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ABSTRACT  

 

 
This paper is built on a studytrip to north India i made under the autumn 2005. The purpose 

for this trip was to give me as a teatcher an experience and insight how to work with art in 

another culture. I´ve been in “Upper Dharamsala” even called Mcleod Ganj and visited art 

schools and a great artist . Too implement my investigation i have made interviews and 

observations in schools and i also hade the chance to spend a hole day with a great artist in 

India, my impresions was many, and i learned so mutch with this yourney. It is important to 

develop as a student such as a teatcher within the artistic in the free art such as in the steered 

art. That is my moust important question with my journey to India. I would like to know 

why the art in India is so steered and what the steered painting involves, even how they 

come closer to the free art. I want to give my future art students inspiration from many 

cultures. I want to feel that i am an inspiration for them, moustly for there imagination.  
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 3 

 
1. INLEDNING 

 
Jag heter Emma Persson och läser just nu min första specialisering på lärarutbildningen i 

estetisktlärande på Karlstads universitet. I Kursen har jag fått möjligheten att åka till Indien 

under en månads tid, för att där göra fältstudier och lära känna miljön runtomkring.  

 De blev första gången på 26 år som jag fick återvända till mitt land och ursprung. Detta land 

har mycket att ge och är alltid på väg, folket är varma och glada fast många av dem kämpar 

för att få mat för dagen. Det är hoppet om karma och deras starka tro som driver dem framåt. 

Deras dagliga liv är smyckat i olika varma färger, som lyser upp den gråa vardagen. Resan tog 

oss till Delhi och vidare upp till Himalayas bergstoppar där vi kom till en plats i norra Indien, 

en liten stad som heter ”övre Dharamsala” även kallad McLeod Ganj där vi stannade en 

längre tid. De första dagarna gav oss möjlighet till att åka runt till olika platser för att lära oss 

om den indiska och tibetanska kulturen. Jag bestämde mig tidigt att jag skulle skriva om något 

som hade med de estetiska uttrycken att göra, och jag specialiserade mig mot den Indiska 

kulturen. Jag möte en man som hete Ashok Tiwary som är en av Indiens kändaste konstnärer. 

Ashoks konst fick mig att känna ett brinnande intresse för att skriva om bildskapandet i den 

Indiska kulturen. Jag kände att jag vill ta reda på varför den indiska konsten är så styrd, och 

vad den innebär. Vissa av konstnärerna i indien tycker att det är viktigt att föra traditioner 

vidare genom att hålla sig till en viss konstart som t.ex., Kangra måleriet, och pga. detta måste 

man hålla sig till en strikt målarteknik. Jag funderar på hur konstnärerna tar sig ifrån den 

styrda konsten till den fria målningen. Själv har jag målat i många år och vill gärna skriva om 

något som jag har ett starkt intresse för. I mitt dagliga konstskapande så blandar jag tekniker 

och jobbar allt mer mot en friare konst där allt jag målar handlar om upplevelser och intryck 

från t.ex. olika miljöer, känslor och intryck. Genom att ha mött på många människor under 

resan, så har jag fått ihop detta arbete på intervjuer, upplevelser, en bildlektion (Mitt estetiska 

arbete, en bok om lycka), men även sökt information i olika litteratur. Arbetet har gett mig en 

liten inblick i den indiska konsten.  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Jag har tidigare i mitt liv arbetat mycket med de estetiska uttrycken främst med bildskapande 

på olika sätt. Som blivandelärare vill jag ge en inblick i hur man kan arbeta med styrd och fri 

konst på olika sätt från den indiska kulturen och andra kulturer. När jag kom till Indien blev 

jag väldigt intresserad av den indiska bildkonsten, jag vill ta reda på varför den indiska 

konsten är så styrd, och vad den innebär, men funderar på hur konstnärerna tar sig ifrån den 

styrdakonsten till den friamålningen. För att få en sådan bred ingång på min frågeställning så 

har jag valt:  

# Hur ser bildskapandet ut i den indiska kulturen? 

 

 

 

1.2 DISPOSITION AV ARBETET 

Min uppsats består av fyra delar förutom sammanfattning och källförteckningen. 

Inledningen består av en allmän inledning där jag berättar om min bakgrund till mitt arbete, 

jag tar även upp mitt syfte och min frågeställning. Den andra delen består av metod, material 

och avgränsningar som har gjorts under arbetets gång. Kapitel tre består av grundläggande 

fakta om indien och gudavärlden för att ge läsaren en klarare bakgrundsbild. Har även med 

resultatredovisning, som innefattar intervjuer med en lågstadielärare och tvåkonstnärer och 

min bildlektion i den delen. I det fjärde och sista kapitlet redovisar jag slutsatsen av mitt 

arbete samt mina egna diskussioner.  
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2. METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Jag strävat efter att få en grundlig förståelse och en helhetssyn av det valda ämnet, så jag har 

använt mig av den kvalitativa metoden. Jag vill få fram så mycket som möjligt om indiska 

bildskapandet, så därför kände jag att fallstudier var den bästa metodik jag kunde använda 

mig av. 

Jag valde att samla in information genom att besöka en indiskskola, där jag fick möjlighet till 

att ha en egen bildlektion, med barn i åldern 4-10 år. Bildlektionen gav mig möjligheten till 

att göra en bok om barns lycka,(Mitt Estetiska arbete). Boken har jag utformat genom att 

klistra in bilderna snyggt och prydligt, och klassvis sorterat upp bilderna, sedan har jag skrivit 

kortfattat om varje bild, och vem som har gjort bilden.  Mitt estetiska arbete kunde jag 

självklart ha jobbat vidare med på många olika sätt som att lägga in alla deras bilder på en cd 

skiva och analysera kring bilderna. Projekt skulle bli förstort och tiden skulle inte räcka till för 

en fördjupning kring det ämne. 

 

Jag genomförde 3stycken olika intervjuer men en lågstadielärare, och två olika konstnärer.  

Babita (Lärarinna i by skolan Baru). Som hjälpte mig att genomföra bildlektion som jag hade 

i den indiska byskolan. 

Ashok Tiwary (Konstnär) jobbar mot den friakonsten och har inspiration från Picasso och 

Michelangelo men får målarglädje från den vackra naturen runt om kring honom.  

Dhani Ram Khushdil (Lärare i kangra måleri, på art school.) jobbar med styrdkonst, han 

tyckte att det var viktigt att föra traditioner vidare genom att hålla sig till en viss konstart som 

Kangra måleriet. 

Denna uppsats är främst byggd på fältstudier, det finns dock inga böcker som belyser mitt 

ämne, jag har letat i olika litteraturer men inte funnit något. Deras egna berättelser har varit ett 

stort stöd i mitt arbete. 

 Jag har besvarat vissa av mina frågor i bakgrunden delen genom att använt mig av litteratur 

som: 

Rolf Grönblom (1999): Religionernas Indien. Stockholm: Valentin 

Samuel Strandberg (1995): Indien i stort och i smått. Farsta: Tryckt av Scadbook i Falun 

Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816. Stockholm: Tryckeri 

Utrikespolitiska Institutet 2002 
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Denna resa har gett mig många intressanta ämnen att fördjupa mig i, så de var svårt att välja 

och jag var inne på att göra en barnbok om att få en berättelse berättad för mig av någon där 

nere och bearbeta den till en vacker saga, eller så kunde jag avgränsa sig emot att skriva om 

Ashok Tiwary konst och konstverk, eller att analysera och reflektera kring barnens konstverk 

som de gjorde för mig på bildlektionen.   

Jag måste smalna av arbete, så därför vill jag fördjupa mig i bildskapandet i den indiska 

kulturen. Ämnet jag valde fanns det mycket fakta kring, (inte litteratur mässigt) eftersom 

konst i Indien är ett stort intresse. Jag skapat kontakt med människor under resan som hade en 

eller annan anknytning till konsten. 

 De enda som har ställt till det in i emellanåt är språket, för indierna har ett svårt uttal i det 

engelska språket, så de blev lite ”teckenspråk” för att tydliggöra det man ville få fram, men 

jag hade med mig andra studenter och lärare som hjälp till med konversationen. 

Oftast ställde någon annan frågorna så kunde jag koncentrera mig på att anteckna. 

Tid är något som också har stört mitt arbete en del eftersom jag fick reda på att alla indier firar 

Divali (En ljusfestival), och då är alla lediga i ca 2 veckor så jag fick jobba på hårt i 4 dagar 

för att få ihop mitt slutliga resultat. Om jag hade haft mer tid och en bättre språk uppfattning 

så kanske resultatet sett annorlunda ut? 

Jag hade även tänkt att dokumenterat mina intervjuer genom att använda mig av en 

videokamera, men tyvärr glömde jag bort den, och den var klumpig att ha med sig. Jag hade 

med mig en liten digital kamera, som jag använde mig mycket av för att komma ihåg de 

härliga men skrämmande känslorna som jag fick, av olika situationer och upplevelse som jag 

hamnade i. 
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3. HISTORISK BAKGRUND 

De jag vill få fram med bakgrundsbilden är att läsaren ska få en bättre inblick i hur landet 

fungerar och ser ut eftersom hela deras samhälle styrs av deras olika religioner.  

 

Indien är med sin nästan 3 288 000 kvadratkilometer ett av världens till ytan största länder, mer är sju gånger så 

stort som Sverige. New Delhi är huvudstaden i Indien, som har en befolkning på 9,8 miljoner. Indien är det 

folkrikaste landet i världen efter Kina, som det beräknas gå om år 2030. I mitten av 2000 passerade Indien den 

magiska gränsen en miljard invånare.1 

 

Kvinnornas ställning i indien är inte den bästa och många av dem är inte utbildade eftersom 

de är viktigt för dem att bli bortgifta så tidigt som möjligt för att få en högre status i samhället. 

 

 Ännu har Indien en ung befolkning, men detta ändras nu sakta. Kvinnorna är färre än männen, bland annat 

beroende på högre barnadödlighet för flickor och aborter av kvinnliga foster. 2 

  

I Indien så har religionerna en mycket central roll, för att hela deras samhälle bygger på detta. 

Det är fascinerande att se att det verkligen fungerar och att de överhuvudtaget accepteras. Jag 

tror att det måste vara karman som för dem samman eftersom alla människor har ett och 

samma mål här i livet. 

 

Omkring 80 procent av befolkningen bekänner sig till hinduismen, som är en religion med mycket gamla rötter. 

Enligt läran om karma och reinkarnation föds man in i en varna beroende på sina gärningar i tidigare liv. Inom 

varje varna finns fler jatis, eller underkaster, ofta förknippade mer ett yrke/geografiskt område. Alla de stora 

världsreligionerna finns representerade i landet; av dessa kan hinduismen och buddismen dessutom sägas ha 

uppstått just i Indien. Men vissa grundläggande föreställningar förenar alla hinduer, bland annat tron på alltings 

inneboende enhet, dvs. att allting har sitt ursprung i ett högre väsen, den stora världssjälen (brahman). 

En annan central uppfattningen är reinkarnationen eller själavandringen/återfödelsen. Den styrs av människans 

handlingar (karma): den som utför goda handlingar kan få det bättre i sitt nästa liv. Slutmålet (moksha) är dock 

att helt befria sig från kretsloppet av död och återfödelse (samsara) för att uppgå i gudomen eller i en icke-

existens.3 

 

 

 

                                                
1 Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816.sid. 2-5 
2 Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816 sid. 5 
3 Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816. sid.9-10 
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Fattigdomen i landet är hög och många människor klarar inte av sjukdomar som vi i            

I-länderna redan har plånat ut förlängesedan, eftersom vi har bättre sjukvård och ett bättre 

samhällssystem och en renare miljö är kanske några faktorer som hjälper oss att ha de så bra 

som vi faktiskt har de här hemma i Sverige. 

 

 Många barn har vitaminbrist och drabbas därför av blindhet och blodbrist. Flera miljoner människor lider av 

spetälska och malaria och nu på senare år har också aids blivit ett problem i Indien. 4 

 

Indien har blivit på senare tid ett populärt resemål och de är nog för att landet har mycket att 

ge främst inom naturen och de vackra stränderna men även för att de det är biligt för oss att 

leva där nere. Ett resemål som jag tror komma växa allt mer i framtiden. 

 

Turismen är ännu inte särskilt väl utvecklad. Men förbättringar sker hela tiden, bland annat tillkommer nya hotell 

och transporter och stora satsningar har gjorts på turismen som en källa till valutainkomster. För turisten har 

också Indien oerhört mycket spännande och intressanta erbjudande: vackra nationalparker, vilda djur i härlig 

natur, mängder med kulturellt intressant byggnader, tempel och moskéer från olika epoker och inte minst alla 

städer och byar med sitt myllrande folk.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816. sid.54 
5 Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816. sid.56 
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3.1 GUDARNAS BETYDELSE 

Jag vill med denna pålysning att du som läsare ska få en bättre uppfattning kring olika 

gudarna i indien, som jag nämnde tidigare så har de en central roll i samhället och alla 

människor lever upp för dessa gudar på många olika sätt i deras vardag. 

 

Det finns tusentals gudar= gudsuppenbarelser.  

Man hyser vördnad, ibland kanske skräck, för gudarna. Alla har många gudabilder – oftast i enkelt billigt 

färgtryck- hemma på väggen och man besöker ibland något tempel eller far på pilgrimsfärd till någon helig 

plats.6 

 

Tänkte härmed ta upp några av de viktigaste gudarna inom den hinduistiska tron, gudarna har 

en mycket stor betydelse, och de tecknas många gånger av dem med sitt så kallade riddjur. 

I tekniken kangra målning använder man sig bara av att teckna av de indiska gudarna i sina 

bilder och de är ofta en berättande bild. Berättande bild menas att bilden kan ha ett budskap, 

att man tex., vill framhäva kärleken mellan två människor eller en situation som kan uppstå 

mellan människa och gud. 

 

Det hösta väsendet heter Brahman uppfattat som ett absolut unikum, som det Enda. Allt i universum är 

underkastat Brahman, och allt kan uppfattas som uppenbarelseformer av Brahman. Brahman kan sägas vara den 

universella själen, världssjälen.7 

 

Den stora världssjälen (brahman), kan anta tre olika former: den skapande, som kallas Brahma (inte förväxla 

med brahman); den bevarande, som kallas Vishnu; och den förstörande men återskapande, som kallas Shiva. 

Hinduismens otaliga gudar och gudinnor är egentligen bara olika former av dessa tre.8 

 

Shiva avbildas ofta även i mänsklig gestalt med tre horisontella linjer i pannan och ett tredje öga på samma plats. 

Två par armar vittnar om hans makt och hans kosmiska dans upprätthåller skapelsen. Men kan förnimma hans 

taktfasta dans i det egna hjärtats slag. Tjuren är Shivas riddjur och kan uppenbara sig i andra former som  

Ganesha, Kali, och Durga. 

Vishnu är en annan mycket förekommande gudssymbol. Vishnu har uppenbarat sig i flera olika former; Krishna, 

Rama, Buddha, och Kalki är exempel på mycket folkkära vishnu – inkarnationer.  

Vishnu avbildas oftast i sin normala, neutrala gestalt, alltså som människa, och avbildas med en garuda. 9 

 

                                                
6 Samuel Strandberg (1995): Indien i stort och i smått sid: 71 
7 Rolf Grönblom (1999): Religionernas Indien sid: 73 
8 Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816. sid:9 
9 Samuel Strandberg (1995): Indien i stort och i smått sid: 72 
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Krishna är en i särklass populär gud och säkert den oftast dyrkade av Vishnus avatarer. 

Han uppträder alltid i människogestalt och är inte endast en människa, utan en mycket mänsklig människa. Det 

gör att han tillbes i en mängd olika egenskaper och roller. 

Genom att tillbe Krishna i hans egenskap av en god, mänsklig människa hoppas den bedjande kunna förena sin 

egen själ med hans. Detta är förmodligen förklaringen till Krishnas enorma popularitet. 

Buddha är inplockad för att visa att buddhismen borde betraktas som en del av hinduismen . Alla hinduer 

accepterar dock inte Buddha en avatar av Vishnu. 

Ganesha är en elefant och som riddjur har han en mus eller en råtta, vilket kan förefalla oproportionerligt med 

hänvisning till hans egen volym. Råttan, detta i och för sig för sig impopulära djur, har ju den egenskapen att det 

kan gnaga sig igenom snart sagt vad som hälst, vilket stämmer bra överens med Ganeshas hindereliminerade 

kraft. Ganesha brukar avbildas med bara en bete. 10 

 

Du som läsare hoppas jag nu har fått en liten klarare bild över detta stora land och va de är 

uppbyggt av. För hela deras samhälle speglas från olika religioner, de är ett land som lever för 

sin tro och de budskap som det ger, om hopp, tro och kärlek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Rolf Grönblom (1999): Religionernas Indien sid: 78, 93, 111,112 
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4. RESULTAT 

4.1. Resan till Palapur 

Vi steg upp tidigt torsdagen den 27 oktober för att ta oss iväg till den lilla byskolan som låg i 

byn Baru. Jag var lite nervös eftersom jag skulle hålla i en bildlektion och träffa på en 

konstnär i samma by. Jag hoppades att få med mig bra material därifrån till min uppsats, och 

till mitt estetiska bildprojekt. 

Vår resa tog ungefär 3 timmar på en skumpand väg, men det hade sin charm med det vackra 

landskapet med Himalayas bergstoppar i bakgrunden, och de ståtligt, vackra och färgglada 

människorna som gick på sina fält, med olika boskap, var som en enda stor vacker tavla.  

De var som balsam för själen att se, och man förstår verkligen att folket som bor här älskar sitt 

land och är stolta över det mäktiga naturväsendet i en andlig atmosfär.  

 

4.2 Den lilla Indiska byskolan i Palapur 

Väl framme i byn Baru blev vi bemötta med öppna armar av både lärare och elever. 

Skolan såg inte ut som en skola, de var en öppen plats som skulle förställa skolgård, med en 

vattenpump i mitten, sedan var det två små vita betong hus. 

Den lilla skolan hade två klassrum där de gick 28 barn i åldern 4år -10år, och de stora barnen 

hjälpte de små. De var kala lokaler med träbänkar som de satt två och två, de enda som gav en 

vacker färgklick var de ståtliga lärarinnorna i sina färgstarka saris. Barnen hade egna böcker 

som de räknade och skrev i, och de få leksakerna fick de samsas om på rasten. 

De var tacksamma för allt skolmaterial som de kunde få. Vi hade med oss pennskrin, bollar, 

kritor, böcker och papper som de kunde använda till att måla och skriva på. 

Den här skolan åker den svenska gruppen till varje år för att hälsa på och de har verkligen 

skett en utveckling från första gången de var där tills nu. Ett exempel är att barnen satt på det 

kalla betonggolvet och i dag har de bänkar, och detta fick jag berättat för mig utav, vår 

(svenska) lärare som åkte med oss på denna resa. 

Varje gång den svenska gruppen besöker en skola så skänker de pengar för att de indiska 

skolorna ska kunna köpa lite mera skolmaterial, och andra saker som sjukvårdsmaterial, osv. 
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4.3 Lärarna på skolan 

Det fanns 3 stycken lärare på skolan varav två vackra indiska kvinnor i åldrarna 21 och 32år. 

Skolans enda ståtlig herre som var rektor, var runt 35år. Dessa drev skolan och hade bra 

respekt med sig inför barnen, men så fort det blev rast lekte de med barnen, och bjöd på sig 

själva genom sång, dans och lek. 

 

Babita som är 21 år kom från byn och hade ingen utbildning inom läraryrket. Hon fick ta det 

som fanns, för att försörja familjen så gott hon kunde. Hennes största dröm var att få hamna 

inom armen så att hon fick tillhöra en grupp, men även få en högre status som kvinna. Detta 

skulle ge henne betydligt bättre lön än den hon har nu, efter som läraryrket inte klassas så 

högt. Hon berättade för mig om sin skolgång, hon har ett starkt intresse för bild och ända sen 

lågstadiet har hon fått lektioner i bild. I skolan är de en väldigt styrd verksamhet men allt 

eftersom blir tecknandet allt mer fritt ju längre upp i årskurs man kommer. I dag tar hon 

privatlektioner i bild, och hon målar mest i olja för den läraren hon studerar för, en dag i 

veckan. Hon avbildar mycket från kroppen, speciellt porträttbilder av de indiska gudarna. 

 

Om man ska läsa till lärare på universitetet i Indien så tar det 2 år. Det är hårt tempo och den 

enda dag som studenterna är helt lediga på är söndagar. Studenterna får inte välja var de ska 

jobba någonstans när de är färdigutbildade, utan blir utplacerade där de behövs i landet. 

Många av dem bor långt bort från sina familjer, och träffar dem kanske varannan månad 

beroende på pengar och jobb. 

 

Den andra kvinnan har läst till lärare och bodde med sin familj i byn, hon hade själv en son 

som var runt 3år. Hon har högre status än Babita, eftersom hon är gift och har en utbildning.  

Tyvärr prata de jag inte så mycket med henne eller rektorn för tiden var knaper, jag kände att 

jag fick bättre kontakt med den yngre kvinnan, och det var hon som kunde prata bäst engelska 

av dem. 
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4.4 Barnen 

Barnen var från hela byn och många av dem var syskon. De var väldigt skärpta och satt alltid 

helt tysta under lektionerna och gjorde det de skulle. Barnen har en otrolig respekt för sin 

skolutbildning pga. att alla människor i Indien inte får utbildning. Man börjar skolan när man 

är 4år och då lär man sig läsa, skriva på både engelska och hindi, och räkna matta som var 

över tusentalen. Jag blev verkligen imponerad av dessa små barn som lyste av lycka för att de 

fick gå i skolan. De äldre barnen på skolan tog hand om de yngre, så när maten serverades, åt 

alla tillsammans och det var en härlig stämning mellan alla barn. Den här skolan går man i 

tills man är 10 år och då går man i 5:an, sen får man byta skola om föräldrarna har råd med 

det, annars får barnen hjälpa till i hemmet. 

Vi fick lyssna till när barnen sjöng en engelsk låt och fick även höra på när en av de äldsta 

eleverna hade förhör ute på skolgården då hon rabblade gångertabellen på hindi. Alla var 

kvicka på att svara så de blev då som en hel kör som svarade emot henne, otroligt kul att få se 

och höra. Barnen var väldigt glada och speciellt för att vi var där och, de också var väldigt 

gästvänliga och tyckte om att bli fotograferade med digitalkamerorna, eftersom de kunde se 

sig själva direkt efter kortet hade tagits. De blev många härliga skratt tillsammans, under den 

dagen. 

 

4.5 Min bildlektion 

När vi hade fått gått runt och hälsa på alla och sett oss runt om på skolområdet, kom barnen 

med stolar till oss. Vi satt utanför ett av klassrummen då vi blev bjudna på Indiskt te, shai the.  

Att bli bjuden på något är ett sätt att visa artighet i Indien. Det är något som är fint och 

traditionellt, det kan vara allt från en kaka till frukt och te. Stämningen var god och de kändes 

lite pirrigt och jag undrade om de här skulle gå vägen. Jag var lite orolig över det engelska 

språket och om jag skulle fixa att förklara uppgiften på ett begripligt sätt så jag verkligen fick 

med mig något estetiskt material hem. Babita tog hand om mig så bra och de kändes som vi 

hitta de varandra. Om hon inte förstod var jag menade eller sa, så förklara de jag på ett annat 

sätt eller så tog jag hjälp av de andra studenterna som var med, vi hittade alltid något sätt att 

kommunicera på. 

Jag berätta de för henne att jag ville hålla en bildlektion med barnen och det var inga problem. 

Hon berätta att de aldrig har bild i skolan på grund av att de inte har material till det och att de 

är för dyrt att investera. Vi gav dem fina pennskrin med sudd, linjaler, olika pennor, gem och 

målar papper, det blev en fest! Barnen klappade i händerna av glädje, det var en fantastisk 
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stund och upplevelse. Alla hjälpte till att dela ut sakerna så att alla verkligen skulle få 

materialet. Det kändes som om de var en enda stor familj som tog hand om varandra med, en 

härlig stämning och samhörighet, som vi i Sverige många gånger kanske aldrig får uppleva. 

 

Uppgiften jag gav dem var fri målning, det enda jag sa till dem var de skulle måla något som 

gjorde dem lyckliga. Vi satt fortfarande kvar på våra stolar utanför klassrummet och Babita 

översatte det jag sa och det blev full fart på barnen med målandet. En av de äldre pojkarna 

sprang bort till det andra klassrummet och berätta de för dem var de skulle göra. 

De blev en mycket intressant lektion som var organiserad på sitt sätt och de fungerade alldeles 

utmärkt och alla barn på hela skolan gjorde varsin vacker bild. När eleverna var klara med 

teckningen kom de fram till oss, och då fick de skriva sitt namn och vilken klass de gick i.  

De berättade för oss vad de hade målat för motiv och det var allt från deras hus, Himalayas 

bergstoppar, blommor, ankor, grapefrukter, tempel, tåg och den vackra solen som fanns med 

på nästan alla bilderna. Jag ville veta det på grund av att mitt estetiska projekt skulle bli lite 

enklare att arbeta med, och sen är det roligt att få höra var de har att berätta om sina bilder. 

Denna uppgift resulterade i att jag satte in alla vackra barnteckningar i en fin tibetansk bok, 

där jag delade in bilderna i klassordning, och skrev kortfattat kring varje bild och vem som 

hade gjort den. Utsmyckningen i boken ska bli indisk inspirerat, med mycket färg och små 

vackra detaljer. Detta blir mitt slutliga resultat i den estetiska uppgiften som jag skulle göra i 

det här examensarbetet. 

Jag vill här med visa några exempel på vad barnen målade till mig när de hörde ordet lycka. 

 

1) Den här bilden har Richa målat hon går i klass 3. Lycka för henne var blommor, höns, 

solen och deras hus. 
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2) Sahil går i klass 2 och har målat en buss, äpple, blommor, och ett litet självporträtt längst 

ner i hörnet. 

 

 

 

 

3) Nane som går i klass 5 tycker lycka är bergenstopparna, soluppgången, deras hur, templet, 

blommorna, trädet, äpple och bäcken med vatten. 

 
Jag skulle gärna vilja ha haft med en bild ifrån någon som gick i klass 1. Barnen hade målat 

med blyertspennor så bilderna syntes inte så bra. De hade målat blommor, fåglar och frukter 

på sina bilder. 
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5. ASHOK TIWARY. 

5.1 FÖSTA MÖTET  

 Den 21/10-05 skulle hela lärargruppen skulle göra studiebesök i två skolor i Palampur. 

Vägen var lång men det var otroligt spännande att få se den Indiska landsbygden, så nära 

inpå.  När vi hade gjort två studiebesök på två olika skolor, träffade vi en man som hette 

Ashok Tiwary. Han ville visa oss sin bostad och sin vackra och speciella konst. Hans lilla hus 

som var byggt med torkad lera syntes nästan inte för det flöt så väl i hopp med naturen runt 

omkring. 

Inne i huset var det lite dunkel känsla, mörkt, kallt men ändå väldigt hemtrevligt. På väggarna 

hängde de stora och små konstverk av honom själv och även från andra konstnärer. Jag blev 

helt förälskad i hans konst, uttrycken i hans bilder var starka, och hans runda men även 

kantiga, raka streck var inspirerade från två stora konstnärer, Picasso och Michelangelo. Vi 

fick snabbt en bra konversation, och hade mycket att prata om angående konst, och olika 

tekniker. Han bjöd mig tillbaks till sitt hem för att kunna ge mig några lektioner i hur han 

målar och hur och var han hittar sin inspiration ifrån. Vi tittade på hans olika målningar och 

skisser, jag fastnade för en av dessa som var enkel i sitt utryck, motivet var en häst och 

storleken var ca15cm på höjden och 10cm på bredden. Jag frågade honom vad han skulle vilja 

ha för den och han svarade vad vill du betala för målningen? Jag hade ingen aning om vad 

han hade för andra priser på sina målningar. Jag frågade min lärare vad hon trodde kostnaden 

kunde ligga på, och hon svarade runt 1000 svenska kronor, eftersom han är en av Indiens 

största konstnärer. Då backade jag ur eftersom jag inte hade råd med detta. Han såg att jag 

blev besviken, men istället frågade jag honom om jag fick ta bilder på hans konst i stället, som 

blev betydligt mycket billigare.  

Innan vi skulle ge oss av, stoppade han mig och gav mig en liten bild som han såg att jag hade 

kollat länge på, motivet var en kvinna som tittade på en liten fågel. Teckningen var målad i 

svart tusch med väldigt enkla linjer.  

Detta möte betydde mycket för mig. Det var efter denna upplevelse som jag bestämde mig för 

att skriva om bildskapandet i Indien. 
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5.2 ANDRA MÖTET 

Jag mötte Ashok igen den 27 oktober, detta var samma dag som jag hade lektionen i den lilla 

byskolan, så dagen var mycket händelsefull. Rektorn och en hel grupp av människor följde 

med mig, vi gick på en smal stig upp till Ashoks hus och, rakt framför oss låg ett högt berg 

och uppe på berget låg en skola och på andra sidan fanns det stora ängar med the odlingar. 

Denna vackra natur var oslagbart, de var som en dröm, så hit ska jag återvända i mina tankar 

när jag väl är hemma i vintermörkret. Väl framme hor Ashok, blev jag mottagen med öppna 

armar, och han berätta för mig att han hade väntat på mig. Han ville att jag skulle stanna så att 

jag kunde få lära mig utav hans teknik och måleri. Tyvärr är det så i Indien att man som 

kvinna inte får vistas själv med en man, eftersom man då kan sätta sig själv i svåra situationer. 

Männen har inte samma syn på kvinnor som hemma i Sverige och de anser att en kvinna som 

t.ex. är ute själv på kvällen, får skylla sig själv om det skulle hända henne något och, samma 

regel var det för mig. Ashoka blev besviken men jag fråga de honom om jag kunde få göra en 

intervju med honom och om jag fick nämna honom i mitt arbete. En av studenterna hjälpte 

mig att ställa frågorna och själv gjorde jag anteckningar kring det. Han berättade att han för 

tillfället jobbade med en stor målning som han bara hade skissat lite lätt på sedan förra gång 

jag var där. Nu hade det växt fram två stora muskulösa män, en som stod upp över den andra 

som låg ner på mage och tittade ut ur bilden. Längst upp på målningen var det som en bård 

med olika porträtt, men det var bara uppskissade än så länge. I rummet fanns det högar av 

olika små och stora konstverk och på väggarna hängde det skisser i alla former och material. 

Jag märkte att han verkligen var produktiv och alltid på gång med något nytt, han inspirerades 

av den vackra naturen runt omkring honom.  Han berättade att han har alltid tyckt om att måla 

och därför sökte han in på ett College som han gick på i 5 år och från början var han en 

nybörjare som alla andra.  

De två första åren målade studenterna av mycket för att just lära sig olika tekniker inom 

konsten, som t.ex., grafik, fotografering, oljemålning och akvarell osv. men de var väldigt 

styrda i sitt måleri. 

De tre sista åren var inriktade mot de ämnen man ville fördjupa sig i och då valde Ashok att 

fördjupa sig i tempera målningar.  

 

Hans favoritkonstnärer och inspirationskällor är Picasso, som jobbar med de raka linjerna och 

Michelangelo, som har de runda, mjuka och muskulösa dragen i sina målningar. Människan 

och dess kropp och byggnad är fascinerande och de är ofta ett återvändande tema som Ashok 
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kommer tillbaks till i sina målningar. Detta syntes tydligt på den här stora målningen som jag 

nämnde tidigare med de två männen. Ashok har en lekfullhet i sina bilder och ett lätt språk 

men med många olika händelser i samma målning. Ashok Tiwary är en stor konstnär både 

inom Indien och internationellt, han vann det internationella priset för konstnärer i år 2005.  

Han har haft 4 stora utställningar och för den största tavlan som är flera meter hög och bred 

fick han 20 500 dollar för! det blir ca 20 5000 svenska kronor. 

Han var mycket nöjd när han visa de mig den bilden som var som en hel vägg, med mycket 

mörka färger och med var människor och natur i motivet. Han målar med tempera och 

vattenfärger i dag och blandar ofta tekniker, för att få fram mer djup i bilden. 

 

Tiwarys säger att han inte planerade att bli en känd konstnär, utan att de är ett ”kall”, en 

uppgift som han har fått av gudarna. ”Kallet” är att få sprida glädje och få göra något speciellt 

för människorna. Detta tänkande hör ihop med Indiens karma och deras starka tro på att de 

verkligen lever efter döden. Detta är härligt tankesätt.  

 
 

1) De här är den påbörjade skissen med de två männen som jag nämnde i texten här ovan.  
Ashok har fått inspiration från Michelangelos och Picassos mjuka o raka former. 
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6. KANGRA MÅLNING 
 
6.1 DHANI RAM KHUSHDIL, THE ART SCHOOL 
 
Det var den 28 oktober, och en varm dag med klart väder. Vi fick ta taxin ner till nedre 

Dharamsala, och när vi steg ur bilen såg vi bara en tråkig tegelbyggnad. Väggarna var kala 

och tomma och vakterna såg surt på oss. De berättade att läraren skulle komma om en dryg 

halvtimme. Vi gick in och fotade på de vackra kangrabilderna på museet. Tillslut anlände 

läraren, och han såg lite sliten och stressad ut. Han tog god tid på sig med oss, och började 

berätta att han var 31 år och föddes i kangradalen 1974, studerade konst 1988-1993 och under 

dessa alla dessa år har han gjort 500 målningar inom kangra konsten. Han ville föra 

traditionen vidare inom denna teknik. Han har nu jobbat som lärare på Art school i 5 år. 

Denna skola ligger i samma byggnad som kangra art museum. Dhani arbetar 6 dagar i veckan 

och har 30 studenter mellan åldern 10-35 år, och de kommer ifrån olika länder runt om i 

världen så som Japan, USA, Israel och Sverige, och många studenter kommer ifrån orten.  

Skolan är statlig och gratis att gå, de yngsta barnen kommer på eftermiddagarna, efter deras 

vanliga skola och de kommer också när de känner att de har tid att gå hit. Kursen är på 6 

månader men man kan gå även den långa vägen på 4 år, och detta är det många av de äldre 

som gör. 

 

6.2 TEKNIK INOM KANGRA MÅLERIET 

Kangra och Tanka målerier har samma material, men de bakomliggande teorierna är olika. 

I Tanka målningarna avbildas blommor, Buddha, och olika symboler inom den Buddhistiska 

tron, och bilderna är mycket stora. Det tar upp emot 3-12 år att göra en tanka målning.  

I kangra bilderna tecknar man av de Indiska gudarna som Shiva, Krishna, Vishnu med sina 

olika djur och vapen och en sådan bild är max 10x20cm.  

Det tar 6 månader att lära sig tekniken kangra målning och de två första månaderna målar 

man på vanligt vitt papper. Nästa steg är att lära sig att göra handgjorda papper och där lärd 

sig en speciell teknik som kallas för Sayal kati. Man använder sig av ett visst mjöl som 

blandas med special lim, och i detta blandar man i lite gift som gör att silverfiskarna låter 

papperet vara i fred, och detta gör även att papperet håller mycket längre. 
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6.3 DHANIS MÅLARTEKNIK  

När Dhani ska göra en kangra målning så börjar han med att skissa svagt på handgjort papper 

eller på sidenduk, och fyller i de linjer han vill ha något starkare. Grunden målar han i vitfärg, 

och det vita partierna som ska var kvar på målningen lämnar han kvar, och de övriga färgerna 

läggs på allteftersom. När bilden är klar ryggas baksidan upp för att få en fin ton. Detaljerna 

gnuggas fram och färgen fylls på, och det sista lägger han på bladguld eller guldpulver för att 

få in de sista viktiga och snygga detaljerna i målningen. Vissa av sina motiv kopierar han men 

många av dem kommer direkt från hans egna fantasi. 

 
1) Detta är en typisk bild i Kangra teknik. 
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                                         SAMMANDRAG 
 

 
Vår bildfördjupningskurs på Karlstads universitet, har gett inspiration under hela kurstiden, 

men framför allt resan som tog oss till Indien i en månads tid.  

Det blev många ovanliga möten och kulturkrockar som gick hand i hand med inblickar i ett 

fungerande samhälle som hålls ihop av alla olika världsreligioner. Mina intryck och 

upplevelser blev många och mitt arbete har fått en inriktning mot bildskapandet i den Indiska 

kulturen. Syftet med arbetet är att ge mig som lärare en inblick i hur man kan arbeta med 

konst från olika kulturer. De är viktigt att utvecklas som både elev och som lärare inom det 

konstnärliga bildskapandet, både inom den fria och styrda konsten. Jag vill få fram varför 

konsten i Indien är så styrd, och vad den styrda målningen innebär, men även hur de tar sig 

ifrån den styrda målningen till den fria konsten. Min frågeställning är: 

Hur ser bildskapandet ut i den indiska kulturen? 

Resultatet har jag fått genom att jag har använt mig av olika litteraturer, reflektioner, 

fältstudier och även från intervjuer med människor inom denna faktor. Något som jag inte 

hade räknat med var att språket och tiden begränsade mitt arbetes resultat. Genom att ha fått 

svaren på mina frågor så har jag kommit fram till, att många indier har ett stort intresse för 

konsten, och många av de människor som börjar intressera sig för konst, börjar i tidig 

skolålder, där de ofta är styrda i sitt målande. Det är viktigt för dem att föra traditioner vidare 

genom att hålla sig till strikta regler inom en viss målarkonst.  De kan ta olika vägar för att nå 

sina olika mål och vissa ägnar sig åt den styrda målningen, och håller den vid liv men andra 

slår sig loss genom att gå sin egen väg, och hittar sin speciella konststil där han/ hon 

inspireras av naturen, människan eller andra konstnärer som får dem till att fortsätta måla 

inom den fria konsten, med sitt eget material och sina egna idéer. 

Jag vill kunna ge mina elever inspirerade från andra kulturer. Jag vill att de ska ha en bra 

grundkoll på hur olika tekniker ska utfärdas, och sen sträva mot en sådan fri målarteknik som 

möjligt. Jag vill känna att jag inspirerar mina elever till nytänkande, och skapande som inte 

sätter stopp för deras idéer. 
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                                                      DISKUSSION 

 Jag har tidigare i mitt liv arbetat mycket med de estetiska uttrycken främst med bildskapande 

på olika sätt. Som blivande lärare vill jag ge en inblick i hur man kan arbeta med styrd och fri 

konst på olika sätt från den indiska kulturen. När jag kom till Indien blev jag väldigt 

intresserad av den indiska bildkonsten, jag vill ta reda på varför den indiska konsten är så 

styrd, och vad den innebär, men funderar på hur konstnärerna tar sig ifrån den styrdakonsten 

till den friamålningen. För att få en sådan bred men smal ingång så har jag valt frågeställning: 

Hur ser bildskapandet ut i den indiska kulturen? 

Att ha fått undersökt kring detta ämne så har jag fått svaren på mina frågor men under vägens 

gång har det självklart funnits flera frågeställningar och idéer kring vad jag skulle kunna 

skriva om inom bildkonsten i Indien.  Jag var inne på att göra en barnbok, om att tex., få en 

berättelse berättad för mig och göra en tolkning som kunde bli en vacker saga, eller så kunde 

jag avgränsa mig mot att skriva om Ashok Tiwary  och hans konst och konstverk, eller att 

analysera och reflektera kring barnens konstverk som de gjorde för mig på bildlektionen. Mitt 

estetiska arbete som jag gjorde med barnen kunde jag självklart ha jobbat vidare med på 

många olika sätt som att lägga in alla deras bilder på en cd skiva och analysera kring bilderna, 

eller att göra samma uppgift på en svensk skola och se vad lycka för de barnen var och göra 

en jämförelse kring barnens teckningar. 

 Det fans många intressanta ämnen som man kunde komma in på, men jag var tvungen till att 

avgränsa mig någonstans. 

Under mitt arbete så har jag fått gjort avgränsningar pga., att indierna har ett svårt uttal i det 

engelska språket, så de blev lite ”teckenspråk”, men jag hade med mig andra studenter och 

lärare som hjälp till med konversationen. Vi jobba oftast så att en ställde frågorna och den 

andra skrev ner på papper vad som sades under intervjun. 

Tid är något som också har stört mitt arbete en del eftersom jag fick reda på att alla indier firar 

Divali (En ljusfestival), och då är alla lediga i ca 2 veckor så jag fick jobba på hårt i 4 dagar 

för att få ihop mitt slutliga resultat. Om jag hade haft mer tid och bättre språk fattning så 

kanske resultatet sett annorlunda ut.  

Min dröm sedan liten var att få återvända till mitt hemland och ursprung, så nu äntligen fick 

jag komma hem. Jag blev stolt över mitt land och för alla indier som serverar oss med ett 

vackert färgsprakande land där de lever tätt intill den vackra naturen som är en 

inspirationskälla för konsten och alla oskrivna regler. Resan skulle jag gärna göra om, men då 

skulle jag tillåta mig själv att ägna hela min tid åt mitt eget bildskapande och gå någon konst 
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utbildning där nere för att ta reda på mer om deras olika bildkulturer. Denna miljö ger en stor 

inspiration och jag vill ge dig som läsare ett exempel på hur det kan vara ute på den indiska 

landsbygden på sensommaren. 

 

Du ser de klädsnöda Himalaya topparna i bakgrunden och te odlingarna är i full blom, så långt 

ögat kan nå. Den långa dammiga vägen sträcker sig fram i olika bruna nyanser och du möts av 

ståtliga indiska kvinnorna i sina färgsprakande saris. På huvudet bär de lerkrukor med vatten 

i, deras kolsvarta hår är i hopflätat, och hänger prydligt långt ner på ryggen, och du möts av 

deras varma och härligt leende. De svarta mjölkkorna kommer i en lunkande takt, med en 

bjällra Knin halsen och de känns som tiden bara står stilla och i denna underbar atmosfär finns 

de ett enda lugn av frid och stillhet. 

 

 Hoppas du förstår vad jag menar med de att få en inspiration till att få börja skapa, och de 

människor som jag har mött är stolta över sitt land och sin kultur och de förstår man om man 

har varit där och kanske kan skapa sig en bild som här ovan om hur vackert det verkligen är 

här.  

 Vissa av de människor jag träffat på inom konsten hade naturen som inspirations källa när de 

skulle jobba inom skapande processen, men så också människan och de indiska gudarna var 

något som man också jobba mycket med inom bildskapandet. 

Jag själv som pedagog skulle kunna plocka in detta i min och kollegors undervisning där vi 

jobbar med ett tema på hela skolan genom att söka inspiration i andrakulturer. Man kan 

fördjupa sig i något av de olika estetiska ämnen och där med att koppla in kärnämnen på ett 

bra sätt. Exempel kan vara att någon vill fördjupa sig i gudar och gör masker i gips eller något 

annat material. Eleven har en utställning med olika masker och skriver ett fördjupningsarbete 

i svenska eller religion kring Indien och alla dess gudar. 

 

 I mitt estetiska arbete fick barnen målade något de blev lyckliga av. Alla bilder som jag fick 

in handlade om något som berörde dem i naturen. De var allt från deras egna hus, fåglar, 

vatten och framförallt de vackra bergstopparna men även den starka symbolen solen. 

Då inser man hur viktigt allt detta vackra, naturliga, är för dem. 

Barnen i Sverige hade säkert tyckt att tv, datorer, saker och ting, i leksaks väg är det som gör 

dem lyckliga. Barnen i Sverige är inte lika tacksamma för små saker som barnen i indien är. 

Detta är ett ämne som också skulle kunna bestridas, men utrymmet för diskussion kring det 

ämnet finns tyvärr inte här. 
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Ashok konstnären i Palapur sa de till mig att naturen det var där han hämta sin kraft och sin 

fantasi och inspiration till sina konstverk. 

Detta får dem till att komma in på den fria konsten och många börjar teckna av olika föremål 

och bilder, innan de släpper taget om sina bilder. De är självklart att man måste lära sig 

grunder inom måleriet, men i själva verket tycker jag att man kan vara hur fri som helst i sitt 

uttryck inom de konstnärliga.  

Jag vill att man inom skolan ska kunna leka fram bildskapandet och att de inte blir något på 

tvingat för de blir de många gånger. 

I mina bildlektioner så skulle jag vilja att eleverna fick testa på att blanda material och färger 

så att de bekanta sig med denna värld. Bilderna behöver inte likna någonting, man kan jobba 

emot olika teman tex., kärlek, glädje, vatten, sommar osv.  

De är viktigt att ha roligt i sitt bildskapande och att de inte finns några skrivna regler för hur 

de ska vara. De är allt för många bildlärare som har tagit död på kreativiteten genom att tvinga 

fram något på ett vitt pappersark. 

Den styrda målningen har många bra sidor, man lär sig om de olika teknikerna som akvarell, 

oljemålning, och skissteknik osv. Bra att veta hur man ska använda de, och hur de ser ut i rena 

färger och tekniker. 

Man lär sig alltid på att börja från noll och sen bygga på sin kunskap de är så du hamnar inom 

den fria målningen efter ett tag. 

Dhani på art school han ville föra en tradition vidare och då måste man hålla sig till skrivna 

regler inom den tekniken som en kangra målning ska innehålla. De samma är det med att 

tanka måleriet, där blir man inte blir riktig tanka målare fören flera år, och sen måste du ha 

papper på att du är en äkta tanka målare, vem som helst får inte utöva denna teknik.. 

Att få jobba med olika bildkulturer i skolan skulle vara så roligt, där med komma in på våra 

egna traditioner i hur man målar, och vad har för olika blidkulturer och gamla målar tekniker. 

Dalahästen har ett speciellt mönster och de är en gammal tradition som lever kvar här i 

Sverige, den ska vi vara stolta över! 

 

  

Man kan hämta inspiration från världens alla hörn, jag skulle själv vilja undersöka vad det 

finns för olika konstarter där ute. Något som alltid har fascinerat mig de är hur kineserna 

målar sina vackra drakar, jag hoppas en dag att få se hur denna teknik och dess historia blir 

berättad och visad för mig. Jag vill se mer utav den vackra och okända konsten ute i världen. 

Jag ska låta mina elever få veta om möjligheterna som finns där ute, och att de är många 



 25 

möjligheter som öppnar sig inom olika kulturer och bild tekniker, än så länge har de bara 

blivit en liten fördjupning kring indiens konst och deras traditioner. Detta har insperarat mig 

till att bli ännu mer nyfiken på av som finns där ute i vår värld. Hoppas på att jag kan ge mina 

elever den kunskap som jag har fått kring detta ämne. Det finns så mycket att hämta från 

denna kultur och jag vill plocka in både den fira målningen som Ashok jobba med, men även 

den styrda som Dhani hade fastnat för.  

Att få olika syn vinklar kring måleriet ger oss som målare en mer öppenhet för de 

konstnärliga. 

 

  

 

 Här med vill jag tacka alla som har hjälp mig med examensarbetet, och alla ni som stöttat 

mig under denna resa. Ett speciellt tack till Kjell och Elisabet Härenstam! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

KÄLLFÖRTECKNING 

 
Böcker: 

Rolf Grönblom (1999): Religionernas Indien. Stockholm: Valentin 

Samuel Strandberg (1995): Indien i stort och i smått. Farsta: Tryckt av Scadbook i Falun 

Utrikespolitiska institutet (2002): Indiens länder i fickformat nr 816. Stockholm: 

Utrikespolitiska Institutet 2002 

 

Intervjuer :  

Ashok Tiwary (Konstnär) Datum 27/10 

Babita (Lärarinna i by skolan Baru). Datum 27/10 

Dhani Ram Khushdil (Lärare i kangra måleri, på art school.) Datum 28/10 

 


