärligt skapande och entreprenörskap är bra vårt samhälles ekonomiska 

utveckling, och därför måste vi värna om relaterade utbildningar. 

 

Den elektroniska industrin har härmed befäst sin ställning i det estetiserade 

konsumtionssamhället. Verksamheterna skapar arbetstillfällen och tvingar fram innovation, 

där kreatörer inom bl.a. spel- och webdesign kommer att bli yrkesverksamma.  

För att entreprenörer skall ges en möjlighet att hävda sig på en tuffare marknad behöver de 

emellertid en stabil grund i form av utbildning, vilket kan ta sin början i en grundläggande 

konstutbildning. Ungdomar är inte främmande för de digitala medieformerna.  

Några av de starkaste pågående förändringarna hittar vi därför inom teknikområdet. 

Det finns skäl att utbilda sig inom skapande verksamheter, speciellt med tanke på hur vår 

estetiserade underhållningsindustri ser ut. Dagens ungdomar är vana datoranvändare och 

spelar även tv-spel.  

 

Både Microsoft och Sony har vunnit en hel generation konsumenter med sina konsoler X-box 

360 och Playstation 3.
22

  Ungdomarna använder datorer och konsoler inte bara för spelande, 

utan även för bilder, live röst och video-chatt, mailkontakt, film och musik. Det har under 

senare år skett en förskjutning till tv-spelsgenerationens fördel eftersom denna blivit mer 

invecklad och kommunikativ. Den är gränsöverskridande så till vida att barn och vuxna spelar 

tillsammans. Tekniken har möjliggjort en aldrig tidigare skådad form av kommunikation, där 

kulturella möten också leder till ökad språkförståelse. 

 

Bilindustrin utgör en av världens starkaste ekonomiska krafter. Via olika typer av design 

konkurrerar biltillverkare med avsikten att skapa universella lösningar, aerodynamiska, 

materialmässiga och tekniska innovationer för att fängsla konsumenterna. Utvecklingen på 

fabriksgolvet kan emellertid inte fortgå om det inte finns visuella förlagor. Ämnet blir 

högaktuellt speciellt när design använd som ett medel för att förbättra bilars 

energiförbrukning. Konsumenterna blir nämligen alltmer intresserade av bränslesnåla bilar för 

                                                 
22 www.sony.se 
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att skona miljön.  Idag kan vi inte ens handla ett paket hushållspapper utan att komma i 

kontakt med reklamens budskap. Vi ser dess bidrag varje dag inom exempelvis grafisk 

illustration/formgivning, reklam, arkitektur, industridesign osv. Om det inte vore för dessa 

arbetsområden skulle vi inte ha ett hus att bo i, eller ens kunna ta bilen till jobbet. 

 

Skolan kan inte blunda för marknadsestetiska fenomen, särskilt när den pockar på 

uppmärksamhet i klassrummet genom elevernas inköp av laptops, kläder, mp3-spelare osv.   

Det finns heller ingen anledning till varför lärare skulle inta en mer reserverad hållning till 

populärkulturen, med tanke på vilken betydande roll konsumtionen spelar för våra unga.  

Inom marknadsestetiken skapas bilder och föreställningar om oss själva, våra begär och vår 

identitetsutveckling. Den utgör en enorm kraft för oss människor, eftersom den många gånger 

försöker ge oss en känsla av riktning i livet. Den erbjuder lösningar till våra tvivel och rädslor 

med idéer relaterade till vårt självförverkligande.  

   Som lärare bör man beakta ungdomarnas vardagskultur. Alla konstnärliga uttrycksformer 

musik, litteratur m.m. kan utlösa moralpanik. När en äldre generation upplever att en flod av 

oreglerade och främmande uttryck ohämmat tar sig in i skolan, väljer de till sitt försvar att slå 

vakt om traditionella värderingar kopplade till skolans estetiska verksamheter.  

Skolan reagerar med bakåtblickande traditionalism, där de gamla och beprövade 

uppfattningarna om bildämnet regerar.
23

 Det finns två sätt att förhålla sig till det nya: 

Antingen avvisa nya uttryck genom restriktioner och förbud, eller ohämmat anamma de nya 

influenserna som ett försök att följa med i samhällsutvecklingen. Men det finns faror med 

båda förhållningssätten.  

   När den första positionen intas klamrar skolan sig fast vid en rigid uppfattning där inte 

tillfälle ges att värdera de nya influenserna. Det andra förhållningssättet är att skolan okritiskt 

anammar de nya influenserna. En stor del av ungdomarnas konsumtion är inte konsumtion av 

bruksvärde, utan vad som konsumeras är en livsstil. Det kan handla om ett nytt skal till 

mobiltelefonen, eller en applikation som är mer visuell än funktionell. Produkterna ingår i 

elevernas vardag för att hjälpa dem skapa mening. Deras shoppingvanor utgör en viktig del i 

deras sätt att umgås och definierar deras förhållande till världen, men fungerar även som en 

kommentar till deras identitetsutveckling. Skolan tvingas möta marknadsestetiken eftersom 

den hela tiden finns närvarande genom elevers intresse för populärkultur. För en lärare 

handlar det om att vara öppen för populärkulturrella uttryck. Om detta inte görs förringar 

                                                 
23 Aulin-Gråhamn, Lena. Persson, Magnus. Thavenius, Jan, (2004), Skolan och den radikala estetiken, Lund: 

Författarna och studentlitteratur. s.110 
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han/hon en viktig del av den demokratiska offentligheten, eftersom marknadsestetiken 

behandlar vår tids alla politiska, ekonomiska, religiösa, konstnärliga, vetenskapliga och 

kulturella fenomen. 

Politiska och religiösa idéer (och ledare) måste liksom allt annat ha en tilltalande förpackning och kunna sorters 

in i en igenkännbar dramaturgi för att fungera som medialt gångbara och populära berättelser med stor 

genomslagskraft 24 

3 Diskussion 

3:1 En oreflekterad syn på konstnärligt arbete kan ge negativa konsekvenser. 

I artikeln – ”Alla är kreativa - Konstnären som pionjär i den nya ekonomin” beskriver 

McRobbie framväxten av den kreativa ekonomin i Storbritannien med centrum i London.  

Hon analyserar några av de negativa effekterna som följer med denna ekonomi, och hur det 

påverkar kreativiteten. Hon diskuterar också de olika former av ojämlikheter som uppstår när 

man ohämmat driver den typen av rörelser utan att beakta dess sociala aspekter. 

 

Inledningsvis gör McRobbie läsaren uppmärksam på några av de konsekvenser som följer 

med ett alltför nyliberalt tänkande, och vilken påverkan detta kan ha på kulturarbetarnas 

arbetsmarknad.
25

 McRobbie menar att individualiseringen är en del av en politisk styrstrategi, 

som i kultursektorns fall blåser liv i en romantiserad idé rotad i modernismen ”om den 

individuella kreativiteten som en inre kraft som väntar på att bli frisläppt.”
26

   Hon kritiserar 

det brittiska kulturdepartementets utredning ”Culture and Creativity: The next ten years” för 

att den försöker återuppliva den traditionella idén om hur unga talanger skall skördas, och att 

den bortser från forskning som behandlar kulturproduktionens sociala och kollektiva natur. 

Enligt McRobbie syftar utredningen till att göra konst och kultur mer tillgänglig för både 

producenter och konsumenter. Den blir ett medel för att uppmärksamma de människor som 

tidigare inte fått utrymme inom detta fält. Vidare menar hon att rapportens syfte är att ge de 

missgynnade en känsla av att de äger sin egen kreativa kapacitet. Retoriken är dock liberal 

och regeringen försöker förmedla ett budskap om att frigöra individens kreativa begåvning: 

 

                                                 
24 Ibid., s. 128 
25 McRobbie, Angela (2009) ” >>Alla är kreativa<< - Konstnären som pionjär i den nya ekonomin?,” 

 I tidskriften, Fronesis nr 31. Sid 95/2009-09-25. 
26 Ibid., s. 95. 
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att öka anställningsbarheten hos framtida generationer, inklusive de med låginkomstbakgrund, genom att slussa 

kreativa talanger mot ekonomisk aktivitet och samtidigt skynda på övergången från masslönearbete till 

individuellt fri-lanserande och egenföretagande. 27 

 

Jag känner igen retoriken från vårt eget lands nuvarande konservativa partier. Konceptet är 

egentligen detsamma, dvs. mindre byråkrati och statlig insyn skall generera fler innovativa 

entreprenörer på marknaden, samtidigt som de statliga bidragen skall hållas låga för att 

förhindra passivitet som ett resultat av bidragsberoende.
28

 Samtidigt sker en minskning av vår 

offentliga sektor, som tidigare svarat för den sociala tryggheten.  

 

Redan innan Moderaterna påbörjade sin andra mandatperiod talade deras näringspolitiske 

talesman Tomas Tobé om hur det skall vara lönsamt att driva företag och hur det leder till fler 

jobb på arbetsmarknaden. Tobé ingår även i alliansens arbetsgrupp för entreprenörskap.  

I juni månad 2010 presenterades rapporten ”Ett näringslivsklimat av världsklass”
29

, där man 

kan läsa om hur sänkta anställningskostnader ger ett bättre klimat på arbetsmarknaden, och 

hur det skall vara lönsamt att starta och driva företag. Vidare framförs fler av de klassiska 

argument som är signifikanta för den borgerliga politiken, som sänkt skatt, uppmuntran av 

initiativkraft i alla samhällssektorer, lättad regelbörda samt uppmuntran till entreprenörskap 

och nya företag.
30

  

 

Varför jag valt ovannämnda text är att den hänvisar till en politik som är mer inriktad på goda 

vinstmarginaler och produktion än gynnande av skapande individer som söker efter substans i 

tillvaron. Att arbeta med skapande, oavsett uttryck, handlar för många konstnärer om att bidra 

med någonting som inte behöver generera kapital. Det finns en invävd kärlek i konstnärliga 

processer som inte låter sig vägas eller mätas. Jag delar därför McRobbies kritik av en för 

alltför romantisk och nyliberal idé om hur ekonomiskt välstånd skall skapas. Personligen tror 

jag att en för nyliberal politik kan verka som en lömsk dimridå, för vad denna egentligen 

syftar till är att exploatera ungdomars begåvningar. Ungdomarna är intressanta så länge de 

producerar någonting som går att sälja. 

   Hos den borgerliga alliansen får alla plats så länge staten inte sätter hinder med för höga 

skatter, vilka man menar bromsar det privata självförverkligandet. Men resonemanget står och 

                                                 
27 Ibid., s. 96. 
28 www.moderat.se  Moderaterna är vår tids arbetarparti (2010-12-06)   
29 Alliansens grupp för entreprenörskap (2010-06-09)  Ett näringslivsklimat av världsklass, s. 15 
30 Ibid., s. 7 

http://www.moderat.se/
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faller med det faktum, att landets ekonomiska förutsättningar är kopplade till hela 

världsekonomin, vilket senast blev tydligt i samband med Amerikas finanskris.  

Som ett resultat av den drabbades resten av världen av en djupgående lågkonjunktur.  

Den nyliberala idén om det personliga självförverkligandet faller således eftersom ett lands 

ekonomi inte är isolerad från den övriga världens. Sorgligt nog kommer det därför inte att 

finnas arbete till alla konstnärliga ungdomar. Att starta eget är en trend som tilltalar många 

eftersom mycket utlovas: större kontroll över det egna skapandet, mindre statlig insyn samt 

möjlighet till eget företagande med frihet från bidragsberoende. Förverkligandet av denna 

slogan framhålls också som en fribiljett från det sociala stigma som arbetslösheten innebär. 

Att arbeta självständigt i den egna ateljén kräver emellertid något extra av individen, och för 

att få ekonomin att gå runt måste många konstnärer därför ha andra, lågavlönade jobb vid 

sidan om.  

 

Modevärldens mångsysslare: plötsligt finns de överallt. Men det är inte lätt att göra två, tre eller ännu fler saker 

samtidigt: tiden räcker aldrig till, det ger inte bättre betalt än ett jobb, och det är inte alltid deras arbete erkänns. 

Och det är beroendeframkallande. När du en gång haft fyra jobb kommer du aldrig vilja ha färre.31 

 

3:2 Vår konsumtionskultur bygger på estetiserade varor och tjänster 

 

Som konsumenter gillar vi varor utifrån hur de se ut, vi tilltalas många gånger av design. 

Utseendet på en produkt får oss att känna sig mer bekväma med sina val. Spontant kanske vi 

upplever att vissa saker signalerar mer kvalitet om de gillar hur de ser ut. Vi möter 

produkterna via reklam och andra typer av marknadsföring. Men bilderna visar inte 

verkligheten, utan förskönar den för att tala till våra drifter och vår strävan efter att hela oss 

själva genom konsumtion. Vi handlar inte alltid saker för att vi behöver dem, utan snarare för 

att vi mår bra av det. Vårt konsumtionssamhälle får sin puls via en retorik som vi känner igen, 

med syftet att sälja varor. Marknadsestetik är inte längre är främmande för någon av oss.  

Den får sin kraft från vinstintressen och kapitalstarka aktörer och inkluderar allt från mode till 

film, musik, leksaker, teknik osv.  I sitt uttryck försöker den inte hymla om sin karaktär utan 

det handlar om att sälja varor. Men den stäcker sig samtidigt långt utanför varors ursprungliga 

funktion, kvalitet eller nytta,
32

  och saluför lösningar som tilltalar våra drömmar och idéer. 

Marknadsestetikens område är knutet till ekonomiska och politiska intressen. Här finns även 

                                                 
31 Ibid., s. 103 
32 Aulin-Gråhamn, Lena. Persson, Magnus. Thavenius, Jan, (2004), Skolan och den radikala estetiken, Lund: 

Författarna och studentlitteratur, s. 126 
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finansiella resurser och förmågan att fascinera konsumenterna. Den formger inte bara 

produkter utan även våra ungdomar, eftersom dessa konsumerar en livsstil. De mest 

betydande aktörerna på området är de med störst ekonomisk och politisk makt.  

Termen är ett överordnat begrepp, men gör ändå inte andra uttryck som ”masskultur” eller 

”populärkultur” överflödiga. Om vi skulle nöja sig med de två sistnämnda två begreppen så 

riskerar vi skymma hela vidden av samhällets estetisering som begreppet står för. Även 

finkulturen ingår i marknadsestetiken 
33

  

3:3 Vilken kunskapssyn är den rätta? 

Tomas Saar skriver om den modesta estetiken, hur det finns en mystifierad vurm för estetiska 

verksamheter, vilket dessvärre ibland utmynnar i att alltför många kulturprojekt inte tas om 

hand. Som blivande bildpedagog är det viktigt att jag reflekterar över syftet med mina 

övningar. Inom pedagogik går det att hänvisa till två olika estetiker: Den svaga och den starka 

estetiken.
34

  Vad som kännetecknar den svaga estetiken är att läraren tar fasta på det färdiga 

kunskapsinnehållet och hittar sätt att förmedla det på konstnärlig väg. Vidare kallas även 

denna typ av lärande för retrospektivt, för innehållet finns där men man blickar tillbaka på det. 

Lärandet är främst kallat stödjande, nackdelen är att den inte tillför mycket nytt.  

Undervisningsmetoden verkar mer som en källa till inspiration, än som ett sätt att bredda 

diskussionen och tillföra någonting nytt. Fördelen är dock att man kan använda sig av denna 

metod för att levandegöra kunskaper som annars blir torra och tråkiga, exempelvis 

undervisning om historiska epoker.   

 

I den starka estetiken råder det motsatta förhållandet. Här handlar det i stället om att ta steget 

längre, utmana våra sinnen och förändra det ursprungliga kunskapsinnehållet. Genom olika 

praktiska gestaltningar prövar och utforskar vi för att få syn på något annorlunda. Denna 

praktik uppmärksammar också meningars mångtydighet. Den starka estetiken är prospektiv 

och blickar framåt mot det som ännu inte är fixerat eller definierat. Att arbeta med 

konstnärligt skapande i skolan har mindre än definierad och målinriktad rationalitet, utan 

syftar istället till en mänsklig mognadsprocess som inte låter sig inrutas i en enkel utantilllära.  

 

 

                                                 
33 Ibid., s. 128 
34 Saar, Thomas (2005), Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstads universitet,  s. 16. 
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3:4 Språk och mimesis 

 

Som f.d. elev vid konstskolan i Västerås är jag en produkt av en mimetisk bildtradition, en 

tradition som fortfarande har stort utrymme i dagens skola. Jag kan se det positiva i att ha 

tillägnat mig delar av denna tradition med stilleben, självporträtt och modellmåleri.  

Det är bl.a. genom dessa studier som elever får grundläggande kunskaper om hur naturen 

visar sig för betraktaren. Vidare är metoden ett sätt att förstå hur illusionen av rumslighet 

återges på den tvådimensionella ytan, samtidigt som vi lär oss hur kroppens proportioner 

återges. Vidare medför undervisningsmetoden övningar i teckning, måleri, skulptur osv.  

I ett samtal med en av mina gamla lärare Urban Sjöberg diskuterade vi bilden som språk.  

Med hjälp av en allegori sammanfattade Urban hur ett bildspråk måste vara tydligt i 

kommunikationen med andra: 

 

 ”Du kan inte lämna vår civilisation, ta en båt till en öde ö och uppfinna ett nytt språk för att 

sedan återvända till fastlandet och förvänta dig att bli förstådd. ” 

 

Tolv år har nu gått sedan jag studerade vid min gamla konstskola, och idag förstår jag vikten 

av att ifrågasätta statiska konventioner till förmån för att få syn på någonting nytt.  

När jag var 23 år gammal hade jag inga andra referensramar. För mig var skolans formella 

övningar ”rocket science” och jag kände hur jag fått ett par nya glasögon, och hur ingenting 

skulle bli sig likt igen. Vad som retar mig idag är min relation till nya erfarenheter, och hur 

dessa hela tiden gör mig vaksam på mina egna fördomar.  

 

Inom varje nytt kunskapsområde får vi syn på våra egna brister och oförmågan att överblicka 

mer komplicerade frågor. Att tillägna sig en erfarenhet tar tid, och vad som förhoppningsvis 

skiljer en kunnig bildpedagog från en lekman är att han/hon tillägnat sig ett språk och har 

ambitionen att göra sig förstådd. I detta språk vilar ett hantverkskunnande, en kännedom om 

betydande händelser inom konsthistorien samt känslan för en visuell retorik.  

Alla dessa beståndsdelar utgör viktiga ingredienser för att vi ska kunna föra en dialog med 

våra betraktare. Tillsammans lär vi oss genom ett myller av faktorer och koder att definiera 

vår verklighet. Att arbeta med skapande verksamheter förutsätter nyfikenhet, vilket i sin tur 

ger erfarenhet. Det finns ingen bestämd kronologisk ordning för hur vi tillägnar oss kunskap, 

utan det är en dynamisk process. Mina gamla lärare utelämnade medvetet litterära och 

psykologiska reflektioner i undervisningen för att förskona eleverna från distraktion i de 
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formella studierna. De förklarade att våra bilder skulle förlösa sig själva i sinom tid. Med en 

större mognad inom den formella förståelsen av hur färg och form gestaltas på dukens yta, 

skulle vi också ges möjligheten att plocka in mer avancerade frågeställningar i våra bilder. 

 

       3:5 Sammanfattning 

 

3:5:1 Att ta fasta på ett citat av en kommunpolitiker. 

 

Mitt arbete började utifrån en kommentar fälld av Roger Haddad, kommunpolitiker i 

Västerås. Detta gav upphov till att jag inledde ett argumenterande kapitel för varför elever 

är betjänta av bildundervisning. Jag närläste Ann Bamford’s The Wow Factor och utifrån 

denna formulerade jag och diskuterade tre stycken argument som skulle tala för behovet 

av bildundervisningen idag. 

 

Jag började med att besöka skolverkets hemsida där jag jämförde kursplanen för bild 

jämte svenska språket och drog slutsatsen att lärandemålen för Svenska och Bild är 

snarlika, båda syftar till att värna om elevers demokratiska utveckling, ge eleverna verktyg 

att förhålla sig till vårt mediesamhälle, tolka och återge intrycken de får i sin vardag.  

Dessa skolämnen syftar också till att hjälpa eleverna att utveckla ett språk för att förmedla 

sina egna tankar, värderingar och egna erfarenheter. Men vidare syftar de också till att 

stimulera elevernas allmänbildning och kulturella yttrandefrihet.  Både bild och svenska 

handlar också om att förmedla ett kulturarv, att lära sig mer om ett meningsutbyte mellan 

människor. Jag drar därmed slutsatsen att bildämnet många gånger undermineras i dagens 

skola på felaktiga grunder.  

 

3:5:2 Vi mår bra av skapande verksamheter 

 

Efter att ha närläst Bamford, och tolkat hennes forskning så instämmer jag i att konstnärligt 

skapande hjälper till att generera ett välmående hos elever. Bildundervisningen blir det forum 

där barn kan diskutera: konsumtionsvanor, populärkulturrella uttryck med film och musik.  

Det är genom skapande verksamheter som elever får en relation till demokratiska värderingar 

och börjar utvecklas intellektuellt såväl som känslomässigt.  
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Bamford påvisar i sin forskning ett flertal studier där hon redogör för sambandet mellan 

psykisk hälsa och skapande verksamheter, men även hur dessa fungerar som en social fostran 

där ungdomar utvecklar konstruktiva värderingar, och blir effektivare problemlösare. Men 

hon redogör också i sin forskning för de sociala nyttoaspekterna med bildundervisning, dess 

betydelse för hur ett samhälle mår och hur det även är viktigt för ungdomars relationer till 

sina familjer. Följaktligen kan vi se hur skapande verksamheter fungerar för att hjälpa barn 

med deras identitetsutveckling, bygga upp deras självbilder och vidare lära sig att relatera till 

sin omgivning. Men dessa typer av varsamheter leder också till ökad närvaro i skolan och 

förbättrade studieresultat enligt Bamford.  

 

3:5:3 Ett ekonomiskt incitament  

 

De ungdomar som idag syftar till att vidareutbilda sig till: grafiker, formgivare, designers, 

illustratörer, får många gånger sin formella grund vid en konstnärlig utbildning. För att dessa 

elever som väljer dessa yrken skall ha en chans att hävda sig på en tuff marknad kommer de 

att behöva vara väl förberedda, och det är därför som vi behöver värna om våra estetiska 

utbildningar inom skolan.  I samband med de digitala mediernas intåg så fullkomligt florerar 

internet, spel, film och reklamindustrin. Den nya typen av underhållning tillsammans med 

meningsutbyten har blivit gränsöverskridande, det är inte bara för barn och ungdomar längre 

utan även äldre är inkluderande, vilket gör det mer angeläget att engagera sig.  

Dessa marknader behöver emellertid en plattform för att marknadsföra sig själva, vilket de 

ges i samband med ungdomars innovativa tänkande inom formgivning och reklam.  

 

4. Konstnärlig gestaltning  

 

- ”Just den här sektorn, de som går till konstskolan, så är det faktiskt väldigt, väldigt få som fortsätter inom den 

branschen. Och då går det inte att försvara det långsiktigt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.” 

                                                                                             

                                                                                                Roger Haddad – Inslag i Tvärsnytt 

 

Min konstnärliga gestaltning kan betraktas som ett svar på till Roger Haddads kommentar i 

Tvärsnytt. Haddad försökte rättfärdiga beslutet att reducera bidragen till Västerås Konstskola, 

vilket också föranledde skolans försämrade ekonomi. Genom sin kommentar så undergrävde 

Haddad vikten av ungdomars relation till skapande verksamheter.  



S i d a  | 21 

 

Vad som emellertid stod också klart vara hur han underskattat vikten bilder i vårt samhälle, 

och på vilka sätt dessa används. Jag tog fasta på Haddads uttalande och har haft för ambition 

att belysa ”varför” bilder är så viktiga i vårt samhälle. Genom att anamma den retorik som 

förekommer i senaste årets valaffischer kunde jag på ett lustfyllt sätt belysa bilders betydelse i 

relation till vår samhällsutveckling. Min tanke har därmed varit att lyfta fram bilders tydliga 

retorik, och hur bilden som språk aldrig får underskattas. Men även om retoriken till sitt 

uttryck är densamma, så säger mina budskap någonting annat. Min undersökning kan därför 

betraktas som ett svar på en kommunpolitikers bristande kunskap om varför bilder är så 

viktiga i vår vardag, och kanske än mer viktigare: hur alla kreativa individer kan anamma en 

bestämd retorik för att sedan använda den i sina egna syften.  

   I min konstnärliga undersökning har jag arbetat med foto och bildredigering. Mediet är 

tacksamt eftersom min visualisering är baserad på min bakgrund som är politisk. Under 

visualiseringen har jag arbetat i fotostudion på Konstfack och jobbat med mig själv som 

modell, men också med en familjemedlem. Mina kompositioner är baserade på samma 

visuella retorik som återfinns i reklamfolders från några av de partier som figurerade i 

riksdagsvalet 2010.  

 

4:1 Gestaltningens didaktiska syfte 

 

Bilders betydelse är svår att ifrågasätta i samband med de tekniska innovationernas 

frammarsch. Internet slog igenom kommersiellt under 90-talet och har höjde tempot för 

informationsutbytet bland barn, ungdomar och vuxna. Därför är ämnet högaktuellt eftersom 

det lyfter bilders betydelse i relation till ungdomskulturen där data och mobiltelefoni används 

flitigt. Ungdomar måste ges verktyg för att kritiskt förhålla sig till dagens informationsflöde, 

vilket gör att det finns argument som knyter an till ekonomi såväl som utbildning för 

ungdomar. För att ungdomar idag skall utveckla en kritisk blick på sina konsumtionsvanor så 

krävs det ett ämne som lyfter diskussioner i skolan som återanknyter till populär och 

konsumtionskultur. Inte alla ungdomar läser böcker, men flertalet läser bilder eller har ett 

intresse av produkters formgivning och funktioner. Det är utifrån deras tolkning och 

erfarenheter av den dagliga konsumtionen som nya språkliga uttryck uppstår. Därför är 

reklam och marknadsföring tacksamt att tackla med ett didaktiskt perspektiv, ämnet går att 

problematisera och fungerar som ett diskussionsunderlag i undervisningen.   
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För mig känns det angeläget att skapa en plattform där elever kan bearbeta sina intryck och 

låta intrycken genomgå förvandlingar, annars riskerar våra ungdomar bara reduceras till 

passiva mottagare av nyheter och reklam. Genom att göra elever uppmärksamma på aktuella 

strömningar inom reklam och media, så medvetandegör vi eleverna i deras konsumtionsvanor. 

Reklamkampanjer uppstår många gånger som en språklig växelverkan mellan vad efterfrågas, 

och sedan vad som slutligen lanseras på marknaden. Under mina år på Konstfack har jag haft 

två stycken inriktningar ”Konst och lärande” och ”Media och lärande”. Genom min 

gestaltning visar jag på vilka sätt det går att använda sig av samtida uttryck vi finner inom 

t.ex. reklam eller valkampanjer, och anamma en retorik och sedan arbeta med i skolarbeten. 

Den fungerar som ett utmärkt underlag för att skapa lektionstillfällen, lära eleverna om foto 

och bildredigering. Mina kommande elever kan liksom jag använda sig av ett uttryck de 

finner i media och sedan använda det i sina egna syften.  

 

5. Efterord 

 

5:1 Nyanländ i Stockholm 

 

Jag spenderade mina första veckor i Stockholm på en bäddsoffa hos några vänner i slutet av 

sommaren 2006.  Eftersom jag precis lämnat Västerås för Stockholm hade jag inte löst 

boendesituationen, och det kändes tryggt att bo med vänner som nyanländ i den stora staden.  

Under hösten samma år var det dags för riksdagsval. Hemma på bäddsoffan förekom livliga 

diskussioner mellan mig och mina vänner i lägenheten på Kvarnholmen. Jag minns hur jag 

stilla tänkte: - Kanske det är dags för ett regeringsbyte, och jag undrar hur det kommer att 

utvecklas? Några år därefter blev min f.d. konstskola i Västerås återigen nedläggningshotad. 

Skolan hade varit ansatt av likande hot tidigare, men nu var situationen känsligare än förut. 

Alliansen hade kommit till makten och i samband med detta gjorde Folkpartisten Roger 

Haddad ett plumpt uttalande i Tvärsnytt. Syftet med min undersökning har följaktligen varit 

att ta en personlig strid för behovet av bildundervisning i skolan, formulera argument som 

lyfter behovet av skapande verksamheter och på vilka sätt konstnärligt skapande är viktigt för 

dagens ungdomar.  
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5:2 Ett brev till en kommunpolitiker - Dear Mr. Haddad 

 

Hoppas att allt är väl med dig, och att det går bra på jobbet i Västerås. Förra året såg jag ett 

inslag där du intervjuades i Tvärsnytt. Med en av dina kommentarer i färskt minne tyckte jag 

att det kändes angeläget för mig att besvara ditt påstående, speciellt när din åsikt berör mitt 

framtida yrkesval.  

   Vi lever i ett mediesamhälle där förekomsten av visuella uttryck fullständigt exploderat och 

utgör ett vitalt inslag i vår vardag. För människor som inte har en relation till begreppet 

visuell kultur kan det därför te sig överflödigt att ge ungdomar större utrymme inom skapande 

verksamheter. Men när man närmar sig dessa slår man an ett ackord hos människan som inte 

låter sig vägas, mätas eller redogöras för direkt ur ett resultatinriktat perspektiv. Men är detta 

skäl nog att undergräva dessa typer av verksamheter? Nej, jag tycker inte det. Vi har alla en 

relation till den visuella kulturen, även om vi inte arbetar med ämnet professionellt.  

Visuella uttryck har förmågan att framkalla känslor som inte låter sig definieras, jag refererar 

till Schopenhauer: 

 

 ”Musiken har egenskapen att uppenbara visheten bakom förnuftet”. 

 

Nu är jag fullt medveten om att ovanstående citat hänvisar till musik, men tycker ändå att det 

är passande eftersom vi på liknande sätt formas och berörs av visuella uttryck. Vår 

känslomässiga och intellektuella utveckling äger rum när vi uppgår i den visuella kulturen; vi 

har den på oss i form av mode, vi iakttar den liksom den iakttar oss. Vi konsumerar den och 

faller själva offer för våra inlärda beteenden. Bilder blir i den bemärkelsen 

gränsöverskridande, och det är många gånger via en välformulerad retorik som konstnärer, 

illustratörer, formgivare och grafiker förändrat vårt sätt att se på världen och hjälpt oss 

tillvarata innovationer inom exempelvis teknik, utbildning, sjukvård, marknadsföring osv.  

Vår visuella konsumtion sträcker sig längre än den kommersiella tv-underhållningen och de 

sedvanliga dokusåporna.  I vår kultur har den kommit att lämna ett ovärderligt avtryck och 

dikterar vardagens livsvillkor inom: kollektivtrafik, polisväsende, månfärder mm.  

Jag anser det därför angeläget att tidigt presentera barn och ungdomar för konstnärligt 

skapande. Sistnämnda är ett nämligen ett nödvändigt incitament för att skapa vitala 

samhällen, och vinsterna som följer är ovärderliga ur ett samhällsekonomiskt och psykosocialt 

perspektiv. Människors konstnärliga utövande återspeglar hur ett samhälle mår, fungerar och 

utvecklas.  
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Verksamheterna främjar gemenskap och sammanhållning och hjälper våra invånare att odla 

demokratiska värderingar. Vidare fungerar visuella uttryck också som kulturbevarande 

referenter. När vi möter vänner på gatan, ingår i konstnärliga projekt med våra pysslingar, 

sysslingar, barn, ungdomar och totala främlingar blir vi en del av dem, liksom de blir en del 

av oss. Att förringa vårt behov av skapande verksamheter är att förneka oss själva, våra 

minnen och våra förhoppningar om framtiden.  

 

Vår relation till visuell kultur föregår det rationella lärandet; om ett barn inte kan tala i bilder 

så finns det heller ingen anledning att lära sig läsa och skriva. 

 

Med vänlig hälsning   

 

  

       Karl Gustafsson, student vid Konstfacks bildlärarutbildning 
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