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Abstrakt 
Min undersökning behandlar representationer av människokroppen i konsten. 

Frågeställningarna är: hur har konsten använt modellteckning för att skapa bilden av 

människan och vilken funktion har den i konsten representerade människokroppen? 

Representationen undersöks ur ett maktperspektiv och inriktar sig på den vetenskapliga och 

akademiska synen av människan, utifrån vilken en bild av den ”politiska kroppens” historia 

ges. Undersökningen visar hur representationen utgår från en människosyn där människans 

kropp primärt tolkas som ett ting och inte som en förkroppsligad människa eller person, vilket 

kom att användas av konsten och odlas genom modellteckning. Det är under renässansen som 

det vetenskapliga tänkandet och modellteckningen etablerande inom konsten. Den politiska 

kroppen blir allt mer betydande och kungar börjar representeras med dubbla identiteter, både 

som symbol för personen och symbol för staten, för att befästa makten. Successivt blir denna 

representationsform ett mål för eliten och slutligen innefattas hela befolkningen i 

representationsmönstret. Vi har alla idag en politisk kropp. Vem representerar du?  

I det gestaltande projektet prövas en annan syn på människan och kroppen som en kommentar 

till den vetenskapliga och samhälliga människosynen. För detta uppmärksammas erfarenheten 

av att vara i sin kropp som ett sätt att komma bort från representationen av sin kropp. Jag 

använder mig av Leonardo da Vincis teckning Den vitruvianske mannen som utgångspunkt, 

en symbol för den vetenskapliga människouppfattningen. Men mannen är här jag själv, min 

egen kropp, som jag dessutom vänder upp och ned. Med det vill jag belysa det vara till 

kroppen som krävs för att utföra denna position och hur komplex och absurd den ”rättvända 

vetenskapliga” människosynen är. Betraktaren involveras i verket genom sin placering, som i 

sin tur testar den egna förmågan att våga kliva ur sin representation. Vågar du? 

Undersökningen diskuterar också den problematik som berör modellteckningens och 

figurativa måleriets metoder i den moderna och samtida konsten, vilket idag har dåligt rykte 

då de inte uppfattas som politiskt och konstnärligt korrekta. Jag har valt att arbeta med ett 

klassiskt uttryck och skiktmåleri för att koppla verket till renässanskulturen och uppkomsten 

av den representerande människosynen. Det figurativa och det kroppsliga varat blir så också 

en reaktion mot samtidskonstens normer.  

 

 

 

 

 2



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning                                                                                                                      s. 4                               

Introduktion                                                                                                                      s. 4 

Bakgrund och syfte                                                                                                           s. 4 

Frågeställningar                                                                                                                s. 4 

Urval och avgränsning                                                                                                     s. 6 

Empiri/ Material                                                                                                               s. 6 

Metod                                                                                                                               s. 6 

Teori/tolkningsram                                                                                                           s. 6 

Tidigare forskning                                                                                                             s. 8 

 

2. Bearbetning och analys                                                                                              s. 9 

Modellteckning                                                                                                                s. 9 

Proportionen                                                                                                                     s. 10 

Anatomi                                                                                                                            s. 12 

Modellteckning och akademi                                                                                           s. 13 

Kroppen som representation                                                                                            s. 14 

Akademi och fri konst                                                                                                      s. 15 

Akademi och monarki                                                                                                      s. 17 

Akademi och republik                                                                                                      s. 18 

Borgerlighet kropp och kön                                                                                              s. 21 

Borgerlighet kropp och klass                                                                                            s. 23 

3. Resultat och tolkning                                                                                                  s. 27 

4. Slutdiskussion                                                                                                              s. 31 

 

Källförteckning                                                                                                                 s. 33 

Bildförteckning                                                                                                                 s. 34 

Bilaga 1                                                                                                                             s. 35 

Bilaga 2                                                                                                                             s. 36 

Bilaga 3                                                                                                                             s. 37 

Bilaga 4                                                                                                                              s. 38   

Gestaltning                                                                                                                         s. 39 

 

 3



1. Inledning 

 
Introduktion 

 

Människokroppen har mer eller mindre alltid varit ett aktuellt objekt för den västerländska 

visuella kulturen. Den har bland annat använts för att sprida och upprätta religiösa, politiska 

och kulturella förebilder, men också för att visa på ideal och ”kroppens skönhet”. På så sätt 

har representationen av människan fungerat identitetsskapande. Människokroppen som objekt 

har därmed använts som ett medel för att upprätta ordning och skapa normaliter, vilket kan 

skilja sig åt i olika tidsepoker. Representationen av människan kan därmed studeras för att 

undersöka och förstå politiska och sociala strukturer. I detta arbete kommer jag utgå från detta 

perspektiv för att studera kroppens historiska politiska funktion, utifrån begreppet konst. 

 

Bakgrund och syfte 

 

I bildundervisning kan representationen av människan ses vara grundläggande. Både teoretisk 

som praktisk bildundervisning behandlar kroppen som objekt. Att arbeta med 

representationen av människan och vår kropp kan tyckas stärka ideal och normer. Skolan har 

som uppgift att motarbeta att ideal och normer befästs. Att undervisa om den visuella kroppen 

är därmed ett komplext ämne. Modellteckning ses ofta som en bakåtsträvande och inte 

tillräckligt innovativ arbetsmetod. Undersökningen ska därför försöka skildra hur konsten och 

modellteckningen fungerat tillsammans och hur anatomin och representationen av människan 

använts politiskt. Syftet med examensarbetet i konst är att gå på djupet i frågan om kroppen 

som objekt inom konsten. Som en blivande bildlärare antas jag bli förmedlare av denna 

tradition och kommer därmed vara en aktör som leder elever i sin kunskap kring kropp och 

norm. Jag vill därför utöka min kunskap kring kroppen som objekt och vad det innebär.  

 

Frågeställning 

 

Hur har konsten använt modellteckning för att skapa bilden av människan? 

Vilken funktion har den i konsten representerade människan?  
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Urval och avgränsning 

 

Representationen av människan är ett stort område i konsten och det finns säkert otaliga sätt 

för att undersöka detta. Jag kommer här att undersöka den europeiska konsten från 

renässansen och fram till 1900 talet. Perioden är omfattande, jag har därför valt vissa nedslag 

i konsthistorien för att skapa en tidsmässigt röd tråd som fungerar för omfånget hos detta 

arbete. Representationen av människan i konsten kommer jag att koppla till 

modellteckningstraditionen. Modellteckning är en teckningsövning, ofta använt i 

utbildningssammanhang, som syftar till att ge kunskap om tredimensionalitet, 

rumsuppfattning och människans proportioner. Ofta används den som en övning för att se, 

och för att gestalta människokroppen efter en ”realistisk” uppfattning. Modellteckning har 

också ofta fungerat som förstudier till måleri och skulptur, framförallt för klassiskt figurativt 

måleri men även för mer abstrakt måleri. Modellteckningstraditionen kan ses ha sin början 

från renässansen, vilket påverkat valet av det historiska omfånget. Jag kommer att diskutera 

representationen av människan utifrån ett historiskt och således politiskt perspektiv och visa 

på hur kroppen representeras utifrån makt, genus, klass och etnicitet.  

 

Empiri/ material 

 

För att undersöka representationen av människan inom konsten har jag valt att granska tre 

metodböcker för modellteckning. Leonardo da Vinci, Målarboken, är en handledningsbok i 

måleri och teckningskonst. Boken är en utgåva från 1919 av Woldemar von Seidlits, men 

gavs för första gången ut av Raphael Dufresne i Paris 1551. Boken baseras på Leonardo da 

Vincis texter. Boken behandlar ingående figurframställning, men även andra aspekter av 

teckning och målerikonst som ljus och skugga, perspektiv samt paragonen (tävlingskampen 

mellan måleriet och de övriga konstarterna). Peter Dahls bok Modellteckningens grunder, från 

1975, är en bok som endast behandlar modellteckning som metod. Sista boken som jag 

behandlar i uppsatsen är Johan Frids bok Intro Bild, från 2002. Boken är en allomfattande 

metodbok i bildframställning och behandlar grunder i att teckna, måla, skulptera och 

förståelse i kommunikationen med visuella objekt. Att jag valde dessa metodböcker var för att 

de kan ses illustrera tre olika tidsperioder i form av den ”klassiska”, ”moderna” och 

”samtida”. Jag har också valt att analysera och exemplifiera med bilder. Urvalet av 

bilderna/målningarna är hämtade ur litteraturen. Jag har dock gjort några egna urval för att 
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tydliggöra vissa teser. Det egna urvalet består av ”Frihet på barrikaderna”, ”Vandraren över 

dimhavet” och ”Kvinna vid ett fönster”. 

 

Metod 

 

Jag kommer att använda mig av kulturanalysen som ett verktyg för att undersöka 

representationen av människan i konsten. Med kulturanalys söker man efter centrala teman i 

en viss föreställningsvärld, för att studera hur den är organiserad på olika nivåer, såsom 

bestämda tankebanor och grundläggande värderingar.1 Genom att undersöka konstens 

representation av människan med kulturanalys ställs frågor som; genom vilka bilder, 

metaforer och kategorier beskrivs människan? Vilka gränser drar vi mellan vi och de andra? 

Andra viktiga aspekter för metoden är att se hur makten förklaras och legitimeras. Hur 

används kön i olika sammanhang för att organisera makt? Hur organiseras och uttrycks över- 

och underordning?2 Med hjälp av kulturanalysens angreppssätt och frågeställningar försöker 

man skapa en distans till det egna samhället för att kunna se det ”utifrån”. Normaliteten slukar 

oftast uppmärksamheten så vi har svårt att se kulturen, och det är där kulturanalys som metod 

kan försöka komma förbi och nå det icke ifrågasatta. Kultur innebär i detta perspektiv koder, 

föreställningar och värden som människor kommunicerar, bearbetar och delar i socialt 

handlande. Handlingsorienteringen sker både medveten och omedvetet.3 Med kulturanalys 

försöker man åskådliggöra det kulturella, som kan vara både kollektivt och subjektivt. På den 

kollektiva nivån försöker man beskriva hur minnen, historia, språk och värderingar bidrar till 

att forma en gemensam föreställningsvärld. Utifrån det perspektivet är det viktigt att studera 

hur denna delade ”kunskap” växer fram och hur människor skolas in i detta tänkande.  

 

Teori/tolkningsram 

 

För att studera kroppen som representationsobjekt inom konst kommer jag att använda mig av 

Nicholas Mirzoeffs bok Bodyscape.4 Boken behandlar kroppen som representation, dess 

framväxt och utveckling. Han undersöker konstens ”body politic”, hur den visuella kroppen 

använts för att driva politik och forma människan för ett visst ändamål. Tidsperspektivet går 

                                                 
1 Ehn, B. & Löfgren, O. Kulturanalyser, 2 upplagan, Malmö (2004) s. 28 
2 Ibid. s. 29 
3 Ibid. s. 9 
4 Mirzoeff, Nicholas, Bodyscape art, modernity and the ideal figure, (London 1995)  
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från renässansen och löper genom historien fram till idag. Boken behandlar teorier om makt, 

genus, klass och etnicitet. Anna Lena Lindbergs bok Den maskulina mystiken, Konst, kön och 

modernitet är en antologi som behandlar och ifrågasätter den manliga dominansen inom 

konstbegreppet.5 Även dessa texter utgår från ett perspektiv på makt, genus, klass och 

etnicitet. 

 

För att på ett djupare plan koppla undersökningsområdet till makt och politik kommer jag 

även att behandla och applicera Michel Foucaults maktteori utifrån hans bok, Sexualitetens 

historia, viljan att veta6 samt Roddy Nilssons bok, Foucault, en introduktion.7 Dessutom 

kommer jag att använda Jacques Ranciére syn på politik och konst som behandlas i boken 

Texter om politik och estetik.8 

 

För att koppla konsten till modellteckningen kommer jag att bearbeta Torsten Weimarcks bok 

Akademi och Anatomi, som är en djupgående bok om anatomi och modellteckning inom 

högre konstutbildning, i framförallt Sverige och Danmark.9 Boken tar sin utgångspunkt från 

renässansen och leder oss fram till mitten av 1800 talets Nordiska konstakademier. Jag 

kommer även att använda mig av från Kroppen. Konst och vetenskap, som är en antologi med 

ett flertal texter som berör kopplingen mellan konst och vetenskap utifrån ett historiskt 

perspektiv. Boken är tillkommen i samröre med Stockholms Nationalmuseums utställning, 

med samma namn, som pågick under mars och maj månad 2005.10 

 

Som metod kommer jag att utgå från att representationen av människan är ”gjord”, det vill 

säga är konstruerad och framställd av ideologiska strukturer och enskilda händelser. Men 

även att ett objekt har förmågan att ”göra”, nämligen påverka strukturer, händelseförlopp och 

attityder. Det vill säga att representationen av kroppen är konstruerad men även att den kan 

konstruera och till och med omkonstrueras. Det är tolkningen som bestämmer 

representationen. Objekt och historia är utifrån detta perspektiv inte fasta företeelser, utan ses 

som föränderliga. Representationen av kroppen blir ur detta perspektiv en produktiv del av ett 

större samhälligt sammanhang och måste därför analyseras som maktfaktor. Jag kommer inte 

                                                 
5 Lindberg, Anna-Lena, Den maskulina mystiken, Konst kön och modernitet, (Lund 2001) 
6 Foucault, Michel, Sexualitetens historia, band 1, viljan att veta, (Uddevalla 2004) 
7 Nilsson, Roddy, Foucault en introduktion, (Lund 2008) 
8 Rancière, Jacques, Texter om politik och estetik, (Lund 2006) 
9 Weimarck, Torsten, Akademi och Anatomi, (Stockholm 1996) 
10 Holger, Lena (red.), Kroppen. Konst och vetenskap, utgiven av Nationalmuseum, (Stockholm 2005) 
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att inta ett direkt teoretiskt perspektiv i denna undersökning men jag kommer att inspireras av 

Foucaults framställning av biomakt, för att visa på hur kroppen fungerar som 

disciplineringsprocess. Detta tema anser jag vara intressant och fungerar väl till min 

frågeställning och till valet av metod. Med undersökningen söker jag alltså svar på hur den 

visuella representationen av människan vill påverka betraktaren till en socialt och politiskt 

allmängiltigt mönster. Representation som begrepp används för att betona kroppen som ide 

och strävan att upprätta denna ide.  

 

Tidigare forskning 

 

Torsten Weimarcks bok Akademi och Anatomi, som berörs ovan, är en forskning om 

modellteckning.11 Boken utgår från renässansen och undersöks fram till mitten av 1800 talet. 

Forskningen behandlar modellteckning och anatomin kopplat till representationen av den 

normala människan. Betoningen ligger på den anatomiska kroppen som ett universellt 

anatomiskt ideal och därför behandlas inte representationen av människan på det sätt som 

undersöks i detta arbete, alltså den ”påklädda” kroppen. Nicholas Mirzoeff bok Bodyscape12 

behandlar istället kroppen som politisk representation, dess framväxt och utveckling. Han 

benämner det som konstens ”body politic”. Även Mirzoeff utgår från renässansen men löper 

igenom historien fram till idag. Boken behandlar inte metoder, som modellteckning, för att 

framställa den politiska kroppen. Syftet med mitt arbete är därför att koppla samman dessa 

teorier om modellteckning och den politiska representationen av människan i konsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Weimarck, T., Akademi och Anatomi 
12 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure 
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2. Bearbetning och analys 

 
Modellteckning 

 

Människokroppen anser jag vara ett av det vanligaste förekommande motivet, i den 

västerländska bildkulturen, genom tiderna. Representationen av kroppen har visat vad vi ”är” 

och vad vi ”inte är” – den avvikande, alltså den ”ena” och den ”andra”. Representationen av 

kroppen har på så sätt fungerat identitetsskapande. Kroppen som objekt har därmed använts 

för att föra politik genom visuella koder. Modellteckning kan sägas ha använts för att 

framställa den identifierbara kroppen och därmed även den avvikande kroppen. Jag kommer 

därför att försöka reda ut modellteckningens relation till konst och politik. 

 

De tre metodböckerna som behandlas i arbetet har olika syn på modellteckning. Woldemar, 

som utgår från Leonardo da Vincis texter benämner metoden som ”figurframställning”, att 

teckna figur. Dahl benämner det istället som just ”modellteckning”, att teckna modell. I Intro 

bild benämns det som ”teckning av människan”, att teckna människan. De skilda 

benämningarna kan därmed ses skildra hur modelltecknings historia börjat som en metod för 

att framställa en figur/förebild som representerar människan, för att sedan bli till 

modellteckning, att teckna just modellen, för att till slut bli en studie av människan, att studera 

och teckna människan och då inte direkt som förebild utan mer dess mångfald. Ett gemensamt 

drag är dock att modellteckning går ut på att teckna efter levande modell.  

 

Weimarck säger att teckna levande modell betyder att teckna efter ”naturen”. Betydelsen av 

”naturen” innebär här ”realistiskt” uppfattad, kroppens korrekta arkitektoniska mått.13 

Modellteckning handlar därmed om att gestalta figuren/modellen/människan så den tycks 

uppfattas i ”verkligheten”. Samtidigt handlar modellteckning även om att lära sig att se 

figuren/modellen/människan. Vi måste lära oss att se ”naturen” för ska vi kunna teckna efter 

”naturen”. Dahl säger att modellteckning handlar om att lära sig att analysera tecknandet i 

förhållande till motivet.14 Analysen kan hjälpa till att finna fel och lösningar på det vi 

upplever inte stämmer i bilden jämfört med objektet. Att teckna modell handlar på så sätt om 

                                                 
13 Weimarck, T., Akademi och Anatomi, s.13  
14 Dahl, Peter, Modellteckningens grunder, (Stockholm 1975) s. 4  
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att lära sig att se på människokroppen på ett sådant sätt att vi kan överföra detta seende till det 

plana papperet. Metoden syftar därmed till att forma ”medvetna” iakttagande bildskapare och 

för att lära sig att övervinna sina ”felsteg”. Perspektivet anses vara en förutsättning för det 

seendet. I alla tre metodböckerna lyfts perspektivet fram som grundläggande. ”De som 

tecknar och målar utan insikt i vetenskapen, är som skeppare, som går till sjöss utan roder och 

kompass. De kan aldrig vara säkra på, vart de styr hän. Perspektivet är vägvisaren och 

ingångsdörren. Utan det kan ingen utföra något fullkomligt på måleriets område. – Leonardo 

da Vinci”15 Efter studier om perspektiv och volym skall ”… varje tings mått studeras”,16 det 

vill säga läran om proportionen.  

 

Proportionen 

 

Proportion kommer från grekiskan och betyder fördela.17 Det handlar om hur man delar in ett 

objekt i olika delar. Proportionsläran är en matematisk teori som behandlar betydelsen av 

måttens relation för att uppnå en ”harmonisk skönhetsverkan”. Harmoniföreställningen 

grundas på förhållandet mellan delarna och helheten.18 Helheten i proportionsläran är 

människokroppen. Vid helfigursporträtt är helheten hela kroppens längd. Skall bara ett ben 

gestaltas blir benets längd helheten; lår, smalben och fot utgör benets delar. Enligt läran kan 

en väl proportionsenlig kropp delas på följande sätt; kroppens längd delas in i två lika långa 

delar, sedan delas dessa i två lika långa delar tills dess att sträckans längd består av åtta delar. 

Då har man utgått från huvudprincipen. Proportionslärans princip baseras på den vuxna 

kroppen, för i den fullvuxna kroppen sker bara obetydliga förändringar i proportionen. Det 

fullvuxna huvudet är därmed 1/8 av kroppen. Andra sätt att fördela kan vara att utgå från 

ansiktet eller handen. Både ansiktet och handen utgör 1/10 av kroppen.19 Den fullvuxna 

kroppen beskrivs i detta perspektiv bestå av ett fast matematiskt system och när kroppen 

uppnår denna formel, vilket gäller ”normalskapta”, så stannar proportionsförändringen upp, 

kroppen är fulländad och klar.  

 

Woldemar belyser problemet med kroppens unika egenart i ”figurframställning” och menar 

därför att proportionsläran skall användas i valet av modell. ”Målaren skall utforma sin bild 

                                                 
15 Tiedemann, Anker & Riberholt K. Perspektiv och frihandteckning, 2 upplagan (Uddevalla 1965) s. 7  
16 Seilitz, Woldemar, Leonardo da Vinci Målarboken, (Simrishamn 1982) s. 23 
17 Melin, Björn, Teckna och måla modell, (Uddevalla 1979) s. 32 
18 www.ne.se/proportion 
19 Seilitz, W., Leonardo da Vinci Målarboken, s. 32-33 
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efter en naturlig kropp som helt allmänt uppfattas som väl proportionerad.”20 Inte nog med 

det, konstnären bör även mäta sina egna proportioner i förhållande till Figurens/modellens 

ideala för att på så sätt upptäcka sina egna brister. ”Ty själen, som är din kropps härskarinna 

är själv identisk med ditt omdöme och gärna beundrar hon verk, som liknar det som hon själv 

fogade samman då hon skapade din kropp.”21 Människan beskrivs här tendera att se skönhet 

med utgångspunkt från det egna. Det innebär att vi gärna ser och lyfter fram det vi själva 

gillar med oss själva. Vilket för konstnären gäller både för illustrationer som för val av 

modell. ”En målare, som har oformliga händer kommer även att göra sådana i sina målningar. 

Alldeles detsamma kommer att inträffa med varje kroppsdel om inte ett långvarit studium 

skyddar honom.” För att medvetet illustrera en kropp måste konstnären frångå från sin direkta 

åsikt. Han måste istället göra en ”vetenskaplig” undersökning om det valda, det ”sköna”. För 

ett skönt ansikte jämfört med ett annat skönt ansikte är skönheten aldrig lika! ”Vetenskapligt” 

bör vi därför undersöka vad det sköna är? ”Skönt och oskönt ställda bredvid varandra ger 

starkare verkan, det ena genom det andra. Genom att studera varje del av ansiktet för sig kan 

man välja och slutligen sätta samman ett idealansikte”22 Ledtråden är att dela in och studera 

varje del för sig och därmed inte utgå från helheten. För proportionsläran är helheten något 

som är svårt att se, om inte omöjligt, men genom att studera delarna kan vi se helheten.  

 

Dahl lyfter fram en annan syn på hur proportionen skall behandlas i ”modellteckning”. ”Man 

bör genom syftning på modellen kontrollera hur proportionsförhållandena är disponerade i 

varje individuellt fall”.23 Proportionslärans mått ses här inte som en sanning eller som något 

eftersträvansvärt utan varje människa har sin unika proportion. Istället lyfter han fram 

proportionslärans princip som en praktisk metod för teckning. Proportionsläran är bra för att 

snabbt få in hela modellen på papperet.24 Papperet kan här ses som helheten där kroppens 

delar ska in. Men grundtanken är att utgå från varje modells unika proportioner.  

 

Proportionen har olika betydelser och behandlas olika i de tre metodböckerna. I Målarbokens 

”figurframställning” utgör den en väsentlig del medan den knappt behandlas alls i ”teckning 

av människan” i Intro bild. I den senare boken nämns inte ens principen om åtta huvuden på 

en kropp utan proportion behandlas endast i fråga om att mäta objektets delar mot varandra, 

                                                 
20 Ibid. s. 34 
21 Seilitz, W., Leonardo da Vinci Målarboken, s. 34 
22 Ibid. s. 33 
23 Dahl, P., Modellteckningens grunder, s. 44 
24 Ibid. s. 44 
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för att på så sätt skildra en ”trovärdig” bild.25 Förenklingar av proportioner beskrivs leda till 

stereotyper, vilket inte kan ses som trovärdigt då människans proportioner skiftar från kropp 

till kropp och från position till position. Förändringen i förhållningssättet till proportionen kan 

utifrån den här undersökningen ses historiskt ha gått från mått för att skapa ett idealt 

formspråk, till att enkelt få ned ett objekt på ett papper och slutligen för att sedan endast 

användas för att beskriva vad som anses vara en ”trovärdig kroppsposition”.  

 

Anatomi 

 

Förutom proportionsläran anses även anatomin vara viktig för modellteckning. Anatomi 

handlar om att dela, koda och proportionera. Kunskap i anatomi handlar om kroppens 

konstruktion, skelettet och muskler. Alltså hur kroppens inre påverkar kroppens yttre. I både 

målerikonstens figurframställning som modellteckningens grunder behandlas ingående 

anatomin, men i teckning av människan i Intro bild förekommer endast anatomin i form av 

kroppens lutning i olika ställningar, hänvisade till skelettet. Anatomin visar sig därmed ha gått 

från att vara central och viktig till att bli mer obetydlig. Den var viktig för 

”figurframställning” och ”modellteckning”, men inte för att ”teckna människan”.  

 

Weimarck menar att representationen för den normala kroppen grundas efter en död 

människokropp. Oftast var modellen för den levande kroppen en hängd brottsling eller 

syndare.26 Inte förrän under 1700 talet sker en förändring i synen på modellen och 

modellteckning, så att ”levande” blir synonymt med levande. Det ansågs då eftersträvansvärt 

att gestalta representationen av människan med en levandes muskelspänning, mer som en atlet 

än en död. Uttrycket är fortfarande själlöst, som en symbolrepresentation, men nu en 

representation av en levande människa, skapad utifrån en levande modell.27 Under 1700 talet 

inträffar därmed återigen ett paradoxalt förhållande, men i motsatt riktning - den levande 

modellen används för att representera den döda normala kroppen. Levande modell användes 

för att ha möjlighet att betona levande i form av att fånga muskelspänningen. Denna 

förändring kan belysa tolkningen att anatomin fått minskad betydelse i modellteckningens 

historia. 

 

                                                 
25 Frid, Johan, Into bild, (Malmö 2002) s. 82 
26 Weimarck, Torsten, Den normala kroppen, (Stockholm 1989) s. 30 
27 Ibid. s. 59 
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Under renässansen studerades anatomin i samråd med andra vetenskaper, främst den 

medicinska. Den medicinska vetenskapen var i behov av illustrationer som konsten kunde ge 

dem och konsten var i behov av medicinska undersökningar för att ”förstå” kroppens insida. 

Med hjälp av dessa samverkande studier och principen att lära sig se delarna i förhållande till 

helheten, alltså proportionsläran, skapades under renässansen en ”realistisk” strävan och en 

”ideal” kod; den naturvetenskapliga bild koden.28 Denna framställning av kroppen, den 

anatomiska normala kroppen, blir befäst och mönsterbildande inom både konst, medicin och 

vetenskap, utefter dessa ideal. Den ideala kroppen kom att tolkas som den friska kroppen. 

Den ideala normala kroppen är, utifrån det perspektivet, en frisk upplyst samtidsmänniska.  

 

Modellteckning och akademi 

 

Modellstudier kan ses som kärnan i den västerländska konstnärsutbildningen. Ända från dess 

uppkomst, under renässansen, till en bra bit in på 1900 talet har modellstudier fungerat som 

en grundkunskap. Modellteckning efter levande modell var kostakademiernas främsta 

undervisningsmedium och kallas även för akademi.29 Akademi användes för att beteckna 

teckningsmetoden men även för institutionen där undervisningen bedrevs. Det vill säga 

akademi syftar både till metoden som den akademiska institutionen. Det betecknar därmed 

konstakademiernas kunskapsteoretiska modellstudier till skillnad från andra former av 

modellstudier. De första konstakademierna institutionaliserades under slutet av 1500-talet i de 

Italienska städerna Florens, Bologna och Rom.30 De akademiska studiernas ordning bestod 

först av tecknande efter antika skulpturer, vilka betraktades som den ideala utgångspunkten, 

sedan anatomi och sist att teckna efter levande manlig modell, vilket var målet. Under 1600-

talet spreds och etablerades konstakademier runt om i Europa efter dessa ideal.  

 

Den empiriska naturvetenskapliga koden är grundläggande för konstakademiernas syn på 

teckning men konstakademierna är även viktig del i etablerandet av den naturvetenskapliga 

koden, den optiskt- realistiska perceptions- och gestaltningskoden.31 Illustrationer kan inte 

alltid omvandlas i ord, de kan skildra saker som ordet inte kan förklara. Kunskap ansågs 

därför måsta undersökas och inte enbart studeras i ord genom att läsa de gamla antika 

mästarnas texter, såsom de medeltida universiteten gjorde. Konstakademierna och akademi i 
                                                 
28 Weimarck, T., Akademi och Anatomi, s. 19 
29  Ibid. s. 13 
30 Holger, L., Kroppen. Konst och vetenskap, s. 60  
31 Weimarck, T., Akademi och Anatomi, s. 19 
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form av modellteckning utformas därmed i symbios med det vetenskapliga tänkandets 

framväxt.  

 

Kroppen som representation 

 

Det akademiska förhållningssättet med den naturvetenskapliga inriktningen anses ha bidragit 

till att synen på kroppen kom att förändras. Den nya kroppsuppfattningen innebar att ha en 

kropp, till skillnad från den tidigare uppfattningen att vara i sin kropp.32 På så sätt skiljs jaget 

och kroppen åt. Jaget tillskrivs tänkandet och kroppen blir till ett ting.33 Människan är inte 

längre i symbios med kroppen utan människan är jaget, den tänkande individen. Kroppen kan 

på så sätt illustrera jaget i form av representationer. Mirzoeff säger att kroppen som objekt i 

konsten inte bara beskriver en avbildad kropp, utan att den även beskriver en representation 

av en kropp.34 Att bara beskriva en avbildad kropps fysiska kropp, i form av det köttsliga, 

säger han är en omöjlighet. Representationen kommer alltid vara inverkande. Det leder i sin 

tur till ett problem, konstnären kan aldrig helt kontrollera förståelsen av kroppen. Bara inom 

kontexten och stilen kan konstnären påverka sin representation. Representationen av kroppen 

förhåller sig därmed inom ett representationsfält, vilket han kallar ”bodyscape”. Detta system 

säger han skapats genom konstens problem med att definiera den perfekta kroppen. Det är den 

problematiken som anses lett fram till upprättandet av ikoner och symboler som gestaltningar 

för detta perfekta. Dessa representationer har i sin tur bara kunnat gestaltas i form av visuella 

bilder.  

 

Leonardo da Vincis teckning av ”den Vitruvianske mannen” (se framsida) har blivit en sådan 

ikon. Teckningen skildrar representationen av en manskropp, eller snarare två manskroppar. 

Två kroppar lagda ovanpå varandra för att bilda en hel kropp. Manskroppen är placerad i en 

cirkel och i en kvadrat. Mirzoeff säger att cirkeln och kvadraten representerar två perfekta 

former och att dessa fungerar för att förstärka uttrycket av manskroppens ideala proportion.35 

Cirkeln kan även ses symbolisera människans själsliv, som ett evigt kretslopp, och kvadraten 

människans materiella liv, kroppens skal. Representationen av kroppen kan därmed ses 

skildra förhållandet mellan själen och materian/ kroppen/ jordelivet, och proportionen det 

perfekta förhållande, förhållandet mellan själ och materia, liv och död, gud och vetenskap. 
                                                 
32 Weimarck, T., Akademi och Anatomi, (Stockholm 1996) s. 21  
33 Ibid. s. 22  
34 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 3 
35 Ibid. s. 19 
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Detta kan ses i ljuset av den nya synen på människan och representationen av människan som 

kopplas till renässansen och det vetenskapliga perspektivets framväxt. Den vitruvianska 

mannen kan ses skildra den nya människan. 

 

Akademi och fri konst 

 

Konstakademierna etablerades, som jag nämnt ovan, som en del av det vetenskapliga 

tänkandet framväxt under slutet av medeltiden. Men andra faktorer var inverkande för 

etablerandet av akademi, i dess dubbla bemärkelse, vilket jag tycker är viktigt att lyfta fram. 

Framförallt var begreppet ”fri konst” centralt för utvecklingen och för modellteckningens 

etablerande. ”Fri konst” diskuteras här i samband med att göra sig fri från 

skråverksamheten.36 Skråverksamheten var ett ekonomiskt system som användes i den 

medeltida staden för att hålla handeln och företagandet i balans. Bagarskrået såg till att det 

fanns bagare efter behov och att det inte blev för många bagare. För många resulterar i 

konkurrens med lägre priser och kanske otillräcklig inteckning. Skråverksamheten bestämde 

regler som priser men de stod även för utbildning, lärlingstid. Även målare och bildhuggare 

tillhörde skrån och var tvungen att följa skråets reglemente. Det är ur det perspektivet som 

den fria konsten problematiseras, utifrån akademins perspektiv. Modellteckning blev på så 

sätt ett medel för att skilja skråmålaren från den akademiska målaren. Det handlar om att 

skilja hantverk och akademiskt grundad konst åt och göra den akademiska konsten fri från 

skråförordningar. 

 

Den ”fria konsten”, i form av uppdelning av konstarterna, förekom även det, men det måste 

också ses i ljuset av skråväsendet. Woldemar skildrar uppdelningen av konstarterna utifrån 

Leonardo da Vincis texter. Diskussionen om den fria konsten handlar om att bryta isär och 

värdera konstarterna. Leonardo menar att måleriet står över alla andra konstarter. 

Bildhuggeriet står näst under måleriet. Även om skulptur har sina visuella fördelar så skiljer 

sig målaren och bildhuggaren åt. ”… bildhuggaren utför sitt arbete med större fysisk 

ansträngning, men målaren med större ansträngning av själen.”37 Måleriet beskrivs här som 

en mer intellektuell konstart än bildhuggarens fysiska hantverk. Det för att målaren använder 

en teori för att skapa sin illusion medan skulptören har perspektiv och volym gratis. Att dessa 

konstarter ingick i samma skrå kan ha gett upphov till synen på konstarternas symbios och 

                                                 
36 Weimarck, T., Akademi och Anatomi, s. 33 
37 Seilitz, W., Leonardo da Vinci Målarboken, s. 7 
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därför till en konflikt då konstarterna skulle indelas och värderas efter dess intellektuella 

ståndpunkt. I Sverige bildades det första egna målarskrået i början på 1600-talet. Skrået 

betonar i sina förordningar att det rör sig om fri konst. Men inte fri i den akademiska 

meningen – fri från skråväsendet, utan fri från andra institutioner.38  

 

Fri konst måste även ses i ljuset av genibegreppet. I Sverige fanns förutom skråämbeten även 

hovkonstnärer ända sedan Vasakungarna. Hovkonstnärerna tilläts stå utanför skråväsendet 

och var verksamma som frimästare, fria konstutövare.39 Skillnaden mellan den fria 

hovmålaren och skråmålaren var den frias ”särskilda skicklighet”, oavsett social eller 

yrkesmässig tillhörighet.40 Den individuella skickligheten ses därmed som central för 

debatten om fri konst. Geniet ansågs alltså inte behöva följa skråets regler. För att frigöra 

konstnärer från skråväsendet adlade hovet konstnärer under 1600-talet.41 Hovliga utnämnelser 

bidrog därmed till debatten om konstens frigörelse. Hovets behov var att illustrativt 

demonstrera stormaktshovet, vilket var hovmålarens uppgift.  

                                                

 

”Han skall undvika det stora oskick som många målare lagt sig till med, att göra 

människornas bebyggelse och deras övriga omgivning så liten i formatet att stadsporten inte 

ens når upp till innevånarnas knä… ”.42 Hovmålarna och akademimålarna använde sig av 

akademistudier, det vill säga akademiteckningens och modellteckningens principer, till 

skillnad mot skråväsendets hantverk. Visserligen kunde modellteckning förekomma även 

inom skråna men inte med samma veteskapliga grund. Akademisk konst och modellteckning 

föds därmed som ett utryck mot skråverksamhetens hantverk. Med sin strävan att göra 

konsten fri för geniet, tillfredsställa hovets behov av konst, för att skilja på hantverk och 

konst, skrå och akademi, används den humanistiska vetenskapliga koden av konstakademin, i 

sin strävan att vara konst. Och medlet blir akademi – modellteckning. Akademisk konst och 

modellteckningens principer syftar därmed till att gruppera utövare genom att skilja på 

hantverkare och intellektuella, arbetare och tänkare. Akademins modellteckning med att dela 

in och bedöma verkligheten efter ett vetenskapligt perspektiv skapar därmed en intellektuell 

kulturell elit, skolade att förstå denna kod. 

 
 

38 Weimarck, T., Akademi och Anatomi, s. 33 
39 Ibid. s. 33  
40 Ibid. s. 46-47  
41 Ibid. s. 45 
42 Seilitz, W., Leonardo da Vinci Målarboken, s. 29  
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Akademi och monarki 

 

Monarkins behov av representationer kan alltså även det ses som en stark orsak till 

konstakademiernas uppkomst. Det var vid hoven de upprättades och det var här som den 

politiska kroppen kunde utarbetas genom de akademiska modellstudiernas strävan mot ett 

universellt ideal. Den manliga modellen, som det högsta målet i akademiutbildningen, kan ses 

i ljuset av den politiska odödliga kroppen, monarkin.  

 

Mirzoeff beskrivning av kroppen som politisk representationsform inom konsten tar sin 

utgångspunkt i det feodala systemet. Kungens och grevarnas försvagade maktposition, som 

delvis tilldelats dess mellanhänder (vasallerna) skapade en distans mellan kungen och 

folket.43 Det krävdes därmed att kungen illustrerade sin makt som statsöverhuvud på ett annat 

sätt. Ett sätt att kringgå denna problematik blev att ge konungen två kroppar, den individuella 

och den politiska. Den individuella stod för kungens mänskliga gestalt medan den politiska 

stod för representationen av det upphöjda, den odödliga kroppen, med avsaknad av svaghet 

och felsteg. Dessa symboliska kroppar fungerade som representation för den monarkiska 

staten. Denna politiska representation visade kungens ställning som ensam upphöjd över det 

lagbundna folket. På så sätt blev den visuella politiska kroppen beroende av att representeras 

med ett förnekande av den naturliga dödliga kroppen. Att alltid förmedlas som ung, ej 

ungdom utan mogen men aldrig för gammal och dödlig.  

 

Denna politiska representationsform anammades av de absolutistiska monarkerna i det 

tidigmoderna Europa. (se bilaga 1) Under Louis XIV regeringstid placerades minst 700 

statyer och målningar av kungen ut runt om i Frankrike.44 Louis representerade kungen och 

porträtten representerade monarkin själv. Förolämpning mot den politiska kroppen ansågs nu 

vara en statsangelägenhet och straffades med tortyr.45 Detta skildrar att den perfekta kroppen 

med sitt ideala tillstånd tillskrevs och blev symbol för makten och som skilde sig mot andra 

kroppar, den icke perfekta dödliga normala kroppen. Genom att utsmycka offentligheten med 

den politiska kroppen kunde kungen representeras som någon som aldrig sover och som alltid 

övervakar de underställda. Detta beskrivs vara absolutismens centrala kärna. Absolutismen 

                                                 
43Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s 59 
44 Ibid. s. 64 
45 Ibid. s. 60 
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återupprättade därmed bilden av den två kroppsliga kungen men med en ny auktoritet, vilket 

hädanefter satte en ny standard för både konstnärer och monarker.46 

 

Akademi och republik 

 

Representationen av kungens kropp användes som politisk representation för staten själv, 

symbol för dess våld och härskande. Och det var kungen som folket gick i krig för. Men den 

moderna staten, utan kung och dess symbol, kan ses kräva att varje medborgare själv riskerar 

sin hälsa i utbyte mot inget annat än för att förlänga existensen av staten, den abstrakta. Hur 

ska då denna politiska kropp representeras som staten, så att folket följer och försäkrar den? 

Ett sätt att rättfärdiga den nya staten hos individen blev att göra historiska skildringar. Den 

högsta konstnärliga genren för att beskriva detta illustrerande blev därför historiemåleri.47 På 

så sätt kom representationen av människan att ses i ljuset av dess ”historia”.  

  

För att illustrera den nya synen på människan kommer jag att diskutera den politiska kroppens 

förändring genom Jacques-Louis David målning, ”Horatiernas ed” från 1785. (se bilaga 2) 

Verket tillhör genren historiemåleri och visar en händelse från det antika Rom. Rom låg i krig 

med grannstaten Alba och konflikten kom att avgöras genom en kamp mellan horatie- och 

curiatiebröderna. Verket skildrar när de tre horatiernas svär en ed att offra sina liv för sitt 

land. De tre kropparna kan ses skildra ett idealt brödraskap, broderliga sammanslutningar och 

gemenskap, vilket beskrivs vara den republikanska statens revolutionära ståndpunkt. Mirzoeff 

säger att representationen av den nya staten kom att representeras med flera kroppar, broderlig 

gemenskap istället för kungens kropp.48 Människokroppen fortsätter därmed att användas som 

representation för makten. Historien om Horatiernas ed förtäljer att endast en av bröderna 

överlever kriget. På väg hem möter han sin syster som sörjer sin trolovades död, en av de tre 

stupade curatierna.49 Brodern dödar då systern. David kan utifrån detta perspektiv ses skildra 

patriotismen som viktigare än individen. Brodern skyddar familjen (staten) och straffar 

systerns svek mot familjen (staten). Mannen tillskrivs här stå för makt och stat och som 

ärofullt och hederligt försvarar staten på ett rationellt sätt, det vill säga inte styrt av känslor. 

Kvinnan skildras istället som styrd av sitt känsloliv, vilket till och med kan bli till ett hot för 

det hederliga rätta. Hon måste tyglas. 
                                                 
46 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 64 
47 Lindberg, A., Den maskulina mystiken, Konst kön och modernitet, s. 65 
48 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 66  
49 www.ne.se/horatiernased/ 
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Könsrollerna är i verket starkt förtydligade. De unga starka, stadiga och målmedvetna manliga 

bröderna förtydligas gentemot kvinnornas framställning som sårbara, svaga och mjuka. 

Mirzoeff beskriver denna könens kategorisering som något nytt och modernt. Något som 

David anammade genom att förkasta sin skolning av rokokon, skildringen av adelns 

bekymmerslösa liv och dess icke definierade och icke tillräckligt förtydligade kön.50 Könens 

differentiering kan därmed ses fungera som en reaktion mot den konservativa överklassens 

privilegierade ideal. Monarkin sammankopplades istället med incestuösa förhållanden. 

Revolutionen belyses därför betona vikten av reproduktionen och familjen utifrån en 

heterosexuell kontext.51 Denna förändring kan kopplas till upplysningens nya syn på könet. 

Tidigare anses män och kvinnor har setts som två delar av samma kön, men upplysningen 

beskrivs ha förändrat denna bild. Kvinna och man ansågs nu inneha olika kön, de var olika 

varelser. Michel Foucault belyser förändringen av könet utifrån sexualitet och lyfter fram att 

denna förändring berodde på att syndtematiken kom att bli fri från kyrkan och den religiösa 

institutionen. Istället kom den att placeras inom pedagogiken, läkarvetenskapen och 

ekonomins domäner. Den blev på så sätt en världslig angelägenhet och därmed en samhällig 

angelägenhet, från en tidigare religiös angelägenhet.52 Det handlade inte längre om att beakta 

konsekvenserna efter döden, utan för ”samhällets goda” i framtiden. På så sätt blev det 

samhällets sak att studera och definiera perversiteter. 

 

”Only on the canvas could the severe, linear distinction between masculine and feminine be – 

literally – drawn”.53 Konsten och den visuella kroppen, med sin särskilda kraft att påverka 

direkt och omedelbart till skillnad från språket, har fungerat som ett utmärkt forum och arena 

för att föra denna politik. Kvinnor användes för att befästa mannens roll och vice versa. 

Könsrollerna blir utifrån detta perspektiv konstruktioner som syftar till att befästa det nya 

republikanska idealet, den nya upplysta människan fri från absolutismens despoter, skildrat 

genom historiemåleri. 

 

”Frihet på barrikaderna” (Franska: La Liberté guidant le peuple) är en målning av Eugène 

Delacroix som hyllar julirevolutionen, 1830. (se bilaga 2) En kvinnokropp används för att 

personifiera friheten. I ena handen håller hon den franska flaggan, trikoloren, och i den andra 

en bajonett. Kvinnokroppen ses leda revolutionen över de stupade förlorarnas kroppar. 
                                                 
50 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 72 
51 Ibid. s. 67 
52 Foucault, M., Sexualitetens historia, band 1, viljan att veta, s. 122 
53 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 72  
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Delacroix förkastar här historiemåleriets normer. Huvudpersonen är en kvinna, istället för en 

man. Kvinnokroppen kan fungera som en antik allegorisk gudinna, men även som en stark 

samtidskvinna. De övriga kropparna visar inga tecken på en historisk skildring från antiken 

utan är skildrade som samtida. På så sätt bryter Delacroix mot det rådande historiemåleriet 

som revolutionens formspråk. Istället kan han kopplas till romantikens syn på kropp och 

konst. De övriga kropparna skildrar en mixad samhällsklass. Mannen i hög hatt kan 

personifiera överklassen medan pojken i keps snarare kan kopplas till den nya framväxande 

medelklassen. Kvinnan kan även symbolisera kvinnorna. För revolutionen hade kanske inte 

kunnat utföras om inte både bönder, adelsmän, medelklass och kvinnor var aktiva, vilket 

konstnären på så sätt kan ses vilja belysa.  

 

Revolutionen kom på så sätt att öppna upp möjligheten att förändra bilden av människan, som 

skapats av den franska monarkins ordning. Fasta värden var längre inte lika fasta. 

Revolutionen kan därmed ses ha skapat en öppning för emancipationsrörelser för till exempel 

kvinnan, vilket kan ses illustreras i konsten kring revolutionen. Men Mirzoeff ifrågasätter 

kvinnans förtryckta roll under absolutismen och menar att kvinnan då var mer delaktig i 

makten än senare. Istället för att se revolutionen som en öppning belyser han att den i längden 

ledde till ett förstärkande av könsrollerna, och det var genom att driva en förstärkt könspolitik 

som det nya statssystemet befästes.54 Den öppna hållningen leder istället till ett hårdare 

samhälligt grepp. Bilden av människan kan ur det perspektivet ha fått utvidgat 

verkningsområde, varför idealet tyckts ha behövt stärkas. Revolutionen förändrade 

representationen av staten från en två kroppslig kung till att utryckas genom ett skapande av 

interaktionen mellan maskulint och feminint, och en ny syn på den biologiska reproduktionen. 

Dessutom kunde staten symboliseras av vad som helst, ofta genom symboler som svärd osv. 

som utgör symboler för makt, oftast kopplat till våld och maskulinitet.  

 

Modellstudierna på konstakademin grundades på det antika idealet, anatomi och därefter 

levande modell. Målet med det var att utveckla ett kroppsideal som var lämplig för 

historiemåleri.55 Att antika ideal skulle föregå modellstudier, kan ses i ljuset av denna strävan 

av ideal och berättande genom antikens historia. Modellerna bestod framförallt av män. 

Mannen sågs som huvudaktör i historiemåleriet, vilket ansågs vara konstnärens högsta mål. 

                                                 
54 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 70 
55 Holger, L., Kroppen. Konst och vetenskap, s. 75-76 
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Kravet på modellerna var muskulärt definierade och vältränade kroppar.56 De kvinnor som 

användes som modell på konstakademin var däremot rundare i sina kroppar, vilket kan 

kopplas till könsteknologin. Den starka, definierade och stadiga manskroppen mot den mjuka, 

runda och sköra kvinnokroppen. Modellstudier syftade därmed till övning för att bidra till 

denna ideala kropp som fungerade som ett formspråk för historiemåleri och i längden ett 

samhälligt ideal.  

 

Förutom den politiska kroppens framställning, utifrån politik, framställdes även den politiska 

kroppen utifrån religion. Jesus och Jungfru Maria kanske var de vanligaste förekommande 

motiven för att skildra ett människoideal. Dessa motiv kan ha använts för att föra politik mot 

den större delen av samhällskroppen, alltså även de som inte kunde politik och historia, de 

”andra” som inte tillhörde och förstod elitens koder. Mirzoeff skriver att 1800-talets 

könsteknologi med kombinationen av forskning på kvinnokönet i politik, medicin, sexualitet 

och religion, skapade representationen av den nya kvinnan och madonnan blev en symbol för 

det nya kvinnokönet.57 Och det var först nu som påven deklarerade att jungfru Maria var 

oskuld och den enda dödliga som levt helt fri från synd.58 Maria hade inte använts i 

neoklassicismens revolutionära konst, vilket gjorde den till en perfekt ikon för att föra 

könspolitik under senare delen av 1800-talet. Oskulden blir en symbol för den nya friska rena 

kvinnan.  

 

Borgerlighet kropp och kön 

 

Framväxten av den nya människan i den nya statsformen sker i samband med den nya 

medelklassens/borgerlighetens framväxt. Caspar David Friedrich var en tysk bildkonstnär 

som jag kommer att använda mig utav för att beskriva den borgerliga synen på människan 

utifrån kön. Jag utgår från hans verk ”Vandraren över dimhavet” (1818) och ”Kvinna vid ett 

fönster” (1822). (se bilaga 3) Dessa verk kan ses skildra könen i det borgerliga livet. Mannen 

är placerad utomhus i naturmiljö bland storslagna berg som ger ett dramatiskt intryck. 

Kvinnan är placerad inomhus tittandes ut genom ett öppet fönster. Mannen kan tolkas som 

den fria medan kvinnan den inlåsta. Karin Johannisson beskriver borgerlighetens könsroller 

som splittrade och tilldelade olika sociala rum, manskroppen det offentliga och 

                                                 
56 Holger, L., Kroppen. Konst och vetenskap, s. 79 
57 Mirzoeff, N., Bodyscape art, modernity and the ideal figure, s. 101-102 
58 Ibid s. 101 
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kvinnokroppen det privata (hemmet). Mansrollen innebar även att stå för förmyndarskap över 

hustrun och med arbete och inkomst för familjen. På så sätt kan den offentliga sfären ses ha 

tillskrivits mannen, och som en ”naturligt” mannlig arena. Kvinnan tillskrevs istället hemmet 

som sin naturliga plats. Kvinnan ansågs oförmögen att tänka logiskt och abstrakt för att ta del 

av den offentliga sfären.59 I målningarna skildras båda kropparna bakifrån och har därmed 

samma position som betraktaren. Det kan symbolisera att betraktaren ska leva sig in i och 

vara representationen av kroppen, den illustrativa kroppen blir på så sätt betraktaren. Syftet 

kan vara att få betraktaren att anamma det visuella kodspråket, könsteknologin, och göra det 

till sitt, acceptera det och hylla det, att få betraktaren att se sig själv genom det. 

Borgerligheten blir på så sätt representativ för människan. Romantikens människosyn skildrar 

därmed borgerligheten, dess samhällsklass och dess överlägsenhet i den nya staten. Konstens 

funktion kan därmed sägas ha varit att skapa en bildad elit, dess språk och stil. Detta blir till 

ett inlärt kodsystem som skapar en gemensam uppfattning och som stänger ut andra 

obehöriga. 

 

Att kön blev viktigt för borgerligheten kan kopplas till den medicinska vetenskapen. Foucault 

poängterar vikten av degenerationsteorins uppkomst i sin bok om sexualitetens historia. 

Teorin ansågs förklara hur organiska, funktionella eller psykiska arv påverkar och producerar 

sexuellt avvikande och farliga perversa individer.60 Degenerationsprincipen blev starkt 

förankrat i samhällets befolkningskontrollerade organ, som skolan, psykiatrin och 

rättsväsendet. Samtidigt etableras ärftlighetsteorin, vilket bidrog till att den medicinska 

vetenskapen kom att bli objekt för politik. Ohälsa sågs därmed som ett hot mot fortplantning 

och var därför en politisk sakfråga. Den samhällsfarliga koppen hamnar i på så sätt i fokus, 

politiskt och medicinskt. Den måste synliggöras, definieras och kontrolleras för samhällets 

bästa. 

 

Eva-Lena Bengtsson menar att i 1800-talets konstakademi var normen den nakna kroppen, 

men naken modellen kunde paradoxalt nog vara något som kunde locka till oönskade tankar. 

Därför var det bara de äldsta konststuderande eleverna som fick teckna kvinnlig nakenmodell. 

När kvinnliga konststudenter började antas till konstakademin, 1864, började modellerna bära 

kortbyxor, under en period. Den kvinnliga modellen blev snabbt avklädd igen medan den 

                                                 
59 Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten Kvinnan, medicinen och fin-de-siécle, (Stockholm 2005) s. 17 
60 Foucault, M., Sexualitetens historia, band 1, viljan att veta, s. 124 
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manliga övergick till att bära något skydd.61 Detta kan ses illustrera den samhälliga synen på 

att kontrollera kroppen, vilket måste vara var mans uppgift men som staten ska stötta folket 

till. Samtidigt började en förändring ske i de svenska konstakademiska modellstudierna. De 

syftade till att utforma konststudentens personliga stil och uttryck, det var i dessa studier 

studenten skulle hitta sig själv.62 Det individuella uttrycket får allt mer plats i akademin. Detta 

kan ses i ljuset av att modellstudierna och det figurativa porträttet fick allt mer konkurrens 

från andra riktningar. Under senare delen av 1800 talet får landskapsmåleri plats inom 

akademin och från 1900-talet hotades det akademiska av allt fler ismer. Trots detta kom den 

figurativa modellstudien att leva kvar.  

 

Borgerlighet kropp och klass 

 

Den nya ”borgerliga” staten beskrivs kännetecknas av industrisamhället, som med dess 

urbanisering och växande marknadsekonomi, förändrade klassdynamiken och 

samhällsordningen.63 För att beskriva representationen av människan utifrån klass kommer 

jag utgå från hur Gustave Calliebottes målning ”Ung man vid sitt fönster” (1875) och 

”Golvsliparna” (1875). I ”Ung man vid sitt fönster” (se bilaga 3) är mannen placerad vid en 

dörröppning tittandes ut genom den franska balkongen och mot staden. Han är klädd i kostym 

och står stadigt, bestämt och auktoritärt. Tamar Garb tolkar det som att manskroppen 

symboliserar den förnäme gentlemannen. Detta manlighetsideal, skapat av medelklassens 

män, beskrivs ha anammats och omformats från aristokratins heders- och beteendekoder.64 

Detta blev i sin tur till ett kodsystem inom politik, offentlighet, idrott och konst. Mannen i 

tavlan kan ses stå i det urbanas centrum, symbol för dess styrande samhällsklass. Stolt ser han 

ut över sin skapelse. I målningen porträtteras kroppen återigen bakifrån. Det kan tolkas som 

beskrivande betraktarens och den representativa kroppens symbios. Målad av en 

borgerlighetens man och ämnad att betraktas av borgerlighetens män.  

 

I målningen ”Golvsliparna” (se bilaga 4) skildras tre män slipa golvet i ett rum, som kan ses 

som den borgerliga salongen. Männen är nakna upptill men bär byxor nedtill. Männens nakna 

överkropp visar arbetarnas muskler under arbetets gång. Denna kroppstyp beskrivs tillhöra en 
                                                 
61 Eva-Lena Bengtsson, ”Den levande modellen: i 1800-talets Sverige”, i Kroppen. Konst och vetenskap, Holger, 
L. s. 82 
62 Ibid. s. 75, 91 
63 Johannisson, K., Den mörka kontinenten, s.14 
64 Tamar Garb, ”Maskulinitet, muskler och modernitet i Caillebottes manliga gestalter” i Den maskulina 
mystiken, Konst kön och modernitet, Lindberg, A., s. 95 
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helt annan värld än borgerlighetens manlighetsideal.65 Kläderna tillsammans med arbetet 

skildrar deras klasstillhörighet. De symboliserar arbetarklassens arbete i borgerlighetens rum. 

Betraktaren placeras i fågelperspektiv gentemot kropparna, vilket kan ses illustrera 

betraktelsesättet, den borgerliga klassens beskrivning av arbetarklassen, sedd ur 

borgerlighetens glasögon. Kropparna är även placerade mot betraktaren men inte tittandes 

mot utan ned, vilket kan tyckas göra kropparna till objekt för betraktaren. På så sätt skildras 

vem som arbetar för vem och samhällets behov av denna ordning för borgerlighetens existens. 

Klassperspektivet kan därmed sägas vara tydligt definierat.  

 

Foucault skriver i sexualitetens historia om könsteknologin att det inte var arbetarna och de 

fattiga, alltså majoriteten av befolkningen, som framförallt borde underkuva sig den nya 

statens könsteknologi och normideal. Han menar att det inte var de som var hårdast drabbad 

av kontrollen över kroppen. ”Man måste mera se det som en klass stadsfästelse av sig själv än 

som förslavandet av en annan: ett försvar, ett skydd, ett befästande, ett förhärligande, som 

sedan – efter lämpliga förändringar – utsträcktes till de andra som ett medel för ekonomisk 

kontroll och politiskt underkuvande.”66 Det var de privilegierade och politiskt styrande 

samhällsklasserna, som var hårdast kontrollerade. Det var läroverkspojken som skulle 

disciplineras för att han inte skulle äventyra sitt intellekt och moraliska plikter. För att han 

inte skulle försumma sin skyldighet till släkt och klass, att förse den med sunda avkommor. 

De var dessa samhällsklasser som framförallt skulle förädlas, genom moralisk kontroll. Det 

var inom de aristokratiska och borgerliga klasserna som det onormala problematiserades och 

det var utifrån dessa klassers kvinnor som könet och sexualiteten kopplades till 

läkarvetenskapen.67 Michel Foucault skriver att detta normideal inte skapades för att befria 

kroppen från dessa faror, utan den skapades för en kropp som själv skulle vårda, skydda, odla 

och isolera sig från andra. Det handlar om att skapa en representativ kropp, en kropp som 

skiljer sig till exempel beroende på ras och klasstillhörighet; i form av hälsa, hygien och 

avkomma.  

 

Arbetarklassens underkastelse vävs istället successivt in i det borgerliga samhällsmönstret. 

Foucault menar att det inte förrän under slutet av 1800 talet, när den rättsliga och medicinska 

kontrollen över de ”andra” skulle ge allmänt skydd mot samhället och rasen, som hela 
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66 Foucault, M., Sexualitetens historia, band 1, viljan att veta, s. 128 
67 Ibid. s. 126 
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samhällskroppen är involverad.68 Deras problem med samboende, närhet, smitta och epidemi 

(som kunde nå borgerligheten, bland annat genom horan, även om sjukdomar ansågs skilja sig 

åt mellan klasserna) skapade ett behov att kontrollera dem. Samtidigt medförde 

industrialiseringen ett krav på stabil och kunnig arbetskraft och kontroll av 

befolkningstillväxten. På så sätt blir den politiska tvådelade kroppen, kungens kropp, 

demokratiserad och tillskrivs hela samhällskroppen. Representationen av människan blir till 

var mans sak, att representera sin representation, ”rätt”. 

 

Gustav Calliebottes målning ”Man i badet” (1884) (se bilaga 4) kan ses illustrera hur 

borgerligheten övergår till ett allmängiltigt ideal. Återigen skildras kroppen bakifrån, som om 

betraktaren är i symbios med den representerade kroppen. Men här är kroppens 

klasstillhörighet inte definierad. Han har avklätt sig sin representation. Han skulle lika gärna 

kunna vara en arbetare som en man från överklassen. Dessutom skildras manskroppen i sin 

privata och intima situation, alltså inte traditionellt heroisk och historiskt utan direkt ur en 

vardagssituation. Denna skildring av kroppen kan ses skildra en förändring i accepterandet av 

den nya representationen av kroppen. Representationen av kroppen illustreras på ett nytt sätt, 

inte för att studeras av borgerligheten utifrån, utan som en kropp som fått tillåtelse att 

illustreras borgerligt för borgerligheten, trots sin oborgerlighet. På så sätt utvidgar 

representationen av den normala människan sin domän.  

 

Eva-Lena Bengtsson och Patricia G. Bergman beskriver båda en förändring i representationen 

av kroppen kring sekelskiftet 1900. Bengtsson säger att det var först nu som den nakna 

modellen helt blev accepterad inom den svenska konstakademin.69 På liknande sätt beskriver 

Bergman den ”naturliga” nakenhetens acceptans, framförallt inom den nordiska konstscenen. 

Bergman beskriver den nakna nordiska kroppen kopplat till nationalismen.70 I Eugen 

Janssons målning ”I flottans badhus” (1907) (se bilaga 4) skildras den nakna maskulina 

kroppen utomhus i solen vid poolkanten. Målningen illustrerar inte bara en kropp utan flera. 

Det kan ses symbolisera hela den manliga befolkningen. Det är, utifrån det perspektivet, inte 

den enskilda individen som poängteras utan massan, och inte kroppar som skildrar mångfald 

utan en hop homogena atletiska manskroppar. Det handlar därmed inte bara om en behandling 

av en individfrågeställning utan en befolkningsfrågeställning. Återigen skildras manskroppen 

                                                 
68 Foucault, M., Sexualitetens historia, band 1, viljan att veta, s. 127  
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bakifrån, vilket även här kan tolkas försökande att göra betraktaren delaktig i kropparnas 

betraktande. Men utifrån den tolkningen blir de ideala kropparna här symbol för vikten av att 

föra vidare ett vitalt folk. Inte för att bevara borgerlighetens ideal, utan nationens ideal i form 

av hela samhället.  

 

Istället för den urbana staden skildras här naturen, men genom de urbana människorna livsstil. 

De nakna kropparna har placerats i det nordiska solljuset. Det i kombination med badandet 

kan ses som en del av den hälsodebatt som följer den nya representationen av människan. Att 

själv renas för samhällets bästa. Nakenhetens accepterande, inom både konst och akademi, 

kan därmed ses i ljuset av renlighet i politisk betydelse. Bergman gör kopplingen av 

solbadandet som objekt inom konsten kring sekelskiftet till reningen av den moderna staten 

och den socialdarwinistiska debatten. Det handlar om rening från det främmande.71 Vilket 

kan kopplas till både nazismens raspolitik och det svenska rasbiologiska institutet och 

steriliserings- politiken. Det kan vara genom denna rening som den moderna kroppen skulle 

kontrolleras och bevaras. 

 

Paradoxalt nog kan denna reningssträvan ha orsakat att den vita heterosexuella mannen, som 

ett universellt ideal, hamnat i kris. Maureen G Shanahan beskriver hur manligheten och det 

borgerliga patriarkala systemet kom att förlora sitt fäste i samband med världskrigen. 

”Eftersom den kvinnliga arbetaren och krigsinvaliden blev så synliga verkar det som om 

själva kroppskonturerna var på väg att förvandlas, vilket förändrade innebörden av ”man” och 

”kvinna” och definitionen av kroppens kön”.72 Kvinnornas behov som arbetskraft under 

kriget tillsammans med den krossade bilden av den manliga heroiska hjälten, som nu har visat 

sin svaghet i förhållande till teknologin genom att bli invalid av kriget, lämnade efter sig 

bilden av en svag och utsatt manskropp. Och staten var fortfarande i behov av kvinnokroppen 

som arbetskraft i många av de tidigare manliga yrkena även efter kriget. Den moderna 

könspolitiken kan därmed tyckas blivit synliggjord som ”fel” och ”konstruerad”.  

 

Mirzoeff beskriver representationen av människan utifrån begreppen modern och postmodern. 

Den moderna synen på människan skriver han kan kännetecknas av en medvetenhet om att 

människan är föränderlig, i ljuset av utvecklingsläran, och därmed ofullständig. Denna 

upplevelse av människans instabilitet, menar han ledde till försöken att kontrollera 
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utvecklingen av människokroppen, genom att förespråka vissa fysiska tillstånd som bättre än 

andra och på så sätt föra politik.73 Det har vi sett i tolkningen av Eugen Janssons målning ”I 

flottans badhus”, med sin illustration av den hälsosamma samhällsnyttiga manskroppen. Den 

postmoderna konsten beskrivs istället baseras på problemet och konsekvensen av denna 

utopiska strävan.  

 

3. Resultat och tolkning 

 
Undersökningen har pekat på hur konsten använt modellteckning för att lära att ”se” och för 

att lära/göra skillnad. Metoden har använts för att ge lärdom i att dela in och studera varje del 

för sig. Det handlar om att mäta, organisera och värdera människan för att kunna förstå den. 

Genom att studera delarna kan helheten beskrivas. Metoden har på så sätt använts i konsten 

som ett medel för att upprätta konsten och för att göra konsten till en vetenskaplig diskurs. 

Konstakademierna och akademi i form av modellteckning utformas som visats i symbios med 

det vetenskapliga tänkandets framväxt. Det vetenskapliga perspektivet är på så sätt centralt 

för konstens etablerande. Modellteckning som metod kan ses som konstens medel att upprätta 

den akademiska konstsynen, genom modellteckningens vetenskapliga perspektiv, som styrt av 

’förnuftets rationella förhållningssätt’ och ’empirismens objektiva observationer’ genom att 

mäta, väga och dela. Modellteckning kan därmed ses som ett sätt att studera detta 

vetenskapliga förhållningssätt gentemot omvärlden, vilket kan beskrivas som den 

västerländska världssynen.  

 

Foucault menar att den klassiska epoken som följer den vetenskapliga revolutionen ska ses i 

ljuset av skillnader.74 Det menar han utgör periodens episteme. Episteme beskriver ett slags 

förhållningssätt som skapar vissa mönster och tankestrukturer och fungerar som kunskap 

under en viss epok.75 Episteme kan ses som regler som styr vad och hur vi tänker och på så 

sätt vad vi reflekterar kring, inom en viss era. Det akademiska och modellteckning kan 

därmed ses träda fram i ljuset av detta nya förhållningssätt och uppfattning om världen. Det 

handlar om att dela in, organisera och värdera i syfte att se skillnader. Att göra skillnader 

mellan folk och folk, konst och hantverk, intellekt och kroppsarbete. Vilket skildras i debatten 

om den fria konsten och fria konstnären, att skilja geniet från amatören och akademi från skrå. 
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Konstakademiernas huvudämne, människokroppen, framställs och framställer på så sätt den 

humanistiska vetenskapen, att studera människan och dess kultur i syfte att förstå den efter 

akademiska principer. Följden av detta kan ses leda fram till den nya kroppsuppfattningen där 

jaget och kroppen delas och skiljs åt. Jaget tillskrivs tänkandet och kroppen blir till ett ting. 

Människan är inte längre i symbios med kroppen utan människan är jaget, den tänkande 

individen. Kroppen kan på så sätt illustrera jaget i form av representationer. På så sätt blir det 

möjligt att konstruera den politiska kroppen. Detta sätt att se skillnader och gruppera använde 

monarkin för att upprätta sin makt. Den perfekta kroppen med sitt ideala tillstånd blev symbol 

för kungen, staten och makten och som skilde sig mot den icke perfekta dödliga normala 

kroppen. Den politiska representationen av den perfekta, blåblodiga, kroppen användes 

därmed för att visa på den underställda kroppens naturliga otillräcklighet. Representationen av 

människan och dess kropp i konsten har på så sätt använts för att synliggöra och etablera 

maktförhållande. Till en början mellan kungen och hans underståtar, senare mellan eliten och 

folket för att till slut bli mellan folket och folket.  

 

Konsten i den nya staten, som följer revolutionen, använde istället antikhistoria för att skildra 

den samtida politiska sfären. Foucault beskriver att den moderna periodens episteme utgick 

från historien. Saker och ting skulle nu ses i ljuset av sin historia.76 Foucault belyser att det är 

först nu som människan ersätter Gud. Denna förändring tillsammans med 

humanvetenskapernas framväxt anser han vara orsaken till det nya epistemet, att historia blir 

grundläggande, som utgör hans teori kring den moderna perioden. Detta ledde fram till att den 

religiösa förtrycksapparaten i form av moral och dygdfostran kunde återfödas och bli till sak 

för samhället som ”medicinskpsykologiskt” forskningsområde. Att dela, organisera och 

värdera blir därmed en samhällig fråga, sett i ljuset av historia. Inom konsten sker en 

uppdelning mellan de skolade och icke skolade, de som förstår historia och de som inte. I 

samhället uppdelas könen.  

 

Jacques Ranciére skriver att konsten inte är politisk för att den illustrerar världens ordning och 

återger samhällets struktur, utan den är politisk genom att den skapar ett rum där en 

uppdelning är möjlig och hur den befolkar detta rum.77 Vi har sett hur borgerligheten använde 

konsten för att befästa sin samhällsklass. En konst tillägnad borgerligheten, för att beskriva 

                                                 
76 Nilsson, R., Foucault en introduktion, s. 46  
77 Rancière, J., Texter om politik och estetik, s. 95- 96 
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borgerligheten och för att beskriva den ”andre”, sedd ur ett borgerligt perspektiv. Makten 

menar han skapas i det gemensamma språket och i definieringen av estetiken. Konstens 

estetik innebär därmed inte bara sinnlig i form av skönhet utan måste även ses som en 

benämning som möjliggör identifiering av konst och därmed konstens existens. För att konst 

ska kunna definieras som konst krävs nämligen något annat än estetik, i sinnlig skön mening. 

Vi har sett detta i hur konsten kring sekelskiftet 17-1800-tal använde historiska koder i 

historiemåleriet för att det skulle bli konst. Och det var genom historiemåleri som konstens 

estetik kunde behandlas och synliggöras.  

 

Ranciére säger att estetiken är den nya oordningens tänkande, vilket inte bara beror på att 

gränser suddas ut och blir otydliga, utan att konstverken inte längre överensstämmer med sina 

beställare. Konsten är inte längre ett rum för att etablera en viss samhällsklass genom estetik 

och därigenom hylla den som romantiken gjorde med borgerligheten. De överensstämmer 

idag med folket och är principiellt tillgänglig för vem som helst.78 Inte bara i form av 

betraktare utan den välkomnar vad som helst i form av material och bilder av ett profant liv. 

Mannen i badet kan ses illustrera hur den borgerliga konsten blir till en konst för allmänheten 

och därmed hur den estetiska förvirringen och oordningen trädde fram i offentligheten. Denna 

oordning kan även ses i ljuset av den fragmentiserade kroppens acceptans. Konst handlar 

därmed inte bara om konstnärliga frågor utan om det sätt som vår värld låter sig representeras 

på och genom vilka sätt makter bekräftar sin legitimitet.79 Elitens makt är därmed de 

utbildade sinnenas makt i motsats till de råa sinnenas makt. Det belyser intelligensens makt 

över sinnesintrycket och det akademiska i motsats till hantverket. Denna uppdelning är 

därmed konstens funktion, utan denna delning kan det ses som att konsten som begrepp skulle 

upplösas från sin nuvarande form. 

 

Mirzoeff beskrivning av konsten utifrån begreppen modern och postmodern visar hur den 

postmoderna konsten baseras på problemet och konsekvensen av modernismens utopiska 

strävan. Den moderna hela ideala kroppen besvaras därför med en fragmentiserad ”icke ideal” 

kropp. Människan kan i detta perspektiv inte förklaras genom ren kroppslig avbildning, dess 

skal, för då missar man det som är ”människan”. På så sätt kan det ses som att människan idag 

måste delas, organiseras och grupperas, illustrativt utefter representationsformer, för att kunna 

                                                 
78 Rancière, J., Texter om politik och estetik, s. 88  
79 Ibid. s. 90  
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beskrivas. Människan kan inte förklaras utifrån ett helhetsperspektiv utan genom delarna, de 

konstruerade kategorierna; kön, klass, etnicitet, sexualitet osv.  

 

Ranciére menar att estetiken idag har ett dåligt rykte.80 Antiestetiken beskriver han hyllas som 

en postmodern konst, som bröt med avantgardets illusioner.81 Postmodernismens 

antiidealiserade kroppar kan därmed även ses i term av antiestetik. En konflikt inom konsten 

som lett fram till att det figurativa respektive ickefigurativa aktualiseras. Modellteckning blir 

därmed en sakfråga för den estetiska distanseringen. Paradoxalt nog har modellteckning 

använts för att etablera en elit och skilja konst från hantverk för att nu beskriva hantverket och 

skilja det från konsten. Idag ses akademisk konst, modellteckning och figurativt måleri som 

bakåtsträvande och inte innovativt och kreativt. Istället definieras det som hantverk. 

Modellteckning har därmed gått från att upprätta konsten till att vara synonymt med konstens 

motsats, hantverket.  

 

Men antiestetiken beskrivs även tjäna till att dölja en social verklighet, präglad av 

separationen mellan folket och de kulturellt rätt bemedlade.82 Det antiestetiska i konsten 

beskrivs här utgöra en arena i syfte att förneka det sociala, folkets gemensamma smak. 

Antiestetiken och det icke figurativa kan därmed ses fungera för att upprätta elitens 

gemenskap. Modellteckning och den figurativa representationen av människan tillskrivs på så 

sätt hantverkets diskurs. 

 

Ranciere ifrågasätter modernisternas outtalade utgångspunkt att man utifrån en konstforms 

metoder och tekniska egenskaper kan dra slutsatser om dess estetiska och politiska 

egenskaper, så som modernisten och postmodernisten kan ses påstå.83 Genom att förändra 

metod och teknik, förändras då synen och tolkningsföreträdet? Den moderna och samtida 

konsten kan ses försöka hitta nya ideal, men endast genom att problematisera vad och hur 

men sällan varför. Handlar det inte då mer om en konstens förnyelse och modernitet genom 

ett sökande av nya sätt att gestalta samma sak, genom att bara behandla vad och hur, det vill 

säga ett utvidgat konstbegrepp i ljuset av metod. Det intressanta i denna diskussion är att 

definiering av eror och tidstypiska begrepp som modern/postmodern inte har så stora 

åtskillnader, utan är mer av en metodik diskursiv frågeställning som inte leder till något nytt 
                                                 
80 Rancière, J., Texter om politik och estetik, s. 77 
81 Ibid. s. 78 
82 Ibid. s. 77- 78  
83 Ibid. s. 221 
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sorts tänkande, bara olika sätt att skildra det. Figurativt finns bara så länge det icke figurativa 

finns, på samma sätt som postmodernism kräver att modernism finns/funnits och är därför 

framförallt en metodik diskursiv diskussion som dessutom bara är intressant inom detta 

förhållningssätt. Inom den diskussionen blir inte ”varför” relevant. Om ”varför” skulle hamna 

i fokus, dvs varför vi har det kroppsideal vi har, blir ”hur” och därmed det figurativa 

respektive abstrakta inte mindre intressant men det enda som är viktigt metodiskt är vilket 

uttryckssätt som bäst är lämpat för att komma fram till detta ”varför”. 

 

Fokuseringen på ”hur” kan ses ha lett fram till ett problematiskt förhållningssätt gentemot 

tekniska metoder i konstutbildningar, framförallt traditionella tekniker och metoder är 

ifrågasatta för att inte vara nytänkande och leda till innovativa kreativa lösningar. Dessutom 

kan dessa ses sakna ett kritiskt perspektiv, för vi anammar det bestämda fasta när vi arbetar 

med dessa medel. Men har inte den samtida ”kritiska” konsten ofta det akademiska som 

utgångspunkt för att kunna kritisera? Hamnar då inte kritiken i att bara behandla ”hur”?  

 

Hur jag än hjälper mina elever att arbeta med proportioner eller metoder som kroki så ger inte 

de olika metoderna en varierad kroppsuppfattning utan en varierad syn att gestalta ett ideal. 

”Man” är arg på kroki och modellstudier för att dessa uttrycker ett gammeldags ideal genom 

att metoden arbetsformen är gammeldags. Man beskyller metoden för att den begränsar oss 

men det är väl ändå bilden och vår referensram som begränsar oss.  

 

4. Slutdiskussion 
 

Konsten har använt modellteckning för att öva på att representera människan. Ända sedan 

renässansen och till en bra bit in på 1900-talet har modellstudier fungerat som 

konstakademins huvudämne. Akademi är även synonymt med modellteckning. 

Modellteckningen användes i början för att göra konsten vetenskaplig. Och genom anatomin 

kunde konsten knytas till de andra vetenskapliga diskurserna. Tillsammans bildade de det 

naturvetenskapliga perspektivet, att rationellt och empiriskt mäta, dela och organisera världen. 

Ledtråden är att studera delarna för att på så sätt kunna gestalta en helhet. I den akademiska 

världen används detta förhållningssätt än idag, och kanske i högre utsträckning än någonsin.  

Genom att dela in och studera människan utefter kön, klass, etnicitet och sexualitet. Det är så 

vår värld låter sig illustreras. Modellteckning kan därmed ses syfta till att upprätta ett sådant 

perspektiv.  
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Modellteckning har även använts för att upprätta den politiska kroppen. Den har fungerat som 

ett medel för att öva och studera detta. Representationen av människan i konsten har verkat 

som ett sätt att befästa makten och underkuva massan, i början mellan kungen och folket, 

sedan mellan borgerligheten och folket för att bli mellan folket och folket. Kategoriseringar i 

form av kön, klass, etnicitet och sexualitet har varit dess förutsättning. Det var genom 

könspolitik som staten och folket knöts samman. Dessa kategoriseringar placerade 

representationen av människan i samhället, som om det vore dess naturliga tillstånd. Och det 

utgör i sin tur ett referenssystem som vi idag identifierar oss mot. Det är utifrån dessa 

representationer vi försöker förverkliga oss själva. Det kan ses som att alla idag tillskrivs den 

politiska kroppen, att representera sig själv som den tvåkroppsliga kungen. Identiteten är 

kungaidentiteten – den politiska kroppen. Representationen inom konsten har dock förändrats. 

Från att använt en antikhistorisk figurframställning av människan har den gått mot ett allt mer 

närmande mot begreppet ”människa”, och vad allt det innebär. Det har gått från denna figur 

representation till realism och mot abstraktion och icke figurativt. Därmed har konsten och 

modellteckning gradvis dragits isär och blivit varandras motsatser. Idag har den paradoxalt 

fått ändrad innebörd, den har blivit o- kreativt hantverk. Men detta har hittills varit konstens 

funktion att upprätta en elitisk språklig gemenskap, och modellteckning har bara varit ett 

medel i detta. Modellteckning är bara en metod inte en ideologi. Det jag kommit fram till är 

att representationen av människan i konsten har fungerat som ett filter för att upprätthålla 

ideal. Men metoder i sig, här modellteckning, upprättar inte ideal.   
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