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Abstrakt 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att visa att ordet geni är mer än bara ett ord utan 

också ett uttryck som bär med sig ett system av maktstrukturer som är djupt rotat 

inom konstens historia. Jag vill också visa hur begreppet ”det konstnärliga geniet ” 

verkar i bildämnet i det obligatoriska skolväsendet idag, ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Jag börjar med att undersöka begreppet geni utifrån kategorierna; kön, sexualitet, 

klass, etnicitet, medium, teknik och kontext. I min undersökning jämför jag begreppet 

med grundskolans kursplan i bild och lokala kursplaner i bild. Sedan går jag in på 

resultatet av en workshop på Konstfack där jag bad sju bildlärarstudenter att tolka 

olika citat från kursplanen. Jag berättar att det finns en skillnad med vad skolverket 

menar med kursplanens text och hur bildlärare och blivande bildlärare tolkar texten.  

I min gestaltning fortsätter jag att undersöka geniet och gör parafraser av sju stycken 

vanligt förekommande mästerverk i bildundervisningen genom att använda det 

individuella verkets och den kanoniserade konstens motsatser. Jag redogör 

gestaltningsprocessen och klargör min olika val i gestaltningens transformeringar. 

 

I slutdiskussionen diskuterar jag att vi i bildundervisningen riskerar att använda ett 

mycket exkluderande begrepp som norm och om kursplanen behöver förtydligas för 

att underlätta för bildlärare att våga ta in andra konstnärer, konstverk och tekniker i 

undervisningen. 
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Bakgrund 

Min upplevelse av konstundervisningen inom ämnet bild i grundskolan idag är att det 

pratas om några enstaka konstbilder utan något sammanhang däremellan och att 

bilderna är gjorda av samma minimala skara konstnärer. Vad värre är, är det sätt som 

konstnärer ofta framställs på; som en ensam galning eller som en person med 

ouppnåelig talang. Vilket det än är handlar det ofta om konstnären som ett geni. 

 

I skolverkets Ämnesrapport i bild om konstvärldens situation skriver de att ”Konst 

kan inte längre ses som konstnärens personliga uttryck eller som enbart något som har 

med förnimmelser att göra”och fortsätter med att ”ett traditionellt konstbegrepp i 

bildämnet är inte längre relevant.”1 

Det är inte längre relevant eftersom samtidskonsten idag inte ser ut som den 

västerländska konsten har gjort traditionellt. Istället för den ensamma konstnären som 

vandrar ut i en äng av solrosor med staffliet i ena handen och målarlådan i den andra 

finns det till exempel idag konstnärer som arbetar i grupp under gemensamt namn och 

konstnärer som lämnar över produktionen till assistenter/andra. Det finns dessutom en 

mängd andra vedertagna tekniker att skapa konst förutom i form av en målning på 

duk såsom performance, installationer och videokonst. 

 

Ett av målen i kursplanen för bild i grundskolan som elever skall ha uppnått i slutet av 

det nionde skolåret är att eleven skall ” Ha kännedom om och kunna beskriva bilder 

från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara 

orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet ”2   

Det ingår således i bildämnets uppdrag att undervisa om samtidskonsten. Samtidigt 

visar Catharina Elsners intervjuer med bildlärare i boken Så tänker lärare i estetiska 

ämnen (2000) om lärarnas smakpreferenser att de uppskattar traditionella val av konst 

och konstnärer och uppskattar inte det mesta inom samtidskonsten.3  

I de hjälpmedel som finns för bildlärare fortsätter det traditionella valet. 

Utav de konstnärer och verk som förekommer I boken Lärobok i bild(1996) i bild 

och/eller text är 39 män och två kvinnor.4 Konstnären som nämns flest gånger är 

                                                
1 Skolverket, Ämnesrapport i Bild (2005), Elanders Gotab, Stockholm, s.18 
2 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier (2000), Skolverket och Fritzes, Västerås s.11 
3 Elsner, Catharina, Så tänker lärare i estetiska ämnen (2000), HLS förlag, Stockholms. S. 67, 77 
4 Bohlin, Pia m.fl., Lärobok i bild (1996), Almqvist & Wiksell tryckeri AB, Uppsala 
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Leonardo Da Vinci. På Lektion.se, siten där lärare skickar in sina lektionsupplägg för 

att andra lärare ska kunna ta del av dem, finns förutom ett prov om modernism, två 

lektionsupplägg som behandlar konstnärer; ett om Pablo Picasso och ett om Andy 

Warhol. 

 

I målen som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret i kursplanen för 

bild i grundskolan är tre av målen kommunikativa, ett praktiskt.5 Ändå bedrivs det 

enligt Ämnesrapport i bild (2005) mest praktiskt arbete på bildlektionerna.6 Kan det 

vara så att geniet och det västerländska patriarkala konsthistorien gör det 

problematiskt att prata om konst på bilden och ändå följa skolans uppdrag? Kan vi till 

exempel motverka traditionella könsmönster och ändå prata om samma smala skara 

vita manliga genier?  

 

Jag vill titta närmare på fenomenet geniet. Vad riskerar jag som bildlärare egentligen 

att förmedla till eleverna om jag inte har kunskap om vad det begreppet innebär? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5Skolverket, (2000), s.11 
6 Skolverket,(2005), s.143 
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Syfte 
Jag vill plocka isär begreppet konstnärligt geni såsom det presenteras i skolan idag 

och på så sätt undersöka vad det är, vem som får vara det och hur begreppet uppstod. 

Framförallt vill jag undersöka vilka maktstrukturer som gömmer sig bakom ordet 

”geni” och vad det kan innebära idag ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Genom att undersöka geniet i både text och gestaltning hoppas jag bli mer medveten 

om begreppet och kunna hitta alternativa strategier för att arbeta med eller undvika 

dessa genier i bildämnet.  

 

Frågeställningar 
Vilka regler och traditioner styr begreppet geni inom konsten? 

Vad kan begreppet det konstnärliga geniet medföra för bildundervisningen ur ett 

pedagogiskt perspektiv? 

Hur kan jag gå tillväga för att dekonstruera det konstnärliga geniet både praktiskt och 

teoretiskt?  

 

Metod 
För att undersöka det konstnärliga geniet har jag dekonstruerat begreppet i text och 

genom gestaltning utifrån olika kategorier. Med dekonstruktion menar jag att jag har 

undersökt hur begreppet geniet är sammansatt och visat på hur begreppet får sin 

betydelse av sin egen motsats.7 Kategorier jag kommer att använda mig av är: kön, 

sexualitet, klass, etnicitet, medium, teknik och kontext. Oavsett kategori är det 

framförallt maktstrukturer som jag är intresserad utav och riktat in mig på. 

 

Jag började med att söka efter kunskap om det konstnärliga geniet genom en 

litteraturläsning och sedan jämförde jag det jag fick fram med tio lokala och 

nationella kursplaner i bildämnet. Kursplanerna valde jag slumpmässigt med stor 

geografiskt spriding över landet. För att analysera materialet ytterligare tog jag 

kontakt med en informant på skolverket via mejl och bad den svarar på mina frågor 

om kursplanen samt bad sju bildlärarstudenter att tolka några utvalda citat ur 

kursplanen. När jag läst litteraturen har jag avsiktligen satt likhetstecken mellan olika 

                                                
7 Emerling Jae, Theory for Art History(2005), Routledge New York s. 132,133 
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engelska uttryck såsom ”hero, master, great artist ”och ordet geni eftersom uttrycken 

är en del av samma hierarkier inom konstens historia och är i text ofta synonymer. 

 

I min gestaltning fortsatte dekonstruktionen. Jag skapade parafraser av sju stycken 

vanligt förekommande mästerverk i bildundervisningen genom att använda det 

individuella verkets och den kanoniserade konstens motsatser. 

 Startskottet för min gestaltning blev en av övningarna från min pedagogiska 

workshop där jag använde mig av sju stycken bildlärarstudenter. De fick en färgkopia 

av ett kanoniserat verk var, som de, på ett separat papper, fick rita en bild av utifrån 

hur de som betraktare upplever den. Sedan roterade de tills det till slut fanns sju 

stycken bilder till sju verk.   

 

Resultatet av deras bilder blev den skiss som jag arbetade vidare med och skapade en 

parafras i form av ett lapptäcke. När det var färdigsytt fotograferade jag hur 

lapptäcket används i mitt hem. Genom att jobba praktiskt med begreppet geni 

hoppades jag komma underfund med hur jag ska förhålla mig till det i mitt kommande 

yrkesliv som bildlärare.   

 

Teori/Tolkningsram 
Jag undersöker genom ett poststrukturalistiskt synsätt. Det gör jag eftersom 

poststrukturalism utgår ifrån att mening är konstituerad genom språket och att det inte 

finns en biologisk bestämning för vad som är ”maskulint” eller ”feminint”. 

Enligt poststrukturarlism är språket inte heller fixerat utan omförhandlas ständigt 

genom ekonomiska, kulturella, och politiska krafter.8 
 

Tidigare forskning 
För att undersöka geniet i litteraturläsningen använde jag mig av Christine Battersbys 

bok Gender and Genius(1989) där hon har forskat om begreppet geni genom historien 

kopplat till genus. Feministisk konstteori och konsthistoriskforskning om 

representation såsom Hillary Robinsons (red.) Feminist Art Theory(2001), Griselda 

                                                
8 Chadwick, Whitney, Women art and society (2007), Thames & Hudson Ltd., London, s.12 
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Pollock och Rozsika Parkers Old Mistresses(1981) samt antologin Den maskulina 

mystiken (2002) har jag också använt mig av. 

 

Jag har inte kunnat hitta någon forskning som undersöker det konstnärliga geniet i 

bildämnet eller ens om geniet i skolan överhuvudtaget.  Det ligger nära till hands att 

titta på den forskning som undersöker konstkanonen men eftersom jag tror att det inte 

skulle finnas en kanon utan ”genier” var det just genierna jag ville inrikta mig på. Jag 

mer forskning om sambandet mellan klass och bildämnet, något som jag tycker hade 

varit viktigt för denna uppsats. Den enda forskning som jag har kunnat hitta som 

faktiskt undersöker sambandet mellan klass och bildämnet är en engelsk bok, 

Gendering Art Education (2001) skriven av Pen Dalton. Även om jag tagit viss hjälp 

av boken så kvarstår en mängd frågetecken därför att boken är skriven utifrån det 

engelska skolsystemet. Eftersom det engelska bildämnet och det svenska verkar skilja 

sig åt så pass mycket både vad gäller historiska influenser, innehåll och traditioner är 

det svårt att dra jämförelser dem emellan.  

 

Till min kursplansundersökning har jag tagit hjälp av tidigare skolforskning i 

bildämnet som Catharina Elsners Så tänker lärare i estetiska ämnen(2000) samt 

rapporter från Skolverket som handlar om vad som lärs ut i bildämnet idag kontra 

målen i kursplanen. 

 

Urval/Avgränsning 
I min text om geniet har jag valt att avgränsa mig till de fakta jag anser vara relevanta 

för bildämnet och arbete inom skolan. Jag kommer därför inte göra en hel historisk 

översikt om geniet och inte heller försöka få med allt som finns kopplat till de 

kategorier som jag valt att dekonstruera geniet genom. Kan det inte jämföras med min 

kursplansundersökning och diskuteras utifrån ett pedagogiskt perspektiv finns det inte 

heller med i texten.  

 

I den litteratur jag hänvisar till i texten om geniet utgår de flesta författare utifrån 

genibegreppet kopplat till kön. Därför finns det mest att behandla inom den kategorin 

även om jag inte tycker att man idag enbart kan titta utifrån kön utan att ha med 

etnicitet, klass och sexualitet. Jag tror inte heller att det hade räckt att dekonstruera 
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genibegreppet genom enbart kön. Därför försöker jag ändå att få med alla kategorier i 

min text även om mängden text blir något ojämn. 

I min kursplansundersökning har jag dels valt att undersöka kursplanen och dels bett 

bildlärarestudenter att tolka utvalda citat ur den. Jag har alltså hoppat över det mest 

självklara, eleven och läraren därför att jag tyckte att det var viktigt att belysa andra 

aspekter. Istället har jag valt att undersöka kursplanen eftersom det är ett 

styrdokument som ska styra undervisningens inriktning. Bildlärarstudenterna 

användes för att tolka citaten eftersom de är bildämnets framtid. 

 

 

Om Geniet 
Jag hade ursprungligen valt att avgränsa mig till geniet inom konsten men det visade 

sig att den avgränsningen inte var nödvändig. Enligt mina källor är det istället ur det 

konstnärliga geniet som genibegreppet föds. Det handlar redan från medeltiden om ett 

geni som använder en pensel, en mejsel eller det skrivna ordet.9  

 

Kön 
Enligt Christine Battersby i boken Gender and Genius(1989), kopplas ordet Genius 

redan under antiken enbart till män. Då trodde man att Genius var namnet på ett 

andeväsen som skulle följa alla män, likt en slags skugga, fram till deras död.10 

I romarriket ansågs det att män stod för reproduktionen av mänskligheten. Kvinnan 

var enbart en slags behållare för männens säd. Att mannen kunde reproducera ansågs 

göra honom till en högre stående varelse jämfört med kvinnor. Det gav honom 

Genius- en karaktär som kopplades till mannens (hetero-) sexualitet.11 Redan där 

handlar geniet om en kvalité som enbart män kan förknippas med. Den i sin tur anses 

göra män till högre stående varelser och förutsätter en heterosexuell läggning. 

 

På medeltiden i och med kristendomens intåg omtolkas, enligt Battersby, gamla texter 

om Genius av munkar. Då sexualitet är ett förbjudet ämne att skriva om ersätter de 

                                                
9 Battersby, Christine, Gender and Genius (1989), The Womens Press Ltd., London, s.70 
10 Ibid., s.4 
11 Ibid., s.60 
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texter om mannens sexualitet och att reproducera med kreativitet och att skapa. Nu är 

Genius kopplat till pennan, målarpenseln och mejseln .12  

Under 1700-talet blandas två termer; Genius och Ingenium till ett. Tidigare hade 

Genius beskrivit mannens mänskliga gudomlighet och Ingenium användes för att 

förklara varför kvinnors list och omdöme var lägre stående än mäns. Nu fick ordet 

Genius bära bägge betydelser.13 Förutom att kvinnor då inte ansågs ha geniets 

kvalitéer fanns det inom själva begreppet en slags spärr som hindrade kvinnor från att 

kunna kallas geni. Ordet geni betydde delvis att kvinnors list och omdöme var lägre 

stående än män. 

Samtidigt som begreppet geni laddades med ny mening laddas också begreppet 

”kvinna” med andra meningar. Enligt boken Old Mistresses (1989)är de så pass skilda 

från geniets kvalitéer att termen ”kvinnlig konstnär” inte är en konstnär av kvinnligt 

kön utan någon som är motsatsen till den typ av konstnär som beskrivs med ord som 

”great, hero, master” och inte minst geni.14 

 

I slutet av 1700-talet växte klassamhället fram och industrialiseringen tog fart. Nya 

värderingar växte fram, som till exempel en längtan tillbaka till naturen. Eftersom 

geniets tidigare ”maskulina kvalitéer” som förnuft, omdöme och skarpsinne 

förknippades med det negativa med industrisamhället förändrades enligt Battersby 

också synen på geniets kvalitéer. Det blir istället det som tidigare ansågs både 

negativt och stereotypt “feminina” kvalitéer: instinkt, känslor, och fantasi. Återigen 

kommer kopplingen mellan att föda och arbeta kreativt tillbaka. Konstnären ses nu 

som den ”manliga modern”. Han kan inte reproducera men han kan producera konst 

genom att ”föda” fram ett verk.15 

Till skillnad från romarriket som ansåg att män stod för reproduktion och därför besatt 

Genius anses det nu att män är kreativa på grund av att de inte kan reproducera och 

därför besitter Genius. Kvinnor anses inte kunna vara kreativa just därför att de kan 

reproducera och kan därför inte heller vara genier. 

Enligt Battersby ingår det i 1700-talets teorier om geniet att förklara varför kvinnan 

inte kan vara ett geni. Enligt dessa teorier saknar kvinnan den kvalité som ”gör” 

geniet oavsett vad det är för kvalité. Till exempel anser Rousseau att geniet ska vara 
                                                
12 Ibid., s.70 
13 Ibid., s.73 
14 Parker, Pollock, Old Mistress (1981), Rivers Oram Publishers Ltd. London s.114 
15 Battersby(1989), 73- 74 
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passionerat och att kvinnan saknar passion. Kant däremot anser att kvinnan inte kan 

vara ett geni just för att hon är passionerad. Kant anser istället att det är förnuftet som 

skapar geniet. Något han hävdar kvinnan saknar. William Duff i sin tur anser att det är 

fantasi som gör geniet. Han anser vidare att kvinnans fantasi är underordnad mannens 

fantasi. 16 

Maskulint förnuft, fantasier och sexuell energi är, enligt Battersby, normen genom 

historien för kreativitet och det som begreppet geni står för oavsett hur dess mening 

och innebörd förändras över tid.17 

 

 

Sexualitet 
I boken The Complaint of Nature från 1200-talet förklarar författaren Alian de Lille 

att manlig homosexualitet gör att Genius inte fungerar. För att kunna bli ett 

konstnärligt geni krävs det att mannens Genius fungerar och det förutsätter förnuft 

och manlig heterosexualitet.18  

 

Långt senare, under mitten och senare delen av 1900-talet blir istället den 

geniförklarade homosexuella manliga konstnären satt ”i garderoben” av 

konstetablissemanget. Jennifer Doyle visar i Queer Wallpaper att om den manliga 

konstnären är heterosexuell, som till exempel konstnären Jackson Pollock, blir 

sexualiteten uttalad. Annars sätts konstnären och även konsten i garderoben oavsett 

hur öppen konstnären själv är/har varit med sin sexuella läggning som till exempel 

konstnären Andy Warhol. Homosexuella konstnärer som anses vara genier görs alltså 

om för att passa in i rollen som geni. 

Jennifer Doyle hävdar dock att delar av konsten är sammanflätad med sexualitet och 

därför inte går att bortse ifrån, som till exempel aidsaktivistisk och feministisk konst.  

Hon menar vidare att “The death of the author”, tanken att verket står för sig själv, 

inte nödvändigtvis är till någon fördel när det handlar om svarta feministiska och/eller 

                                                
16 Ibid., s.76-78 
17 Ibid. S.106 
18 Ibid., s.64 
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homosexuella kulturutövare, eftersom ”the author” ofta spelar en stor roll eftersom 

han/hon blir en slags talesman för marginaliserade röster och därför behövs.19 

Dessutom menar hon att ”The death of the author”/författarens död inte appliceras på 

kända konstnärer som till exempel Andy Warhol. Vi känner helt enkelt igen en 

Warhol när vi ser en.20 

 

Etnicitet 
Pollock och Parker skriver att konstkritiker anser att Navaho-indiankvinnors vävda 

filtar inte har ett konstnärligt värde om man inte väljer att se dem på ett helt annat sätt. 

För att ses som konst måste filtarna ses som tavlor och kvinnorna som ”namnlösa 

mästare”. De måste alltså liknas med en europeisk konstnärlig tradition av att se på 

konsten som något genialiskt.21 Verken av en konstnär som Jackson Pollock som 

inspirerats av indiankulturer har dock ett konstnärligt värde. På samma sätt hade den 

före detta slaven Harriet Powers klipp-ut-motiv på lapptäcken under hennes eget liv 

inget konstnärligt värde. När Picasso och Matisse använde samma teknik i sina 

målningar gav det däremot tekniken ett konstnärligt värde.  Det är alltså skillnad på 

att vara indian eller att inspireras av indianer och det är skillnad på att vara afrikan 

och att inspireras av Afrika. Men för att det ska bli skillnad krävs det att en vit 

västerländsk man inspireras och transformerar tekniken till sitt eget medium, 

exempelvis duken, målningen och blir då i förlängningen ansedd som konstnärligt 

geni.22 

 

I Gender and Genius(1989), berättar Battersby att Otto Weininger skrev i boken Sex 

och karaktär (1903) att både kvinnor och judar inte kan bli genier eftersom de blir 

hysteriska. En man kunde enligt Weininger (själv jude) vara en jude eller ett geni, inte 

båda två. Han menade vidare att en kvinna inte kan vara ett geni eftersom kvinnan 

inom ett konstnärligt yrke förblir just en kvinna. Geniet var enligt Weininger en 

förhöjd typ av maskulinitet.23  

                                                
19 Doyle, Jennifer, ”Queer wallpaper” i Jones, Amelia (ed.), A Companion to Contempary Art since 
1945 ( 2006), Blackwell Publishing Ltd., USA, s.263 
20 Doyle Jennifer (2006) 263 f.  
21 Parker Pollock (1981), s, 68 
22 Guerilla Girls, The Bedside Companion to the History of Western art(1998), Penguin Books, New 
York, s.55 
23 Battersby (1989), s. 117 
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Battersby menar att finns det en koppling mellan europeisk fascism och 

genibegreppet. Kvalitéerna av det romantiska geniet är också de kvalitéer som har 

använts för att beskriva Hitler.24 
 
Klass 
De flesta som sökte en karriär inom konsten på 1700-talet och framåt tillhörde 

medelklassen.25 På 1800-talet inom impressionism och realism var arbetarklass-

kvinnan en synlig del av konsten. Det var hon dock som motiv i konsten, inte som 

producent av konsten. Till skillnad från medelklasskvinnan var arbetarklasskvinnan 

en del av offentligheten tillsammans med medelklassmannen; arbetarklasskvinnan 

som säljare av tjänster och medelklassmannen som köpare. Enligt Pen Dalton i boken 

The Gendering of Art Education (2001) blev kvinnorna objekt i målningar och 

fotografier producerade av medelklassmän för andra medelklassmän att betrakta.26  

 
Teknik, Medium och Kontext 
Under medeltiden blev målarpenseln ett substitut för manlig heterosexualitet. Geniet 

kopplades redan här ihop med någon som ritar och målar. En syn som spreds från 

kyrkan till europeisk litteratur.27 

Geniet betyder än så länge inte “greatness” utan att man kunde imitera väldigt bra.  

Att kunna imitera väl ansågs förbättra en mans ”geni”.  

Mot slutet av 1700-talet, på grund av industrialiseringen och andra förändringar i 

samhället blev det istället för imitation originalitet som kopplades till genibegreppet. 

Originalitet blev en sådan viktig del av genibegreppet att det till och med ansågs 

viktigare än talang.28  

 

Enligt boken The Social Production of Art (1993)kan uppdelningen mellan låg och 

hög konst kopplas till tanken om konstnären som ett geni.29 

Under romantiken används begreppet ”geni” för att skilja på ett konstverk och 

populärkultur. Populärkultur ansågs feminin och finkultur maskulin.30  
                                                
24 Ibid., s112 
25 Ibid., s.73 
26 Dalton, Pen, The Gendering of Art Education(2001), Open University Press, Buckingham, s.54 
27 Battersby(1989), s.67 
28 Ibid.,s.71 
29 Wolff, Janet, The Social Production of Art (1993), Macmillian Press Ltd., London, s.33 
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På 1700-talet skulle kvinnor ägna sig åt en viss typ av måleri såsom blomstermåleri. 

Parker och Pollock visar hur det så sent som på 1950-talet skrevs i boken Flower 

Painting through Four Centuries (1952) att blomstermåleri inte kräver ett genialiskt 

sinne utan enbart det genialiska i att ha arbetat hårt och bemästrat sitt hantverk. 

Mot slutet av 1700-talet blir också den kvinnliga nakenmodellen ett populärt motiv 

inom konsten. Nu blir kvinnan enligt boken Old Mistresses(1981), ett konstverk i den 

manliga konstnärens händer.31  

 

Undersökning av styrdokumenten 
I min undersökning av grundskolans kursplan i bild och lokala kursplaner från nätet 

har jag valt ut några citat att undersöka närmare. 

 

Det första citatet är från mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret från grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) i bild: 

 
Eleven skall ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, 

känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella 

verksamheter inom bildområdet.32 

 

Framträdande bildkonstnärer 
I de lokala kursplaner som jag har hittat på nätet har jag fortsatt att titta på samma 

citat från kursplanen. En omarbetning av citatet används flitigt. I vissa lokala 

kursplaner finns bara att ”eleven skall känna till några framträdande bildkonstnärer” 

kvar. I andra har ordet framträdande bytts ut till framstående. I några andra lokala 

kursplaner har orden framträdande konstnärer gjorts om till ”några kända konstnärer”. 

Genom att sätta likhetstecken mellan framträdande och kända visar bildläraren ganska 

tydligt hur han/hon har tolkat skolverkets direktiv. I vissa lokala kursplaner nämns de 

”kända” konstnärerna vid namn; Leonardo Da Vinci, Claude Monet, Edvard Munch, 

Andy Warhol och Vincent Van Gogh. I en lokal kursplan i bild har citatet reducerats 

till ”eleven skall kunna namnet på några konstnärer”. Här har målet att kunna 

beskriva bilder från olika tider och olika kulturer samt att känna till någonting om 

                                                                                                                                      
30 Battersby (1989), s.6 
31 Parker & Pollock (1981), s.119 
32 Skolverket, Kursplaner och Betygskriterier (2000), s.11 
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aktuella verksamheter inom bildens område byts ut till förmån för namnen på några 

konstnärer. I en annan lokal kursplan ska eleven ”känna till något om konstens 

historia”. Som exempel ges att känna till några ”kända” konstnärer. Som exempel på 

kända konstnärer nämner de John Bauer, Claude Monet och Pablo Picasso. 

 

Jag frågar Skolverket om vad som menas med ”framträdande bildkonstnärer” och 

undrar om de menar några särskilda namn eller en viss epok, -ism och/eller tid. 

 

 

 Jag vill också veta hur mycket eget tyckande en bildlärare får använda när han/hon i 

sin tur tolkar begreppet i en lokal kursplan eftersom det ibland bara blir “några 

konstnärer” kvar.  

 

Svaret jag får är att det är upp till varje bildlärare att själv avgöra vilka konstnärer 

som är framträdande. Skolverket menar vidare att det kan skilja sig mellan olika 

platser i Sverige, olika klasser och olika lärare.33 Det är alltså inte givet från 

Skolverkets sida att de konstnärer som det ska undervisas om i landets bildsalar är 

Picasso, Van Gogh, Da Vinci och Monet.  

 

Bildkonstnär 
Jag frågar Skolverket om varför de i kursplanen har skrivit specifikt bildkonstnärer 

och inte konstnärer i allmänhet. Enligt Skolverket är bildkonstnär ett samlingsbegrepp 

som innefattar alla konstarter såsom arkitektur, design och skulptur.34 I de lokala 

kursplaner jag granskat verkar bildkonstnär innebära, för de som formulerat dem, en 

konstnär som har bilden som sitt medium i form av en målning. 

 

Konstvärlden 
Nästa citat från kursplanen är: 

 
I ämnet ingår att granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön. 35 

 

                                                
33 Bilaga 3 
34 Ibid., 
35 Skolverket (2000), s.9 
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Ingenstans i kursplanen står det något om att granska konstvärldens sätt att framställa 

klass, etnicitet och kön. Svaret jag får från Skolverket när jag frågar om detta är: 

 
I mål att sträva mot står att skolan i sin undervisning i bild ska sträva mot att eleven 

"utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 

betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande". Detta är något 

som läraren i sitt arbete ska ge elever möjlighet att utveckla. Då ingår att granska 

medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön.  36 

 

Varför inte “konstvärlden” står med i citatet får jag inget svar på. Jag gissar att det inte 

står med eftersom det, enligt mig, tycks vara så att reklam traditionellt förknippas i 

skolan med något som ska granskas medan konstbilder snarare ska analyseras. Trots 

den snarlika innebörden som granska och analysera kan ha ses det kanske här som två 

vitt skilda saker. Det kanske också görs en skillnad mellan reklam och konst. 

Reklamen är populärkultur och därmed låg kultur medan konsten är finkultur och 

därmed hög kultur. Kanske anses det att finkultur inte ska granskas. 

 

Bildlärarstudenter tolkar kursplanscitat 
Under en pedagogisk workshop som jag ledde på Konstfack gav jag sju 
bildlärarestudenter i uppdrag att välja bland och tolka följande citat i text och/ eller 
bild: 

 
Eleven skall känna till några bildkonstnärer och deras verk 
 

Eleven skall /…/ känna till några framträdande bildkonstnärer   

Eleven jämför och finner särdrag i olika kulturella och konstnärliga uttryck samt placerar några 
framträdande bildkonstnärer och deras verk i tiden 
 
Eleven känner till aktuella verksamheter inom bildområdet37 

 
Flera studenter tolkade citaten “Eleven skall känna till några bildkonstnärer och deras 

verk” och Eleven skall /…/ känna tilll några framträdande bildkonstnärer ” som att det 

var en traditionell konstkanon som skulle förmedlas.38 En student skrev att det handlar 

                                                
36 Bilaga 3 
37 Skolverket (2000), s.8-12 
38 Ibid., s.8-12 
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om att ”alla gamla stofiler ur konstkanonen ” ska förmedlas. En annan bildlärarstudent 

visade sin tolkning tydligt genom att rita en bild av Carl Larssons Midvinterblot. 

Andra studenter berättade istället vad de själva skulle vilja förmedla av till exempel 

lokala konstnärer eller konstnärer som är verksamma idag. En föreslog att man skulle 

låta elever själva berätta om några konstnärer de känner till. 

 

Några av studenterna ansåg att citaten endast gällde bildkonstnärer. En tyckte att man 

skulle hålla sig till bildkonstnärer för att vara på den säkra sidan. En student skrev 

dock att hon/han tolkade bildområdet genom att sätta likhetstecken mellan bild och 

konst och ansåg då att bild var ett begrepp som innefattar det mesta. 

 

Vad gäller ”aktuella verksamheter inom bildområdet” vill en student ta med 

samhällsaktuella konstnärer och tycker att konstnärer genom att vara aktuella blir mer 

”verkliga” för eleverna. Genom att ta en utställning som ett exempel från en 

institution för samtidskonsten får en annan student genast med helt andra namn på 

konstnärer än dem som jag sett/läst när jag undersökte de lokala kursplanerna på 

nätet; Clara Lidén, Ann-Sofie Sidén, Elin Maria Johansson och Hilde Södahl. 

 
I studenternas svar går det att utläsa olika strategier för att undervisa om konst och 

konstnärer. Studenterna vill göra undervisningen inspirerande och anser att konstnärer 

blir mer ”verkliga” genom att vara lokala och samhällsaktuella. De vill också utgå 

ifrån eleverna och elevernas egna världar genom att låta eleverna berätta om 

konstnärer de själva känner till.  

 
Geniet och styrdokumenten 
I kursplanen i bild verkar ordet ”framträdande” vars synonymer är ”dominerande” och 

”härskande”, betyda att lärare har i uppdrag att göra vissa val och uteslutningar när de 

undervisar om konst och konstnärer. Som framgår av bildlärarstudenternas tolkningar 

och de val bildlärare gör i de lokala kursplanerna jag granskat, tycks lärare tolka det 

som att det innebär att förmedla en konstkanon med särskilt utvalda konstnärer. 

Tolkas kursplanen på så sätt kan det hända att man som lärare håller sig till samma 

smala skara konstnärer såsom Monet, Van Gogh med flera. Då kan undervisningen 
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om konstnärer komma att bestå enbart av vita, manliga, västerländska, konstnärliga 

genier ur medelklassen.  

 

Undersökningen om geniet visar att arbetarklassens kvinnor varit ett populärt motiv 

för många av modernismens mästare. Bildundervisningen kan därför tendera att 

innehålla mestadels manliga konstnärer ur medelklassen och arbetarklassens kvinnor 

förekommer istället som motiv. Genom att välja dessa motiv och konstnärer kan 

bildläraren omedvetet förmedla hierarkier via motiven i konsten och de konstnärer 

som gjort verken. Dessa hierarkier blir inte heller ifrågasätta eller granskade. Det som 

då förmedlas till elever kan vara att män ur en viss grupp blir konstnärer, mästare, 

genier medan kvinnor ur en viss grupp endast kan bli motiv i konsten, och då likställs 

med objekt. Här blir, tvärtom vad som står i värdegrunden, traditionella könsmönster 

inte motverkade utan får istället genomsyra undervisningen. För att få stöd i 

styrdokumenten till att motverka traditionella könsmönster är det just värdegrunden 

som bildläraren får vända sig till, inte kursplanen. I kursplanen finns det enbart stöd 

för att granska medievärlden genom kön, etnicitet och klass. Konsten nämns 

överhuvudtaget inte. 

 

Enligt den litteratur jag tagit del av har den vita västerländska manliga konstnärliga 

geniet ansetts göra konst till konst. Konsten har således varit förbehållen honom. Så 

länge den är förbehållen honom och det han gör anses som hög konst, blir det som 

kvinnor och människor av utomeuropeisk härkomst skapar ansett som låg konst, 

hantverk, brukskonst och/eller populärkultur. På så sätt blir den enda tekniken som är 

kvar som ”konst” just bildkonsten. De lokala kursplaner jag har granskat verkar tolka 

”bildkonst” såsom målningar och bilder medan Skolverket tolkar bildkonst som ett 

samlingsbegrepp. 

 

Om vi bildlärare uppfattar det som att vi enligt styrdokumenten ska hålla oss inom en 

västerländsk historisk konstnärlig tradition kan följden vara att undervisningen blir 

uteslutande vad gäller kön, etnicitet, klass och sexualitet men även teknik, medium 

och kontext. 
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Att dekonstruera geniet i en konstnärlig gestaltning 
 
I min gestaltning har jag undersökt hur man kan dekonstruera det konstnärliga geniet, 

såsom han ser ut i grundskolan. Alltså har jag undersökt geniet genom att visa på dess 

motsats, bildligt talat. Den första motsatsen av geniet användes redan i valet av 

dekonstruktion som metod; det vidgade textbegreppet- det jag kan göra i text borde 

jag kunna göra i bild. Det går emot hela den tradition som separerar konstarterna och 

som geniet är en del av.  

 

Jag har dekonstruerat geniet genom att göra parafraser på sju stycken kanoniserade 

verk av sex stycken kända ”genier”. Verken/konstnärerna är några av de mest 

förekommande verken/konstnärerna i grundskolan som jag själv har uppmärksammat 

under fyra års observationer på den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) och 

genom att granska lokala kursplaner på nätet. De är Leonardo Da Vincis Mona Lisa, 

Vincent Van Goghs Solrosor och självporträtt, Edvard Munchs Skriet, Claude Monets 

Vattenliljor, Picassos Gråtande kvinna och Andy Warhols Marilyn-porträtt.39 

Kategorierna som jag har försökt dekonstruera geniet genom är samma som jag 

använt mig av i uppsatsen; kön, etnicitet, sexualitet, klass, teknik, medium och 

kontext.    

 

Parafrasen valde jag eftersom den innehåller ett visst mått av efterbildning som är en 

motsats till originalitet och som i sin tur ansetts vara genialisk ända sedan 1700-

talet.40  

Enligt Hans Örtegren i boken Konst med konst som motiv(1992) kan man dessutom 

genom parafrasen sudda ut gränserna för vad som är hög och låg konst.41 

 

Min tanke från början var att parafraserna skulle redovisas i form av ett lapptäcke. På 

så sätt gör jag ”låg konst ” utav ”hög konst”. Jag har använt mig av den afro-

amerikanska Harriet Powers lapptäcken som inspirationskälla. Harriet Powers var 

född som slav och hennes enda skolning av lapptäckessömnad fick hon genom sitt 

                                                
39 Bildgrupp 1, Bilaga 2 
40 Örtegren, Hans, Konst med konst som motiv (1992), Umeå universitet, Umeå, s.10 
41 Ibid., s.170 
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arbete på plantagen. Hennes liv är långt ifrån bilden av den typiska vita, manliga, 

borgliga, europeiska “genialiska” konstnären med skolning inom akademierna.42 

 

 

Jag har använt en teknik, sömnad, som jag inte haft någon tidigare erfarenhet av och 

därför behövt lära mig under arbetets gång. Att behöva följa instruktioner i enkla 

syböcker och titta på steg för steg manualer på Youtube känns som att gå tvärtemot 

den kreativa process man förväntar sig av ett geni.43 

  

En annan anledning till att jag tycker att det passar att göra ett lapptäcke är en 

bildövning jag minns från när jag gick i grundskolan. Det var i femman strax innan vi 

skulle ha sommarlov. Vi skulle jobba med oljepasteller på små miljöbruna papper i 

A6 format. Den första instruktionen vi fick var att vi inte skulle kladda med 

oljepastellerna. Den andra instruktionen var att vi skulle rita någonting (vad som 

helst!) med oljepastellerna som verkligen berättade om vem vi var som individer. 

Nästa instruktion innehöll ett antal regler om vad som inte fick förekomma på 

bilderna. Där satt vi en hel klass i femman med pyttesmå papper i A6 format och 

kritor som inbjuder till kladd med kravet på oss att visa vem vi var genom bilden 

samtidigt som vi inte fick rita vad som helst. Det resulterade i väldigt många bilder på 

hjärtan och regnbågar. Den här övningen minns jag så väl eftersom lapptäcket som 

bilderna samsades på lottades ut och jag vann den. Sedan satt den uppe på min 

sovrumsvägg i flera år. En sådan övning tycker jag känns typisk för grundskolan och 

den är samtidigt så långt ifrån det konstnärliga genibegreppet som man komma. 

 

Man kan hävda att lapptäckeskonst och tillverkare av den, såsom Harriet Powers, har 

fått upprättelse på senare år. Alltså, det som ansågs som låg konst har blivit hög konst. 

Flera av Harriet Powers lapptäcken hänger på olika museer, till exempel på 

Smithsonian Institute i USA. Men en sådan bildövning som den vi fick göra i 

femman, tycker jag är själva sinnebilden för den “låga konst” som görs i 

förskola/grundskola. Nu har jag alltså tvingat sex stycken ”genier” att, istället för att 

ha egna väggar eller rum på museer, samsas i ett lapptäcke precis som vi elever fick 

göra.  
                                                
42 Guerilla Girls (1998), s.54-55 
43 Se till exempel: www.youtube.com/user/quiltersworld#plu 
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Min pedagogiska workshop blev startskottet för gestaltningen.44 Jag använde sju 

stycken bildlärarstudenter som grupp. De fick en färgkopia av ett kanoniserade verk 

var som de på ett separat papper skulle göra en bild av utifrån hur de som betraktaren 

upplever den. Tanken med det var att göra betraktaren viktigare än avsändaren och på 

så sätt ändra verkens kontext. Sedan fick de rotera bilderna tills det till slut fanns sju 

stycken bilder till sju verk.45  På så sätt fick jag fram sju stycken skisser på hur en 

parafras av varje verk skulle kunna se ut utan att jag själv var inblandad. Genom att 

göra så försökte jag byta maktposition på betraktaren och producenten. Samma 

personer som kommer att vara med och titta på slutresultatet av min gestaltning under 

examensutställningen var med och bestämde gestaltningens form från början. Jag, i 

motsats till det klassiska konstnärliga geniet, fråntas möjligheten till att bestämma 

själv utan får skapa något efter deras skiss. Vad resultatet av deras bilder än blev var 

det ändå deras skisser som jag skulle jobba efter.  

 

Efter att ha samlat in och dokumenterat materialet bestämde jag mig för att ett bra sätt 

att fortsätta med studenternas skisser till varje verk var att först tillverka färgkartor till 

varje verkgrupp. De färger som gruppen hade använt skulle också bli de färger jag 

fick arbeta vidare med.  

Efter att jag fått klart för mig vilka färger jag “fick” använda började jag klippa isär 

och måla till varje verkgrupp och försöka sätta ihop bilderna till en ny bild.46 När det 

var gjort satte jag ihop alla bilder i ett papperslapptäcke.47 På det här sättet kanske jag 

inte dekonstruerade gestaltningen vidare men det gjorde att jag upptäckte nya saker i 

bilderna, både när jag hade klippt och klistrat ihop dem och när jag hade tvingat dem 

att samsas som ett sammanhängande papperslapptäcke. Genom att upptäcka bilderna 

på nytt fick jag fram nya bilder till det kommande tyglapptäcket som jag tycker är 

dekonstruktioner av originalverken.  

 

Nästa steg blev att se till att dessa bilder ändå inte är för långt från originalbilden. I 

parafrasen ska man kunna se, enligt Hans Örtegren, både likheter och skillnader med 

                                                
44 Instruktioner till workshopen, Bilaga 1 
45 Bildgrupp 2, Bilaga 2 
46 Bildgrupp 3, Bilaga 2 
47 Bildgrupp 4, Bilaga 2 
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originalbilden.48 Trots att jag ville dekonstruera verken måste betraktaren ändå kunna 

koppla mitt lapptäcke till originalbilderna för att syftet inte skulle gå förlorat. 

 

Med tyglapptäcket fortsatte jag att dekonstruera genom teknik. Varje bild skapades 

med hjälp av “låga” bildtekniker och material från förskola/grundskolan som till 

exempel potatistryck, tumtryck, lövtryck, makaroner, glitterlim, glasspinnar, 

flörtkulör och piprensare. 

 

När lapptäcket var färdigt fotograferades det i vardagssituationer i mitt hem med min 

familj. På så sätt försöker jag ta någonting offentligt och göra den privat. Jag tar också 

på det här sättet konst och gör om den till brukskonst eftersom lapptäcket kan hängas 

på väggen likväl som vi också kan värma oss med den. Enligt boken Old Mistress är 

det som skiljer konst och brukskonst åt inte olika metoder, praktiker och objekt utan 

för vem de har gjorts och var de har gjorts. Pollock och Parker hävdar att konst är en 

offentlig och professionell aktivitet. Brukskonst däremot har av tradition ofta gjorts i 

hemmet för familjen.49  

 

Genom att min familj består av två kvinnor och ett barn; en homosexuell 

kärleksrelation och ett litet ”regnbågsbarn”, bildar det en motsats gentemot det 

heteronormativa genibegreppet. Tillsammans dekonstruerar vi geniet genom att bara 

vara oss själva.   

 
Geniet; regler och traditioner 
 

Det konstnärliga geniet har genom historien ansetts vara en man av en viss klass och 

en viss härkomst. Själva ordet Geni har som regel betytt en heterosexuell man 

och/eller beskriver, det som anses vara för den tiden, så kallade ”maskulina” kvalitéer. 

Battersby hävdar att det genom historien ansetts vara maskulina kvalitéer som varit 

normen för kreativitet och det som begreppet geni stått för. Detta oavsett hur dess 

mening och innebörd förändrats över tid.50 

 

                                                
48 Örtegren, Hans (1992), s.7 
49 Parker & Pollock(1981), s.70 
50 Battersby (1989), s.106 
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I betydelsen av ordet geni finns det en koppling genom historien mellan det manliga 

könsorganet och penseln, mellan sexualiteten och kreativitet och mellan att föda och 

skapa ett verk. Dessutom finns det i betydelsen av ordet en historisk koppling mellan 

det som anses som förnuft och manlig heterosexualitet. 

 

Geniet är traditionellt heterosexuell eller så förutsätts han vara det. När det ändå är 

uppenbart att konstnären i fråga är uttalat homosexuell som till exempel Andy Warhol 

väljer man enligt Jennifer Doyle att inom konstinstitutioner bortse från det genom att 

endast visa konst av konstnären utan homosexuella referenser eller att låta konsten 

hänga utan väggtext så att konsten ”talar för sig själv”.51  

Eller genom att tala om ”The death of the author”, ett begrepp som Jennifer Doyle 

visade inte kan appliceras på Andy Warhol; vi känner igen en Warhol när vi ser en.52 

 

En viktig regel ur geniets historia är att det som geniet skapar har räknats som hög 

konst. Eftersom geniet är en man och en del av en västerländsk/europeisk tradition har 

det som till exempel en indiankvinna skapat inte setts som genialisk på grund av 

hennes kön och etnicitet. Därför har hennes vävda filtar inte ansetts ha något 

konstnärligt värde. Konstnären Jackson Pollocks inspiration från indianstammar har 

däremot ett konstnärligt värde. På grund av begreppet geni och dess innebörd har den 

västerländska vita mannen tillfört ett konstnärligt värde till andra kulturers (och 

kvinnors) hantverk. 

 

Geniet ur ett pedagogiskt perspektiv 
 

Genom att vi följer kursplanen som är ett politiskt dokument placerar vi bildämnet  

(och konsten) i ett ideologiskt och politiskt sammanhang och förmedlar det vidare till 

eleverna via språket. Hur vi som bildlärare tolkar kursplanen bestämmer innehållet i 

vår undervisning och det vi förmedlar till eleverna. Det som förmedlas genom 

bildämnet är viktiga och centrala saker som vad konst är, vad en konstnär är och vem 

som kan bli det. Samtidigt som våra tolkningar av kursplanen bestämmer det innehåll 

vi väljer att ta med i undervisningen kan det också bestämma över vad vi väljer att 

                                                
51 Doyle Jennifer (2006), s. 263f 
52 Doyle Jennifer (2006), s. 263f 
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utesluta. Genom att utesluta förmedlar vi vad som inte är konst, vad som inte är en 

konstnär och vem som inte kan bli det. 

 

Om vi gör traditionella val av konst samt utesluter samtidskonsten som lärarna gjorde 

i Catharina Elsners undersökning berättar vi en föråldrad historia om konsten som inte 

längre är gångbar i konsthistorisk forskning och inte heller i Skolverkets egen rapport 

om bildämnet .53 Dessutom följer vi inte Skolverkets egentliga intentioner med 

kursplanen.  

Skolverket menar, trots den luddiga formuleringen, att vi ska göra egna val utifrån 

vad vi själva tycker passar.54 Precis som flera av bildstudenterna hade som en 

önsketolkning.  

Vi kan dock göra traditionella val av kanoniserade konstnärer men använda dem på 

ett sätt som synliggör de maktstrukturer inom konsten som de själva är en del av. 

Detta framgår av min undersökning av geniet genom ett gestaltande arbete. 

 

Att dekonstruera geniet praktiskt och teoretiskt 
Med dekonstruktionen som metod undersökte jag geniet i både den skrivna uppsatsen 

och gestaltningen. På sätt använde jag arbetet med en teoretisk undersökning och en 

konstnärlig process för att bli mer medveten om genibegreppet.  

För att dekonstruera geniet använde jag flera kategorier för att undersöka geniet 

genom; kön, etnicitet, klass, sexualitet, teknik, medium och kontext i texten och i 

gestaltningen. Med hjälp av olika kategorier kunde jag synliggöra saker jag som jag 

annars kunde ha missat. Litteraturen jag läste utgår ifrån ett genusperspektiv men 

genom att dela upp regler och traditioner om geniet i kategorier kunde jag se 

litteraturen ur ett queerperspektiv. Den viktigaste upptäckten jag har gjort om geniet 

är således den roll som heterosexualiteten spelar för begreppet geni och de 

konsekvenser som det har inneburit för konstnärer som inte är heterosexuella.  

 

Under arbetsprocessen med den konstnärliga gestaltningen har jag använt mig av 

olika strategier för att arbeta med geniet som skulle kunna appliceras på 

bildundervisningen i grundskolan. 

                                                
53 Elsner (2000) s.67, Skolverket (2005), s.18 
54 Mejlkontakt med Skolverket, Bilaga 3 
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I min pedagogiska workshop gav jag sju bildlärarstudenter i uppdrag att göra 

parafraser av sex ”geniers” kanoniserade verk och på så sätt bestämma över hur 

skissen till mitt kommande lapptäcke skulle se ut. Genom att låta betraktaren 

bestämma flyttade jag maktpositionen från producenten till betraktaren. Att göra så i 

skolan skulle kunna innebära att låta elever tolka innehållet i ett verk. På så sätt 

värdesätts deras berättelser och de kan också bli helt andra än de traditionella.  

Att arbeta med parafraser kan också appliceras på undervisningen. Parafrasen är 

visserligen redan ett vanligt inslag i undervisningen på högstadiet men man skulle 

kunna använda parafrasen särskilt för att undersöka och synliggöra maktstrukturer 

inom konsten. 

En annan strategi är att använda de gamla mästarna för att undersöka maktstrukturer 

utifrån det motiv de valt. Vad berättar de bilder för oss som föreställer 

arbetarklasskvinnor som utför kroppsligt arbete?   

Ett sätt att synliggöra geniet kan vara att ta hjälp av samtidskonsten och använda sig 

av samtidskonstnärer som arbetar med att undersöka genibegreppet som till exempel 

konstnären Olivia Plender.55  

 

Ett mycket effektivt sätt att förändra innehållet i undervisningen om konst och 

konstnärer är dock att välja andra material, medium och tekniker. Att till exempel 

utgå ifrån brukskonst istället för målningar gör att också helt andra konstnärer 

kommer i ljuset. Att välja konst utifrån material, medium och tekniker är också ett sätt 

att ta in samtidskonsten i undervisningen. Med moderna tekniker tillkommer moderna 

konstnärer. 

 

En av bildlärarestudenterna föreslog att ”utgå från eleverna, vad/vem de redan känner 

till ”. Det tror jag kan vara en av de allra viktigaste strategierna att använda för att 

försöka föra in andra konstnärer än genierna och andra konstarter än de som genom 

historien har ansetts genialiska. Vi får inte glömma att eleverna kan ha egna 

konstnärer och konstupplevelser de kan dela med sig av. De kanske till exempel redan 

har hört om hur Vincent Van Gogh skar av sig örat hundra gånger innan vi berättar 

den berättelsen. 

 

                                                
55 se till exempel: www.marabouparken.se/bilder/PlenderSVE.pdf 
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Fortsatt forskning 
Fortsatta studier om geniet kopplat till bildämnet skulle vara att studera 

betygskriterierna i bild utifrån genibegreppet samt att bedriva klassrumsforskning för 

att kunna studera geniet utifrån ett elevperspektiv. 

 

Geniet i det bildpedagogiska rummet 
Det är inte så konstigt att det inom bildämnet verkar vara så svårt undvika att 

undervisa om ”Det ensamma geniet” eftersom det finns en lång tradition inom 

konsten av att se konstnärer som genier.  

Jag tror dock att vi måste vara medvetna om vad vi förmedlar när vi pratar om 

genierna. Det jag tycker jag har påvisat är att vi riskerar att använda ett mycket 

exkluderande begrepp som en norm. När vi undervisar en bildklass om Vincent Van 

Gogh berättar vi samtidigt omedvetet för större delen av klassen att ”det här skulle 

aldrig kunna vara du”. 

Vi förmedlar en, för de allra flesta, ouppnåelig romantisk vision om den stora 

konstnären som inte stämmer överens med hur samtidskonsten ser ut idag.  

Dessutom bortser vi från de senaste 30 årens feministiska konstteorier och 

konsthistoriska forskning. 1972 skrev Linda Nochlin Varför har det inte funnits några 

stora kvinnliga konstnärer.56 Mycket har hänt sedan dess med synen på representation 

inom konsten. Det tycker jag även borde märkas i bildundervisningen i grundskolan. 

 

Jag anser att kursplanen i bild behöver förtydligas för att underlätta för lärare som vill 

förändra kanon att våga ta in andra konstnärer, konstverk och konsttekniker i 

undervisningen. 

Jag tycker inte att det ska krävas mejlkontakt med Skolverket för att förstå att de 

menar alla typer av konstarter när de skriver bildkonstnär, det ska framgå av texten i 

kursplanen. 

När Skolverket skriver “framträdande” i meningen ”Eleven skall känna till några 

framträdande konstnärer” anser jag att vi inte ska behöva gissa oss till att vi får välja 

vilka konstnärer vi själva tycker passar. Bättre då att ersätta ordet ”framträdande” med 

ordet ”valfria”. 

                                                
56 Lindberg, Anna Lena (red.) Konst, kön och blick(1995), Nordstedts Förlag AB, Stockholm 
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Dessvärre tror jag att det kan finnas en fara med att inte förtydliga vilka konstnärer 

som menas eftersom det inte behöver innebära att lärare använder sig utav andra än 

”mästarna”. För vissa bildlärare kan det kännas tryggt att fortsätta med att undervisa 

om Da Vinci och Van Gogh på samma sätt som de alltid har gjort. En ändring av 

ordet ”framträdande” till ”valfria” behöver alltså inte nödvändigtvis innebära en 

förändring för undervisningen. 

 

Jag undrar vad som skulle hända om Skolverket skrev in i kursplanen att vi har i 

uppdrag att undervisa om konstnärer och konstupplevelser som motverkar 

traditionella könsroller? Vilka konstnärer skulle få vara med i undervisningen och 

framförallt, hur skulle vi undervisa om dem? 

 

Jag tycker att det saknas några ord i kursplanens mening ” i ämnet ingår det att 

granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön”.  

Om det istället stod ”i ämnet ingår det att granska såväl medievärlden som 

konstvärldens sätt att framställa klass, etnicitet, kön och sexualitet” skulle det vara 

tydligt hur vi ska förhålla oss till konsthistoriens maktstrukturer och det konstnärliga 

geniet- att vårt förhållningssätt ska vara att kritiskt granska och ifrågasätta. 
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Bilaga 1 Instruktioner till pedagogisk workshop 

 
 
Betraktaren har makten 

Instruktioner till Mariannes workshop den 14 oktober 13-16 
 
Övning ett: Du har tolkningsföreträde över konsthistorien 
 
1. Börja med att sätt er tillsammans runt ett bord eller två. Ta fram ritverktyg och ta 
9st kopieringspapper var. 
 
2. Gunilla delar ut en färgkopia av ett konstverk till var och en. 
  
3. Betrakta bilden, vad säger den till dig? Tänk du är den enda som kan tolka bilden 
och visa det med en egen bild.  Du har 5 minuter. 
 
4. När 5 minuter har gått lägg din bild bakom färgkopian och ge till personen vänster 
om dig. Rotera så här var femte minut tills varje färgkopia har fått 9st tolkningar. 
 
Denna övning borde ta 45 minuter, när ni är klara kan det vara lagom tid att ta en 
längre rast. 
 
 
Övning 2: Du gör om konsthistorien i text 
 
1. Lägg alla färgkopior och tolkningar tillsammans förslagsvis på golvet. Lägg de så 
att ni kan lätt urskilja vilka tolkningar tillhör vilka originalbilder. 
  
2. Nu bestämmer vi att originalbilden har vuxit till att också innehålla de 9 tolkningar 
ni har gjort. De är alltså en del av originalverket.  
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3. Välj en bildgrupp var och skriv några rader om den på ett separat papper. Det kan 
vara en skriftlig tolkning eller vad ni kommer att tänka på när ni ser det, ni bestämmer 
helt och hållet. Ni har max 20 minuter. 
 
4. Lägg det ni har skrivit tillsammans med bildgruppen du har valt. Läs gärna för 
varandra. 
5. Samla ihop bildgrupperna och texterna och ge till Gunilla. :)  

Kort rast? 
 

Övning 3: Du tolkar kursplanen i bild 
 

1. Ni har blivit tillfälligt anställda av skolverket. De kan inte själva förklara vad 
de menar med vissa utdrag ur kursplanen och behöver därför er hjälp. 

 
2. Välj en eller flera av följande citat och tolka det genom att skriva en text eller 

rita en bild. Skriv ner citat så att det går att se vilken/ vilka du har valt.  
 
 
 
Forts. Betraktaren har makten 

 
Från kursplanen i bild för det obligatoriska skolväsendet: 
 
 
”Eleven skall känna till några bildkonstnärer och deras verk” 
 

“Eleven skall /…/ känna till några framträdande bildkonstnärer  “ 

“Eleven jämför och finner särdrag i olika kulturella och konstnärliga 
uttryck samt placerar några framträdande bildkonstnärer och deras verk i 
tiden.” 

 
“Eleven känner till aktuella verksamheter inom bildområdet” 
 
 
 

3. Läs gärna/ visa vad ni har ritat. Lämna inte till skolverket, de betalar så dåligt, 
ge till Gunilla istället.:) 

 
Slut på workshopen 
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Bilaga 2 Pedagogisk Workshop och gestaltningen 
 
1.konstbilderna  

     
 

     
 
 
2. Exempel på bildlärarstudenternas tolkningar av konstbilderna 
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3.Tolkningarna efter det att jag satt ihop bilderna 
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4. Papperslapptäcket 
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5. Lapptäcket i tyg 
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6. Hur lapptäcket används i mitt hem 
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Bilaga 3 
 
Svar från skolverket 
 

Hej!  

 

Du önskade svar på några frågor som du har funderingar kring i anslutning till ditt 

examensarbete.  

När det gäller fråga 1 och 2 så är det upp till professionen, dvs lärarna att själva 

bedöma vilka framträdande bildkonstnärer som kan vara av värde för eleverna att 

jämföra och finna särdrag hos. Det kan alltså skilja mellan olika platser i landet,  olika 

klasser, samt mellan olika lärare. Det viktiga är att skolan i sin undervisning i bild 

strävar efter att eleven tillägnar sig en bild- och kulturhistorisk allmänbildning.  

3. Syftet med undervisningen i ämnet bild är att utveckla såväl kunskaper om bilden 

som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder.  

4. Bild är ett samlingsbegrepp.Bildområdet har sin egenart som uttrycksform och 

omfattar allt från barnbild, konstbild och massbild till arkitektur, formgivning och 

design.  

5. I mål att sträva mot står att skolan i sin undervisning i bild ska sträva mot att eleven 

"utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden 

bär betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande". Detta är 

något som läraren i sitt arbete ska ge elever möjlighet att utveckla. Då ingår att 

granska medievärldenss sätt att framställa klass, etnicitet och kön..  

 

Hoppas du fått svar på dina frågor. samtidigt vill jag passa på att önska dig lycka till i 

ditt skrivande.  

 

Med vänlig hälsning 

Eva Blomdahl 

 

Undervisningsråd / Director of Education 

Förskole- och grundskoleenheten / Unit for Preeschool and Compulsory School 

Skolverket / Swedish National Agency for Education 

S-106 20 Stockholm, Sweden 

Besöksadress / Location: Alströmergatan 1 
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                                                                    onsdag den 5 augusti 2009 

Till Skolverket, 

 

Jag är en bildlärarestudent som går sista terminen på Konstfacks bildlärarutbildning 

och skriver för närvarande på mitt examensarbete. Jag kommer att använda mig av 

kursplanen i bild i mitt arbete och har stött på några frågor som jag undrar om ni 

skulle kunna ta er tid att besvara. 

 

Här följer mina frågor: 

 

1. Vad menar ni med ”framträdande bildkonstnärer” ? Tänker ni på några särskilda 

namn eller en viss epok, ism, tid? 

 

2. Hur mycket eget tyckande får en bildlärare använda när hon/han tolkar begreppet 

”framträdande bildkonstnärer” i den lokala kursplanen? I vissa lokala kursplaner står 

det till exempel ” några konstnärer”. 

 

3. Vad menar ni är syftet med att känna till några framträdande bildkonstnärer? 

 

4. Varför har ni skrivit specifikt bildkonstnärer och inte konstnärer i allmänhet? 

 

5. Varför nämner ni genus i fråga om mediabilder men inte konstbilder? 

 

Tack för vänligheten på förhand! 

 

Mvh, 

Marianne Blomström 
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