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Inledning 
 

Under en observation av en Bild- och form klass (estetiska programmet åk 3), som utfördes i 

kursen Estetisktlärande C (oktober 2005), fick jag idén till uppsatsen. Läraren i den aktuella 

klassen, i kursen Nutida konst, hade gruppvis uppmanat eleverna att diskutera; Vad är konst? Det 

var under redovisningen, av vad de olika grupperna kommit fram till, som en elev upprört frågade 

sin lärare varför de inte fick lov att kalla det de gjorde på utbildningen för konst? Och snart 

därefter kom följdfrågan; När är man konstnär då? Ja, när är man det egentligen, tänkte jag. Är 

jag som målar mycket på min fritid konstnär? Många frågor kom upp till ytan men enligt 

överenskommelse skulle jag vara tyst och endast anteckna mina observationer. Efter avslutad 

lektion kunde jag inte släppa funderingarna och inte hade jag något underbyggt eller givet svar, 

men tänkte att det här ska jag på något vis undersöka. I mitt framtida yrke som lärare, med 

inriktning på mot estetiska ämnen, vill jag kunna möta mig själv, mina kollegor och elever i 

denna diskussion och ha en genomtänkt förklaring eller motivering till hands. 

 

Jag tog kontakt med konstchefen (26 oktober 2005) på Värmlands Museum och frågade honom 

angående konstnärsbegreppet, vad det är som kännetecknar en konstnär. På detta svarade han; 

 

Konst betyder att kunna någonting och en konstnär är någon som vill berätta något genom att 

uttrycka sig men det gäller att hitta sitt eget uttryckssätt, sitt budskap, sin idé, sitt verktyg och vad 

det är som driver just dig. Konst är något intellektuellt som sitter i huvudet och man gör något på ett 

medvetet och reflekterande sätt. Det är också viktigt att innehåll och form passar varandra. Alla är 

inte konstnärer, barn är det inte men samtidigt finns det heller ingen egentlig legitimation till 

konstnärer.  

 

När jag ringde till Svenska Akademiens Ord Bok (SAOB) i Lund och pratade med en kvinna 

berättade hon att ordet konstnär har funnits med i SAOB ända sedan den Nysvenska perioden 

med start 1531, vilket också kan betyda att det funnits tidigare. 

 

BETYDELSE: motsv. KONST 3: konstskicklig l. konstfärdig person; person som utövar en konst, 

förr äv: som idkar (ngn) vetenskap; mästare; förr särsk: (bättre) handtvärkanre, tekniker, 

byggmästare, ingenjör o. d; äv. i mer l. mindre överförd l. bildl. anv. (SAOB) 
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I ett mera modernt konstlexikon (Fogtdals Konstlexikon, 1994) finns inte ordet konstnär med 

men under ”konst” finner jag att ordet genom tiderna använts för all verksamhet som kräver 

särskild skicklighet och förmåga, och för produkter av en sådan förmåga. Bildkonstnärer tillhörde 

de kategorier som tilldrog sig uppmärksamhet för sin konstfärdighet vilket är ganska självklart. 

Men det var först i och med att ett offentligt utställningsväsende växte fram vid mitten av 1700-

talet, som ett särskilt konstbegrepp utvecklades för måleri, skulptur och grafik. Detta 

sammankopplades redan från början med de parallella begreppen för andra offentliga 

framvisningar av specifik konstfärdighet vilka liksom bildkonsten uttryckte gestaltande fantasi 

och gav åskådlighet åt denna – i musik, teater, dans etc. 

 

Dubbelheten i begreppet, att dels avse förmågan, dels produkten, finns kvar och skapar oftast 

förståelseproblem i dagens situation. Enligt Fogtdals Konstlexikon (1994) borde det idag vara 

möjligt att definiera ett enhetligt begrepp utifrån vilket bestämda föremålstyper med 

allmängiltighet kan bestämmas som konst eller icke-konst (en tavla är t ex inte nödvändigtvis 

konst för mer än en viss publik, oavsett om det är en hötorgsmålning eller gjord av en känd 

konstnär). Det finns karaktäristiska beteenden och förväntningar hos betraktarna vilka utmärker 

vissa företeelser som konst. Detta innebär att själva påståendet att något är konst mobiliserar 

bestämda förväntningar och förhållningssätt. När det gäller de traditionella formerna för 

konstobjekt, som målningar etc är detta oproblematiskt. Men konstnärer arbetar idag ofta 

medvetet med inriktning inte på att skapa föremål, utan att skapa upplevelser genom att göra 

vissa upplevelseobjekt verkningsfulla inom sfären för dessa beteenden och förväntningar. Och för 

detta kan de tillgripa eller skapa både tillfälliga och bestående föremål, både synliga ting och 

språkliga eller andra sinnesintryck (konceptkonst). Sådana drag utmärker ofta postmodernismen, 

såväl i dess performativa arter som environgments och happenings som i längre bestående former 

inom minimalism och land art. (Fogtdals Konstlexikon, 1994) 

 

Bakgrund 

Disposition 

I bakgrunden presenteras först en konsthistorisk återblick av den moderna konstens intåg i 

Sverige, via Frankrike, på 1700-talet fram till slutet av 1900-talet. Detta för att påvisa betydelsen 

av den tredje partens existens; publiken eller den så kallade betraktaren och för att illustrera hur 
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konsten påverkat och samexisterat med människan genom sekler. Därefter beskrivs 

bildundervisningens historia för att ge en överblick av ämnets mening, uppbyggnad och status i 

skolan genom tiderna. Slutligen ges en sammanfattande beskrivning av det Estetiska 

programmet; Bild och form, om Skolverkets bakomliggande tankar, mål och upplägg. 

 

Konsthistorisk återblick 

Enligt Crowe (1985) inleddes den moderna konstpublikens historia i Paris under 1600- 0ch 1700-

talet när den som tredje part, utöver konstnären och hans beställare, började göra sig hörd. 

Samhället var då under stark omvandling och befann sig i en komplicerad process där politiskt 

och socialt skilda grupper tog konsten i anspråk på sina håll. Crowe ansåg det svårt att få en 

entydig bild av hur publiken upplevdes av sin samtid, av sig själv, av staten, av konstnärerna och 

konstkritikerna. Från vissa håll med liberala idéer såg man i denna nya heterogena publik 

förhoppningar om det nya demokratiska samhället. Andra visade tilltro till konstens förmåga att 

kunna lyfta den okunnige till högre höjder, åtminstone i teorin. Återigen andra menade att 

konsten inte hörde hemma bland så kallat ”vanligt” folk, att den inte var publik på samma sätt 

som till exempel litteraturen. 

 

I och med den borgerliga offentlighetens inträde på arenan började gränser och distinktioner 

mellan olika sociala grupper att brytas ned. Enligt Crowe blev därför franskt 1700-talsmåleri en 

kamp om föreställningar; över symboler och språk och vem som hade rätt att använda dem. 1737 

slog den första Salongen upp portarna i Salon Carré i Louvren, en händelse som kom att medföra 

en genomgripande förändring av Paris konstliv. Salongen öppnades för gemene man, alla kunde 

njuta av konsten och det var dessutom gratis. Konstkritikerna däremot hade svårt att förhålla sig 

till vem som fick bedöma konsten med tanke på de inneboende värderingar som konstpubliken i 

de olika klasstillhörigheterna besatt. De önskade sig en bildad publik och var kritiska till den nya 

”demokratiska” konsten. Trots att den ”nya” publiken blev hånad var det ändå den som var en av 

de starka aktörerna i kulturkampen som ledde till öppnandet var den franska konstakademien. 

 

I Sverige präglades konstlivet av liknande konflikter som i Paris. Aktörerna visade en misstro 

mot varandra, man använde sig av samma sätt av hån, förakt och negligering som vapen i den 

svenska kulturkampen. Enligt Lindberg (1988) väckte den första svenska kritiska 
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konstrecensionen, 1793, till en början upprördhet då man inte kunde förstå att någon kunde uttala 

sig om en konstnär i annat än positiva ordalag.  

 

Lindberg (1988) menar att man, i den svenska konstdebatten, kan se tydliga paralleller med den 

franska, att det även här handlade om vem som hade tolkningsföreträde; vem hade rätt att över 

huvud taget agera på det konstnärliga fältet; vem hade rätt att använda dess språk och symboler. 

Till en början, under tidigt 1800-tal, då skråtvånget upphörde och konstnärerna började att ge sig 

ut på den fria marknaden ansåg man till exempel att ”amatörerna” förgyllde konstliv och 

utställningar med sin medverkan. Dessa amatörer eller dilettanter bestod av teckningsutbildade 

militärer samt kvinnor ur adel- och ämbetsmannafamiljer (teckning ingick i militärernas 

utbildning för att kunna göra topografiska kartor, teckning och målning ingick också i en dåtida 

kvinnas ur de högre samhällskicken goda uppfostran). Striden kom att stå mellan två läger: de 

som inte tyckte att de borgerliga kvinnorna hade något att göra på en konstutställning med sina 

alster, och de som ansåg att denna mer hantverksbetonade del av konsten visst hade sitt 

berättigande där. Röster höjdes för att de av ”fruntimmer” sydda och målade tavlorna skulle 

lämna plats för akademiens elever. Så här säger till exempel en av dåtidens främsta kritiker; 

Gustav Abraham Silfverstolpe, 1864 då akademien inrättat en kvinnlig avdelning: 

 

Utan tvivel äga Fruntimer, när de idka konst, ej annan afsigt än nöjet. 

 

I och med konstnärernas tilltagande professionalisering tystnade dock även röster som 

förespråkat de manliga amatörernas medverkan på konstscenen. Till en början hade dilettanter 

och konstnärer ställt ut sida vid sida, men när den bildkonstnärliga institutionen (allt som har med 

ett konstverks produktion, förmedling och publik att göra) växte, ökade konkurrensen dem 

mellan. Konstnärernas berättigande som fria och självständiga blev efterhand allt mer självklart 

och som en följd av det behövdes inte längre några amatörer som tidigare tjänat som draghjälp i 

konstens legitimering. Konstnärerna och amatörerna eller ”konstälskarna” gick skilda vägar och 

kvar i mitten lämnades den alltmer okunniga publiken. Konstnärerna blev tongivare och publiken 

passiv, en passivitet som enligt Lindberg (1988) hade sin förklaring i ”… den förändrade 

konstpublikens förändrade förutsättningar att bli sakkunnig”. Dessa nya grupper i samhället som 

började intressera sig för konst, som började besöka utställningar och omge sig med konst i sina 

hem, gjorde det av helt andra skäl än tidigare och hade helt andra bildningsvillkor än äldre tiders 
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adel och aristokrati. I det tidiga 1800-talets konstliv saknades, enligt Lindwall (1994), 

entusiasmen, smaken och det goda omdömet. Konsten var för dem som administrerade den en 

väg i den sociala klättringen. Konst var något man skulle dyrka, de utövande konstnärerna blev 

dock sedda som underklassiga om de inte ägde börd eller förmögenhet. Lindwall menar att det 

låg sociala ambitioner bakom: det började bli fint med konst. 

 

1700-talet 

Under 1700-talet utbildades de flesta målare fortfarande inom skråväsendet, men det var nu 

förvandlingen av konstnärsyrket inleddes, då en skillnad mellan måleri som hantverk och måleri 

som fri konstform började göra sig gällande menar Nilsson (1994). Centrum för utveckling av det 

fria konstnärsyrket blev slottsbygget i Stockholm som inleddes 1727. 1735 grundades Kungliga 

Ritareakademien efter fransk förebild. Redan i de första statuterna bestämdes att man skulle 

ordna utställningar, men det tog lång tid innan en regelrätt utställningsverksamhet tog stånd. Den 

första utställningen med svenska konstnärer hölls 1784 i Stockholm, tio år senare hölls en med 

elever och lärare tillsammans. År 1800 införde akademien en mindre avgift för att på så sätt skilja 

”kreti från pleti”, akademieleverna hade dock fritt inträde. (Nilsson, 1994) 

 

Enligt Sandström (1994) har det under 1700-talet funnits en kunnig aristokratisk och borgerlig 

publik och vissa skeenden  under sent 1700-tal lade grunden till ett konstliv som återigen kom att 

blomstra men så sent som under andra delen av 1800-talet. Till dessa skeenden hör inrättandet av 

ett konstmuseum 1794 då Gustav III gav allmänheten tillträde till sin konstsamling. Denna gest 

var det första av sitt slag i Sverige och visade framåt mot skapandet av en bildkonstnärlig 

institution. Den första offentliga utställningen ägde också rum 1794 och det var även detta år som 

de första försöken till en systematisk konsthistorisk forskning inleddes. (Sandström 1994) 

 

1800-talet 

Lindwall (1994) menar att de politiska omvälvningarna i början av seklet medförde på det 

konstnärliga fältet en omvärdering av tidigare traditioner. Arvet från 1700-talsklassicismen ville 

man inte längre kännas vid. Man ville drömma sig bort från verkligheten, och runt 1810 börjar 

den nya stiltraditionen att skönjas; det vi brukar kalla romantiken. Vidare enligt Lindwall (1994) 

betydde det för konstnärerna att de var hänvisade utomlands eller till det Kungliga museet för att 
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där kunna studera de gamla mästerverken. En jämförelse med kontinenten visar att de historiska 

motiven även här var ohotade i hierarkin. I och med att föraktet för folklivsmåleriet försvann 

inträdde även en smakförändring för genremåleriets vidkommande då så kallade bambocciader 

(motiv ur vardagslivet, företrädesvis ur de lägre klasserna) började att uppskattas. 

 

Under 1820- och 1830-taler beskriver Lindwall att konstnärerna misströstade då kritiken var 

undermålig och akademien i behov av förnyelse. I Stockholm bildades Konstföreningen den 24 

januari 1832 för att utgöra ett motstånd mot akademien. Föreningen grundades i första hand för 

att bilda en konstpublik. Verksamheten omfattade publikationsverksamhet, offentliga 

föreläsningar, lotterier samt årliga utställningar. Idéerna handlade inte bara om att få publik för 

man såg gärna att verksamheten skulle generera avsättningar för konstnärerna. Publiken var sval 

men verksamheten resulterade i en ökad efterfrågan på originalverk; ute i landet kunde man 

under mitten av seklet konstatera en växande skara konstnärer som kunde leva på sin konst. 

 

Hur stor besöksfrekvens det Kungliga museet hade vet man inte riktig men troligen dåliga 

publikssiffror. Man höll öppet endast två dagar i veckan i för ändamålet olämpliga lokaler, något 

som varken uppmuntrade en publik eller motiverade konsteleverna vid akademien att besöka 

museet för studier av de gamla mästarna. Enligt Lindwall hade man från museets sida inte heller 

några nämnvärda konstpedagogiska ambitioner; intendenten vid museet, kammarherre von Röök, 

såg helst att allmänheten inte kom alls eftersom han ansåg att de både skräpade ner och utgjorde 

en säkerhetsrisk då man inte hade någon bevakning på konstföremålen. Diskussioner om att 

bygga ett konstmuseum som var lämpat för besök hade förts under 1800-talets första decennier. 

Det hela resulterade i att Nationalmuseum började planeras 1849 och invigningen ägde rum först 

1866. (Lindwall 1994) 

 

Konstlivet under 1840-talet uppvisar förutom byggandet av det nya konstmuseet flera 

uppvaknanden i konstpedagogiskt hänseende; 1846 fick akademien nya statuter som innehöll 

krav på utställningar vart tredje år; Konstnärsföreningen arrangerade 1841 en konsthistorisk 

exposé över svensk konsthistoria; Konstnärsgillet grundades 1845 av Nils Månson Mandelgren 

med tanke på konstpublikens bildande. Syftet med gillet var att stimulera kontakten mellan 

konstnärer, konsthantverkarna och publiken. (Lindwall 1994) 
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Med hjälp av, Sveriges konstförening som fört historik, kan man utläsa att under 1850- och 1860-

talet startades en rad konstföreningar runt om i landet, den första i Växjö 1853. Under 1860-talet 

kom även bildspridningen att få en helt annan förutsättning genom de illustrerade magasinen och 

fler människor kunde ta del av konsten. Under den senare delen av 1800-talet rådde en viss 

turbulens inom konstnärsutbildningen i landet menar Lindwall. Konstnärsförbundet som bildades 

1886 kritiserade Nationalmuseum då man ville att konsten skulle disponeras i hela byggnaden. 

Historiska museet hade också lokaler där ända fram till 1939. Kritiken mot akademien gällde 

även konstinköpen till museet, som på grund av ointresserade och konservativa museimän blev 

därefter. Samtidskonsten blev presenterad för allmänheten vid de tillfälliga utställningarna. 

(Lindvall 1994) 

 

1900-talet 

Richard Berghs chefskap för Nationalmuseum 1915 innebar en radikal förändring vad gäller 

svensk och utländsk samtidskonst. Efter hans tillträde vidtog en livlig utställningsverksamhet 

jämfört med tidigare. Den moderna franska konsten, Picasso, Braque och Léger fick dock vänta 

ytterligare fem år, då den visades på Liljevalchs konsthall, invigd 1916. (Lindwall 1994) Det 

moderna måleriets genombrott kom genom konstnärsgruppen De ungas utställning i Stockholm 

1909. Den möttes, enligt Lindberg (1988), av ett motstånd från konservativa museimän, 

sekelskiftets konstsyn samt en dålig tillgång på reproduktioner bakom modernismens sena 

genombrott i Sverige.  

 

Enligt Sandström (1994) blomstrade konstlivet under kriget. Det tillkom under denna tid inga nya 

–ismer och den breda konstpubliken vande sig allt mer vid det den från början varit misstänksam 

mot. Konstens kommersialisering granskades av kritiken, som såg med blida ögon på den så 

kallade ”hötorgskonsten”. Reklam och media bidrog till kommersialiseringen genom lanseringen 

av konstnärsnamn. Även efter 1945 fortsatte konstlivet att blomstra. Tekniska landvinningar och 

en begynnande turism gav upphov till ett nytt inflöde av bilder som ingen hade kunnat ana. 

Reproduktionerna ökade lavinartat, men samhällets resurser gick till annat än konst och 

människornas ökade ekonomiska resurser och fritid användes till annan konsumtion. Enligt 

Sandström ersattes de gemensamma strävandena kring den goda smakens idé av nya 
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konstbegrepp. Konstdebatten var ofta aggressiv och som ett publicistiskt grepp sökte man 

konfrontation i lansering av nya idéer och strömningar. Det var ändå dessa faktorer som ledde till 

att modernismen slog igenom efter andra världskriget; massproduktion av etablerad konst; en 

ökad inkomstutjämning samt en ökad social rörlighet. Nu skulle alla inte endast ha tillgång till att 

se konst utan även ha råd att äga den. Bildandet av Folkrörelsernas konstfrämjande 1947 ledde 

till två saker; 1890-talsmodernismen blev ”rumsren” hos publiken samtidigt som konstnärernas 

tidigare motstånd mot massproduktion av deras bilder bröts. (Lindberg, 1988) 

 

I 1960-talets kulturella spänningsfält tjänade Moderna Museet som mötesplats där en rad 

estetiska debatter avlöste varandra. Museet var även en mötesplats för allmänheten där arvet efter 

Read och den fria metodiken levde kvar under Carlo Dekerts ledning. Verkstaden på Moderna 

Museet har enligt Lindberg sedan fortsatt sitt sökande efter lösningar på konstpedagogiska 

problem, bland annat genom utställningar kring Reggio Emilia-pedagogiken under 1980-talet. 

Genom en genomgång av olika konstpedagogiska projekt under början av 1980-talet visar 

Lindberg hur dagens konstpedagogik bedrivs som en kombination av specialistkunskaper och 

mottagarens egna föreställningar, deras fantasi och inlevelseförmåga. Lindberg kallar denna 

metodik för ”den gemensamma bildens erövring”. 

 

Bildundervisningens historia   

Teckningsämnet 

Historiskt har skolämnet teckning baserats på vissa traditionella idéer och föreställningar. Ämnet 

har förändrats mycket under de 150 år det funnits som skolämne men somligt lever kvar. Vissa av 

de historiska rötterna står att finna utanför skolan: i utbildningen av hantverkare och arbetskraft 

inom industri och konstindustri; i industriproduktion och världsmarknad under 1800-talet; i 

psykologins framväxt under 1900-talet som ett medel att uttrycka sin personlighet, sin skaparkraft 

och som kommunikation. (Pettersson, Åsén, 1989) 

 

Innan teckning blev ett skolämne hade det förekommit i olika sammanhang utanför skolan. Dels i 

utbildningen av konstnärer (konstakademien) men även i utbildningen av högre hantverkare. Det 

förekom även privat undervisning i hemmen. Undervisningsformen i dessa fall var oftast 

individuell, det vill säga en vuxen/mästare som förmedlade sina kunskaper direkt till 
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eleven/lärlingen. När teckning i början av 1800-talet började etableras som skolämne förändrades 

undervisningsmetoden. Vid denna tid var klasserna oftast stora, elevantalet kunde uppgå till 50 

och ibland 100 elever i samma klassrum. Det var oftast trångt och man hade inte tillgång till så 

mycket arbetsmaterial. En av de första pedagogerna som utvecklade en metod för att kunna utöva 

social kontroll i klassrummet vid den tidens massundervisning var Pestalozzi (1746-1827). Han 

utvecklade dels en metod för att lära ut teckning, något som saknades innan, men han - och hans 

efterföljare - lade även grunden till den skarpa gränsdragningen mellan skolteckning och 

konstnärlig teckning. (Pettersson, Åsén 1989)  

 

De individuella undervisningsmetoder som förekommit hittills baserade sig på muntlig tradering i 

en begränsad miljö och sålunda fanns inga begrepp och gemensamma erfarenheter för lärarna att 

utgå från i undervisningen. Teckningsämnets mål var att utveckla en iakttagelseförmåga samt 

förmåga att avbilda. Detta var, enligt Pestalozzi, inte något som var förbehållet dem med 

konstnärlig talang. Att öva upp iakttagelseförmågan och förmågan att avbilda var viktigt för alla, 

och borde ingå i alla barns allmänbildning. Men Pestalozzis systematiserade metod som 

publicerades 1801 visade samtidigt mycket klart att teckning för barn inte på något sätt handlade 

om konstnärlig gestaltning. (Petterssson, Åsén  1989) 

 

Parallellt med teckningsämnets utveckling skedde även, under samma tid, en utveckling vad 

gällde teckningsläraren. Denna yrkeskår "uppstod" i takt med teckningsämnets 

institutionalisering, vilket medförde att en gammal yrkeskår samtidigt gradvis försvann. Det var 

konstnärer, målare och ritmästare som haft lärarsysslan vid sidan av sitt konstnärliga arbete. 

Gemensamt för många länder under 1800-talet var att det nu växte fram en ny typ av 

teckningslärare, som inte hade någon annan funktion än den pedagogiska. Ämnets status var lågt, 

vilket tydligt kom till uttryck i lärarnas låga löner, i materialbrist samt bristen på ändamålsenliga 

lokaler. Från att först ha varit ett valfritt ämne på läroverken från 1820-talet blev "teckning" först 

mot slutet av 1850-talet den officiella ämnesbeteckningen. (Pettersson, Åsén 1989) 

 

Enligt Frick (1978) tog staten för första gången upp ett samlat grepp (vilket gäller 

teckningslärarutbildningen) för teckningsämnet inom de olika skolformerna läroverk, 

folkskoleseminarium och folkskola på 1870-talet. Innan dess hade utbildning bland annat funnits 
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vid Nils Månson Mandelgrens ritskola i Stockholm, som blev statlig 1859. Utbildningen av 

teckningslärare flyttades från Konstakademien till Tekniska skolan under 1870-talet och 

inriktningen ändrades samtidigt åt ett mera pedagogiskt håll. Inom teckningslärarutbildningen 

gick sedan än en gång utvecklingen alltmer från en teknisk utbildning till en konstnärlig. Detta 

fick sin kulmen 1945, då Teckningslärarinstitutet inrättades vid Konstfackskolan som hade 

omorganiserats från Tekniska skolan. 

 

Psykologin influerar  

Kring sekelskiftet närmade sig teckningsämnet de klassiska och humanistiska ämnena, de 

nyttobetonade aspekterna tonades ner till förmån för elevernas fostran i smak och skönhet. Den 

praktiska teckningen blev istället placerad i andra ämnen, som hjälpämne, vilket ledde till att det 

bildades tomrum som kan förklara att nya innehåll och motiv snabbt kom in under 1900-talets 

första decennier. Den nya psykologin blev ett universitetsämne i sent 1800-tal. Dess behov av 

empiriskt material ledde till att man började intressera sig för barns bilder. Redan i de första 

psykologiska undersökningarna uppmärksammades barnens fria, spontana uttryck, något som till 

dess förbisetts. Man började se barns bilder som individuella uttryck. Inom 

teckningsundervisningen började man med hjälp av dessa nya rön även att fundera över vilka 

krav man kunde ställa på barn i olika årskurser. I 1919 års undervisningsplan sägs det till 

exempel att man inte kan kräva mer av barnen än vad de är mogna för. (Pettersson, Åsén 1989) 

 

Även konstnärerna började vid denna tid söka nya vägar. Man "upptäckte" barnbilden och den så 

kallade primitiva konsten och såg i dessa ett ursprung och en autenticitet som överensstämde med 

den förändrade synen på både konstnärskapet och konstbegreppet vid denna tid. Det var alltså 

inte teckningslärarna utan konstnärer och psykologer som först uppmärksammade barnbilden. De 

var också dessa som utarbetade teorier för hur pedagoger skulle tolka och använda sig av barnens 

teckningar och relativt snart utvecklades pedagogiska metoder på området, både inom skolan och 

konstbildningsrörelsen. (Pettersson, Åsén 1989) 

 

Det fria skapandet 

Under 1930-talet kom nya idéer in i teckningsundervisningen genom teckningslärarnas fackpress 

och dessa avvek från äldre tankegångar. Man började se teckning som något som skulle utveckla 
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barnens konstnärliga förmågor, något som tidigare avvisats av företrädare för både 

bildningsrörelsen (Ellen Key) och skolan (Pestalozzi). (Pettersson, Åsén 1989) 

 

I skolutredningar under 1940-talet utgick man ifrån dessa nya rön rörande barns eget skapande. 

Man ansåg från statligt håll att behovet av estetisk bildning var stort då man konstaterade att det 

stora flertalet uppskattade så kallad dålig "hötorgskonst". Nu kom det alltså i uttryck i utredningar 

att elevernas möjlighet till eget skapande var av stor vikt och uttrycket "fritt skapande" började 

användas och diskuteras under 1940-talet. Men det var inte bara inom skolan man ansåg att 

behovet av konstbildning var stort. Efter andra världskriget hade det brutit fram "en våg av 

konstbildning" i hela samhället som skolan anslöt sig till. Man separerade dock de olika 

årskurserna och undervisningens mål och medel. På lägre stadier betonade man vikten av 

elevernas eget skapande utan lärarens inblandning. På de högre stadierna såg man umgänget med 

god konst som grundläggande för förståelsen av olika skönhetsvärden. (Pettersson, Åsén 1989) 

 

Konsten fick även under 1940-talet en någon annan betydelse inom teckningsundervisningen. Det 

fria skapandets genomslag sammanföll i tiden med den moderna konstens genomslag i Sverige. 

Den abstrakta konstens frihet från avbildning kunde ses som en provkarta över individuella, inre 

uttryck och detta såg man som en bra förebild för teckningsämnet. Idéer som låg till grund för 

den moderna nonfigurativa konsten kom sålunda att även gälla teckningsundervisningen. 

Utvecklingen inom konstvärlden återverkade på teckningsundervisningen, då många av lärarna 

dels fått sin utbildning vid konstskolor, dels ofta själva var utövande konstnärer vid sidan av 

läraryrket. Bedömningskriterierna för barns bilder förändrades också genom detta och blev mer 

osynliga. I och med att det inte längre handlade om att kunna avbilda korrekt från en förlaga av 

något slag knöts bedömningen mera till ”sociala och kulturella konventioner”. (Pettersson, Åsén 

1989) 

 

De modernistiska idealen och det fria skapandet fick ett starkt genomslag i 

teckningsundervisningen mycket tack vare Herbert Read. Han var verksam som filosof och 

konstkritiker i England och lade den teoretiska grunden till detta genomslag, bland annat genom 

boken Education through art, som kom i svensk översättning 1956 (Uppfostran genom konsten). 

Boken användes som kursbok vid både konstnärs- och teckningslärarutbildningarna och teorierna 
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anknöt till inriktningar både inom psykologin och den moderna konsten. Read ansåg att den 

moderna konsten befriat konstnärerna, alltså borde den även kunna befria barnen på samma sätt. 

Hans arbeten gav lärarna handfasta råd och han betonad barnens rätt till ett eget uttryck, något 

läraren alltså inte kunde rätta till eller kritisera. Han utgick ifrån utvecklingspsykologiska teorier 

vid klassificerandet av barnbilder och kopplade dessa till personlighetstyp bland annat. Han såg 

även mentalhygieniska skäl till barns skapande, varje barn var enligt honom en unik person och 

det var detta all uppfostran måste utgå ifrån. För att bli en individ måste man få möjlighet att 

uttrycka sig menade han. (Pettersson, Åsén 1989) 

 

Begreppet det fria skapandet fick, enligt Åsén (1992), alltså stor genomslagskraft under 1950- 

och 60-talen, och har tolkats på många olika sätt, alltifrån total frihet från vuxnas inblandning 

(annat ledde till att barnens utveckling hämmades) till en mer restriktiv hållning. Andra 

föreställningar som utgår från Reads idéer handlar exempelvis om vikten av att lära barnen att 

använda färg; täckfärg gynnar spontaniteten, blyerts hämmar; stora ytor gynnar det personliga 

uttrycket, friheten får inte begränsas; perspektivlära, kopiering och avbildning kan få eleverna att 

tvivla på sig själva; det personliga uttrycket är det viktigaste, färg och form avspeglar 

personligheten; olika personligheter kräver olika material, ju mer material desto bättre. 

 

Reads idéer blev alltså flitigt använda inom teckningsundervisningen, ytterligare ett skäl var att 

man genom konstuppfostran kunde lägga mer tyngd bakom kraven på att höja teckningsämnets 

status, som fortfarande var låg. Hela skolväsendet stod vid denna tid inför omfattande 

förändringar genom enhetsskolreformen som genomfördes på 1950-talet. Lärarna kom från två 

olika skolformer, folkskolan och realskolan och de hade olika syn på teckningsundervisningen. 

De ofta äldre lärarna från läroverkan såg den estetiska skolningen och konstfostran som mål. De 

yngre mer radikala lärarna såg i det fria skapandet argument för att helt reformera den, i deras 

ögon, föråldrade teckningsundervisningen. Det fria skapandet fick en framträdande plats i ämnets 

riktlinjer men man gjorde inte avkall på vissa kunskaper och färdigheter vad gällde tekniker, 

stillära och konststudier. (Åsén 1992) 

 

Under 1960-talet ledde diskussionerna kring teckningsämnet till att ämnet började förändras. 

Man börjar tycka att metoderna i det fria skapandet inte lett dit man önskat. Material och tekniker 
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hade kommit att dominera och i många fall blivit ett självändamål. Delar av lärarkåren ansåg 

också att utbildningen var för konstnärligt inriktad. Man började genom detta även intressera sig 

för elevernas vardagsliv, miljön och inte minst den ökade bildfloran som omgav samhället. I den 

nya läroplanen, Lgr 69, utvidgades teckningsämnet till att omfatta bilden i stort, vilket innebar att 

man aktivt började granska den kommersiella bilden, och även började att arbeta med film och 

foto. Genom denna förändring insåg man även det fria skapandets begränsningar, att eleverna 

behövde vägledning då påverkan var stor från de kommersiella kanalernas utbud. En 

konsumentfostran togs i anspråk i den fria metodikens tidigare ställe. Nu handlade det om att 

fostra eleverna att kritiskt granska reklambudskapen. Man ville fostra till en medvetenhet om det 

kommersiella varusamhället. (Åsén 1992) 

 

Teckning blir bild 

Som grund för läroplansarbetet i bild som påbörjades under 1970-talet låg flera saker. Dels att 

man sedan 1960-talet alltmer börjat betrakta bildens kommunikativa funktion, dels använde man 

sig också av erfarenheter från det kulturpolitiska området. Där hade man börjat uppmärksamma 

kommersialismens negativa verkningar, man hade börjat intressera sig för barns och ungdomars 

uppväxtvillkor och man såg skolan som en viktig part i att förverkliga de kulturpolitiska 

intentionerna. Bilden fyllde genom sin specifika ämneskaraktär en stor funktion i detta arbete att 

ta in kulturen i skolan. Från bildlärarnas sida uppmärksammande man också på ett tidigt stadium 

problemen med att få in kulturen i skolan, då ”övningsämena”, det vill säga de estetiska ämnena 

var mer eller mindre avskurna från läroämnena. Man sa att arbetet med kultur i skolan i en 

förlängning innebar att man arbetade med demokrati och yttrandefrihet, vilket man menade ofta 

gick stick i stäv med skolans auktoritära system. (Åsén 1992) 

 

I och med Lgr 80 bytte teckningsämnet namn till bild och betraktades som ett språkämne vid 

sidan av att tala, läsa och skriva. Den teoretiska grunden för bildämnet hämtades inte längre från 

psykologin, utan från teorier som utgick från bilden som ett språk och man började bedriva 

forskning i en rad ämnen: kommunikationsteori, semiotik, konstvetenskap, bildpedagogik, 

ungdoms- kulturforskning med flera vetenskapliga inriktningar. (Åsén 1992) 
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Genom att studera teckningsämnet historiskt ser man hur traditioner och föreställningar kring 

ämnet vuxit fram. Åsén påpekar att mycket av idéerna från 1950- och 60-talen lever kvar i 

skolorna idag, framförallt bland klasslärare på låg- och mellanstadiet. Ämnet, vad som ingår, hur 

det ska förmedlas till etc lever alltså kvar som ”kulturella avlagringar” inom lärarkåren. Detta 

leder till en ständig breddning av ämnet och till att det förs en kamp mellan företrädare för olika 

grupper och utbildningar, och i detta sammanhang är det viktigt att vara medveten om traditioners 

makt. Pettersson och Åsén påpekar att nyttoaspekten har förskjutits under teckningsämnets 150 år 

från en yttre arbets- och moralbetonad, till en inre, mer individinriktad mot personlig nytta, vilket 

kan tolkas i enlighet med den ökade förskjutningen mot subjektivitet över huvud taget 

moderniteten. Varje decennium har också haft sin egen stridsfråga: på 1950-talet handlade det om 

serievåld; på 1960-talet om skräpkultur, på 1970-talet om tv-tittande och kommersialism; på 

1980-talet om videovåld; under 1990-talet om tv- och dataspel. Frågan är vad som kommer här 

näst? 

  

Estetiska programmet; Bild och form 

Estetik (av gr. Aisthesis, förnimmelse, känsla). Estetik kan enligt en definition vara läran om det 

sinnliga och sköna. Enligt Emt (1996) är dock denna definition alltför snäv för att passa moderna 

ämnesbeskrivningar. Berfelt (1977) gör en utvidgning av begreppet och menar att det är ett sätt 

att förhålla sig till allt det som utgör material för sitt medvetande. Frågor som den moderna 

estetiken försökt att besvara är till exempel: Vad är konst?; Vad är skönhet?; Vad är den estetiska 

upplevelsen?; Vad är kreativitet?; Vilka är kriterierna för det estetiska omdömet och smaken? 

 

Skolverkets programmål (SKOLFS 1999:12) av det Estetiska programmet har sitt svar och sin 

tolkning av begreppet estetik som här används i en vid betydelse: 

 

Med estetik avses idag ett vidare fält än ”läran av det sköna” och studier av konstarterna. Estetiken 

inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och formerna för hur detta skapande arbetats 

fram samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms också förståelsen av den egna kulturens och 

andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska 

uttryck. 
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I Skolverkets bok avser programmets karaktär och uppbyggnad att betona vikten av den egna 

skapande verksamheten. Utbildningen ska ge förståelse för olika konstnärliga uttrycksformer och 

ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. Det kan vara ett medel för 

personlig utveckling och självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt 

intresse. Utbildningen ska också ge tillfälle till diskussion kring olika uppfattningar om konst, 

konstformer och estetiska värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och 

analysera skapande verksamhet i vid bemärkelse. 

 

En grundtanke är att programmet skall fungera som en helhet vilket innebär att både kärnämnes- 

och karaktärsämneslärarna (bildlärare) samarbetar över ämnesgränserna. Ett sätt att tänka 

programinriktat istället för ämnesinriktat syftar till att skapa meningsfullhet åt eleven. Eftersom 

skolplanen erbjuder eleven en individuell studieplan medför det att både lärare och elever 

tillsammans gör sin egen tolkning av programmålen för att uppnå bästa möjliga tillfredställelse 

med utbildningen.  

 

Karaktärsämnet; Bild och form har, enligt Skolverket, syftet att ge kunskap om bild- och 

formområdets uttrycksmöjligheter och samhälleliga funktion samt till att utveckla kreativitet, 

konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande. Målet är att spänna över ett brett område som 

inbegriper både traditionella och nya kunskapsområden då samhället idag präglas av en mångfald 

uttryckt i bild och form. I det fria konstnärliga utövandet pågår ett ständigt experimenterande med 

olika material, tekniker och uttrycksformer. Olika medier påverkar oss genom användning av 

symboler för att föra fram sitt budskap och därför finns behov av att kunna analysera och tolka 

dessa funktioner i dagens samhälle. Ämnet ger såväl grundläggande som fördjupande praktiska 

och teoretiska kunskaper. I ämnet ingår även kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter 

om arbetet. 

 

Ämnet bild och form består av fyra kurser; Bild och form, grundkurs; Bild och form, fördjupning; 

kursen Bild och kursen Form (som båda bygger på Bild och form, grundkurs). Här följer ett 

exempel på målbeskrivning av kursen Bild, enligt Skolverket: 

 

Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge kunskaper i analys 

och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder. Kursen har även som mål att utveckla den 
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kreativa förmågan hos eleverna samt ge möjlighet till praktiskt arbete med bildområdets olika 

tekniker, material och konstnärliga uttryckssätt. Därutöver skall kursen ge kunskap om bildens 

utveckling och funktion i samhället samt behandla bilder ur ett historiskt, nutida, nationellt och 

internationellt perspektiv. 

 

Förutom ämnet Bild och form ligger ytterligare två ämnen inom ramen för karaktärsämnena som 

likaså undervisas av bildlärare; Estetisk verksamhet med kursen; estetisk orientering, 

Kulturhistoria med kurserna; Kultur- och idéhistoria samt Nutida konst. Dessa kurser är menat att 

ge eleverna en djupare förståelse av konstens betydelse; historiskt sett och fram till dagens 

aktuella konst- och kulturdebatt (Skolverket 2000). Bildämnet på det estetiska programmet är ett 

möte mellan en historisk tradition av olika förståelser av konst och konstnärskap samt av olika 

pedagogiska och samhälleliga strömningar. I denna brännpunkt finns eleverna, som ska integrera 

detta i sin egen kunskaps- och identitetsutveckling. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fånga lärare och elevers beskrivning och uppfattning av 

konstnärsbegreppet, vilket koncentreras till det bildkonstnärliga området. Jag kommer att inom 

det bildestetiska gymnasieprogrammet identifiera olika föreställningar om vad det innebär att 

vara konstnär.  

 

Problemformulering 

Vilka uppfattningar har bildlärare och elever på det estetiska programmet, Bild och form, om 

konstnärsbegreppet? Vem får kalla sig konstnär och vilka kriterier krävs, vad anser eleverna 

respektive lärarna?   

 

Metod 

Val av metod  

För att besvara de frågeställningar som ligger till grund för denna undersökning valdes en 

kvalitativ metod. Detta eftersom man med en kvalitativ metod kan på djupet studera personers 

subjektiva upplevelser och åsikter (Kvale, 1997). I den kvalitativa metoden är det inte intressant 

att veta hur många som tycker någonting utan det som är intressant är att veta varför de tycker 

som de gör eller innebörden i deras upplevelser och föreställningar. Nästa steg var att ta ställning 
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till vilken datainsamlingsmetod som var den mest givande för denna undersökning. Valet föll på 

fokusgrupp, vilket är en typ av gruppsamtal där alla i gruppen har beröringspunkter till ämnet.  

 

Kvale (1997) anser det vara fördelaktig med fokusgrupp genom att man på kort tid kan få fram en 

stor mängd information, samt att gruppdeltagarna ofta upplever att de ger varandra stöd och 

inspiration. Jämfört med en enskild intervju ger fokusgruppens erfarenheter en mer 

mångfacetterad bild av det undersökta ämnet. Mitt mål var att få deltagarna inklusive mig själv 

att uppleva samtalen som en ledig och spontan dialog. Ramen för samtalen utgick helt ifrån syftet 

och problemformuleringarna.  

 

Urval 

Då uppsatsen har en didaktisk koppling var det viktigt att både elever och lärare deltog i 

undersökningen, för att finna eventuella åsiktsskillnader mellan grupperna. Därefter ansågs jag 

det intressant att få med en konstnärligt yrkesverksam representant då frågeställningarna berörs 

av just den personens yrke; konstnär. Min tanke från början var att i, Fokusgrupp 1, få med 5 

personer vilket jag ansåg vara en lämplig mängd.  Avsikten var att hitta 4 bildlärare i olika åldrar 

samt en uppdelning av könen. För att ge bildlärarna en utmaning, som kunde ge ytterligare 

dimensioner i samtalet, ville jag ha med en verksam och professionell konstnär. 

 

I mitt förarbete, för att hitta de tänkta bildlärarna, var jag ute i god tid. Jag gick personligen till 

gymnasieskolan och frågade åtta bildlärare om deras eventuella medverkan samt undrade vilken 

tid och dag som passade dem bäst och bad dem därefter höra av sig till mig. Efter ytterligare en 

förfrågan från min sida fick jag klartecken av två kvinnliga bildlärare (en född på 50-talet och 

den andra född på 40-talet). Slutligen, på grund av den utlagda tiden för uppsatsens ramar började 

bli knapp, fick jag lov att boka ett datum och tid och skickade ut ett mejl. Eftersom jag ansåg att 

två var för litet bestämde jag mig för att bredda sökfältet och skickade ut förfrågan till, både 

kvinnliga och manliga; musik-, bild- och dramalärare dels på och utanför gymnasieskolan.  

 

Med rekommendation av konstchefen på Värmlands museum fick jag tag på en verksam 

konstnär/skulptör. I en uppgörelse per telefon tackade konstnären ja till att medverka. Dagen 

innan samtalet, med Fokusgrupp 1, skulle äga rum hade jag endast tre personer (två kvinnliga 
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bildlärare och en konstnär) och accepterade helt enkelt situationen då jag gjort allt jag kunnat för 

att få det tänkta urvalet. När tillfället för samtalet kom visade det sig att konstnären hade fått 

förhinder. Två personer är ingen grupp ansåg jag och lyckas genom ett mirakel få tag på skolans 

konstkunniga bibliotekarie, som kunde deltaga omgående. Fokusgrupp 1 bestod av två kvinnliga 

bildlärare (födda på 1940- samt 1950-talet) och en manlig ”konstintresserad” bibliotekarie (född 

på 1940-talet). 

 

I Fokusgrupp 2 ville jag ha fem elever, blandade kön, från det estetiska programmet; Bild och 

form åk 3. Jag besökte klassen vid ett tillfälle som erbjöd; helklass och frågade helt enkelt vilka 

som var intresserade att vara med i samtalet. Fler än önskat svarade, ja vilket slutade med 

lottdragning. När tillfället för fokusgruppsamtalet skulle äga rum saknades samtliga pojkar och 

två flickor i samma klass fick ta deras plats. Fem flickor, alla födda i slutet på 1980-talet utgjorde 

Fokusgrupp 2.  

 

Då jag lovat deltagarna anonymitet nämns därför inga namn. I Fokusgrupp 1, kallas de båda 

kvinnliga bildlärarna för; bildlärare 1 och 2 och den manliga bibliotekarien för; bibliotekarien. De 

fem deltagarna i Fokusgrupp 2 omnämns som ”eleverna” dels som grupp då de tycker lika och 

ibland för ”eleven” när det är en elev som säger något. Varför inte de blir kallade deltagare 1-5, 

som enskilda personer, ansåg jag inte nödvändigt efter att ha gått igenom materialet och det har 

ingen negativ påverkan på uppsatsens resultat. 

 

Genomförande 

De båda fokusgruppsamtalen genomfördes på en gymnasieskola i Karlstad i ett bokat 

konferensrum. Samtalstiden sattes till cirka en och en halv timme inklusive kaffepaus, då detta 

ansågs vara en rimlig tidsåtgång för att uttömma frågeställningarna utan att trötta ut personerna 

alltför mycket. Datainsamlingen skedde vid två tillfällen; Fokusgrupp 1 (30 nov. 2005) och 

Fokusgrupp 2 (2 dec. 2005).  

 

Samtalet med Fokusgrupp 1, gav långa resonemang och utläggningar från samtliga deltagare. De 

hade mycket att säga, tycka och berätta i ämnet och stämningen uppfattade jag som positiv. Min 

roll som så kallad samtalsledare tog en mycket liten plats, då diskussioner avlöstes och byggdes 
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vidare helt naturligt av de medverkande personerna. En inledande grundfrågeställning, ytterst få 

följdfrågor och en avslutande sammanfattning var min roll i sammanhanget. 

 

I Fokusgrupp 2 fick jag som samtalsledare en annan roll dels på grund av att jag tidigare 

undervisat de medverkande eleverna, dels för att jag fick strukturera samtalsordningen för att 

bandupptagningen skulle bli möjlig att lyssna på. Eleverna hade mycket att säga (fyra av fem 

stycken pratade mest och en elev pratade mer sällan), tycka och berätta men till skillnad från 

Fokusgrupp 1 var deras svar och utläggningar kortare. Här fick jag driva på samtalet med fler 

direkta, öppna frågeställningar samt hjälpa diskussionen framåt med följdfrågor. Även i detta 

sammanhang var stämningen i rummet positiv men också hetare då de visade med mimik, 

röstläge och kroppsspråk sina känslor beroende på vad de tyckte. 

 

Fokusgruppsamtalen bandades vilket jag efteråt transkriberade för att kunna analysera materialet. 

Jag både lyssnade på bandet och läste igenom transkriptionen ett flertal gånger för att skapa mig 

en helhet. Därefter sorterades materialet, i relation till frågeställningarna, som i sin tur delades in 

i underrubriker. Materialet redovisades i en berättande form, narrativ (Kvale, 1997). Ett flertal 

citat från deltagarna varvades med texten för att ge en genuin och verklighetstrogen förankring i 

kontexten. Allt bandmaterial raderades efter användning för att skydda deltagarnas identitet. 

 

Resultat  

Fokusgrupp 1 

Vem får kalla sig konstnär? 

”Vem som får kalla sig konstnär är en fråga som diskuterats genom århundraden och vem som 

kallas för det ser olika ut i olika kulturer”, säger Bildlärare 2 och tycker att det är begreppet konst 

som gör det svårt att svara på frågan om vem som får eller inte. Hon tror att vi i Sverige laddar 

ordet konst till att bli något ouppnåeligt och gör en jämförelse med Japan där gemene man ser på 

konstbegreppet som något vardagligt och naturligt. Hon menar att i den Japanska kulturen, när 

någon skapar någonting oavsett om det är en trädgård eller tavla, så är det konst och det är för 

dem inte konstigt. 
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Bibliotekarien lyfter tillbaka diskussionen till Sverige och berättar om laddningar mellan olika 

konstnärsgrupper; de som är med i Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och de som inte är 

med där men kan bli etablerade konstnärer på andra grunder genom att till exempel få ställa ut på 

ortens museum. Eftersom det inte finns någon formellt skyddad titel som konstnär leder det ofta 

till avundsjuka och man undrar varför är han med och inte hon? Han menar att en konstnär måste 

vara legitimerad på grunder; endera genom något gammaldags fackligt skråtänkande där man blir 

exklusivt invald eller genom en Konsthögskola.  

 

Bildlärare 1 återkopplar samtalet till Värmland och menar att det är som när man ansöker till 

Värmlands konstnärsförbund, är du medlem där så är du etablerad i Värmland, och anser att det 

är ett slags skråtänkande med eller utan konstnärlig utbildning. På detta svarar bibliotekarien 

retorisk; ”Varför kommer diskussionen upp”, och menar att det är när man får ett statligt 

samhällsstöd för sitt konstutövande som man måste hitta någon form att skilja dem åt; de riktiga 

konstnärerna och de som inte är det. Det är entrébiljetten till museer eller vilka som kan köpas in 

till kommunala konstsamlingar och där landar han i frågeställningen; vad är konst och vad är 

kvalitet? Är man konstnär när man gått på Kyrkerud eller är man en sämre konstnär då än om 

man gått på Valand?  

 

Det är man väl då rent definitionsmässigt, samtidigt vet vi att det inte behöver vara så eller så har 

man något annat… talanger som man aldrig kan få på en konstutbildning och samtidigt blir inte alla 

som går en konstutbildning konstnärer. (bibliotekarien) 

Kriterier 

För att strama år samtalet ytterligare vill jag komma till gymnasienivån och frågar dem om 

eleverna får kalla sig för konstnärer? Samtliga skakar nekande på huvudet och jag vill veta 

varför? Vilka kriterier är det som gäller för att få kalla sig konstnär egentligen? Hur skulle ni 

förklara detta för en elev? 

 

Jag säger ju alltid till eleverna att man blir inte konstnär när man går här, de får inte kalla sig 

konstnärer när de går här och då kan ju de bli skitsura… Här lär de sig tekniker, får uppgifter och 

kanske lägger grunden för en personlig stil. Det är de Konstnärliga högskolorna som gäller, det är 

det som är definitionen om man ska vara tydlig och då har man ju en utbildning och blir konstnär… 

(Bildlärare 1) 
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Bildlärare 2 resonerar sig fram till att det är beroende av hur man degraderar och menar att endera 

är det så att alla är konstnärer som uttrycker någonting eller så har man gått en konstnärlig 

utbildning. För henne är en utbildning i form av en Konsthögskola kriteriet på att man är konstnär 

och drar en parallell till läkaryrket; att en läkare är just läkare för att personen gått en 

läkarutbildning och menar att det ska vara samma sak för en konstnär.  

 

Bibliotekarien menar att man dels måste ringa in vilka uttrycksmöjligheter man har, kunna lyckas 

i sin uttrycksform och matcha det med sin personlighet. Är man till exempel politisk aktivist vill 

man kanske färga allt man gör med det eller om man är traditionalist så vill man kanske lägga in 

mer av att studera gamla holländare. Det måste finnas mer kunskap än att hantera den tekniska 

förmågan i olika uttrycksformer. Han tycker att det krävs ett intellekt, man ska kunna reflektera 

och fundera mycket kring sin egen- och konstens roll för att får ihop både idé, form och innehåll.  

 

Bibliotekarien tycker att man måste ha någonting att fylla konstens utrymme med, åka på resor 

för att få inspiration för att inte bara stå där och vara tekniskt skicklig. Det är bra att gå på en 

Konsthögskola men det kan finnas fler vägar.  Man kanske kan gå privat hos en konstnär som en 

lärling samtidigt som man söker sig på andra vägar för att ytterligare utvecklas. Han anser att vid 

18 års ålder är det för tidigt att ha en utpekad väg då man inte har någon överblick, inte är mogen 

och har egentligen ingen aning om livet.  

 

När jag frågar hur de förklarar för eleverna, vilka kriterier som krävs för att bli konstnär svarar 

Bildlärare 2 att det fordras att de ska ha läst konsthistoria. Att man ska kunna mera om världen 

runt omkring konsten, ha ett övergripande intresse och vara kunnig rent teknikmässigt. ”Det är 

klart att man fordrar lite vidd” för att senare nischa sig, säger hon slutligen. Bibliotekarien 

instämmer och menar att man vaskar fram sin specialité ur en vid ”uttryckskratta” och vad som 

kommer fram ur den, om det är oljemålning eller installationer, spelar en mindre roll. 

 

Bildlärare 1 menar att för att kunna förhålla sig till konst måste man inse att det handlar om 

visioner och inte färdiga resultat. Det är visionen som är kärnan i det konstnärliga. Hon menar att 

om man inte har den visionen ska man fundera över att ens bli konstnär för det inbegriper att 

”formulera sin värld på nya sätt”.  
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Det är ju så att vi är programmerade på att vi producerar och det är kanske det som är en konstnärlig 

kvalitet när vi går emot den här vanemässiga produktionen att man gör någonting oväntat att man 

plötsligt då står med sin uppgift och gör något som man inte hade en aning om och plötsligt har det 

uppstått någonting i ett kreativt ögonblick… (Bibliotekarien) 

 

Skillnad; konstnär och professionell konstnär  

 
Egentligen är det ju konstigt det här… vårt behov av att kategorisera är ju i grunden bara 

konstruktioner som gör att man ska kunna dela ut stipendier för att kunna bestämma vilka som… 

kategorier med sämre och bättre men det är ju inget objektivt över det för det speglar ju någon slags 

maktstruktur i någon mening och vem som bestämmer och det växlar mellan tid, klass och kultur till 

annat. Man måste acceptera att det är något väldigt subjektivt i grunden men samtidigt finns det 

något sorts kvalitet som man vill fånga in i något slags sammanhang. För allt är ju inte bra och en del 

är ju bättre än andra. Frågan är ju hur mycket man kan koppla det till kategorin konstnär och då når 

man upp och blir oantastlig och så får man stipendier och behöver aldrig mer göra någonting för att 

man har försörjning. (Bibliotekarien) 

 

Bildlärare 1 menar att det finns olika sorts kriterier beroende på vilken bana man slagit sig in på. 

Om man tänkt livnära sig på konsten då är man professionell och gör ingenting annat än sysslar 

med konst. Vad man sen gör på fritiden frånskilt sitt arbete kan vara ett konstnärskap om du har 

en utbildning för det. Hon ger också ett exempel på en man från Kronoparken som sägs vara 

etablerad (men outbildad) och menar att han gör hötorgskonst och honom skulle hon inte kalla för 

konstnär. Bildlärare 2 svarar med att alla egentligen, för sin egen del, kan kalla sig konstnärer då 

det viktigaste är att ha en tanke med det man gör, att man vill berätta någonting. Hon har även en 

tanke om att det på sikt kommer att hända saker med konsten i samhället med tanke på alla nya 

kulturer som flyttar hit. Där blir det en fråga om smak i en så kallad ”konstkulturkrock”. Att vara 

konstnär i sitt land, sin kultur, sitt landskap eller stad kan man vara, enligt Bildlärare 2, men det 

är inte säkert att man når över gränserna. 

 

Höstsalongen, där måste det var folk som inte gått konsthögskolor eller utbildningar som på något 

sätt ändå får status och höjas in, en slags kvalitetsstämpel då det är en jury som bestämmer vad som 

får vara med, då är man ju någon slags konstnär. Det där konstnärsbegreppet är svårt… och det är ju 

samma med författare, musiker och det speglar mer en inre ambition man har och sen det andra… 

man kanske är konstnär i en viss mening då man säger att man är konstnär då man är i statens 
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konstråds mening då man fått stipendium och blir erkänd i en krets. Frågan är om du är en konstnär 

när du står fritt från alla sammanhang och allt det där. (Bibliotekarie) 

 

Bildlärare 1 anser att det finns en dubbelhet och att det beror på vad man ska ha konsten till och 

frågar sig; ”Är det fint att vara konstnär” och ”Är det fint att äga konst”. Hon tycker att det är 

problematiskt om det ändå finns Konsthögskolor som utbildar personer i 6-7 år och vill att det 

ska vara av betydelse och att inte vem som helst kan vara konstnär. Bibliotekarien kontrar med att 

du visst ska kunna uppnå ett resultat av alla mödor du lagt ner, men om det visar sig att ingen 

tycker att det du gör är något vidare, vad gör man då? Då är du i alla fall konstnär, svarar 

Bildlärare 1 och Bibliotekarien anser att visserligen är du konstnär men det behöver inte betyda 

att du är accepterad för det och påpekar att det inte finns någon skyddad titel.   

 

Det tycker jag att det finns jag egentligen… Ja, fast då är det i så fall det enda yrket som betyder att 

man måste vara accepterad för att få ha en titel. För om man är läkare får man vara läkare även om 

man är en dålig läkare. Är du konstnär fast du är en dålig konstnär och inte får något jobb och inga 

pengar då blir det konstigt. Märkligt. (Bildlärare 1) 

 

Bibliotekarien  menar att sannolikheten ökar med ju mera utbildning man har som konstnär men 

undrar över vilka skolor det egentligen gäller om det är Kyrkerud eller till exempel Valand och 

Bildlärare 1 menar att det åter igen är de Konstnärliga högskolorna som räknas. 

 

Det är ju ändå ett vågspel man ger sig in på och det är inte som om du utbildar dig till IT-tekniker 

och vet att du kommer att tjäna 700 000 kr om året. Du kanske inte har en försörjning när du 

kommer ut, man ger sig in på en bana som är väldigt osäker. Det är något som är mer personligt, mer 

än andra yrken. (Bildlärare 1) 

 

Det är otroligt få som lyckas bli etablerade, professionella konstnärer, som har möjlighet att 

livnära sig på sin konst och kanske borde systemet över dem som cirkulerar i stipendiestallet ses 

över föreslår Bildlärare 1. Bildlärare 2 menar att fler borde få chansen, bli accepterade och sedda 

och inte endast när bilderna stiger i värde för att de redan blivit berömda. Det finns så många fler 

som har mycket att säga och varför blev det till exempel Peter Dahl? Hon anser också att vi som 

åskådare har ett ansvar och medias påverkan har sin del i det hela. Att Sverige är ett litet land kan 

likaså vara en förklaring, där alla medier följs åt, och en person kan bli totalexploaterad på grund 
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av det. Bildlärare 1 håller med men tror att det är Konsthögskolorna som lägger grogrunden till 

detta, det är där alla kontakter skapas och stipendier delas ut. Hon menar att det blidas klickar 

precis som i Värmland där det finns en konstnärsklick där alla känner alla. 

  

Försvarare 

Det finns mycket att berätta för elever, olika anledningar till varför just han eller hon får hänga 

sin konst på ett museum. Bildlärare 1 och 2 berättar om när de går på utställningar med sina 

elever och tycker att de alltid får en roll som ”försvarare”. De får försvara varje konstnär och 

deras verk när eleverna säger; ”det där kan väl vem som helst göra och gud vad mycket pengar 

för det där”. Vad säger ni till eleverna då undrar jag? Då förklarar de hur mycket tid det tagit och 

att det som hänger kanske bara är en av femtio bilder. Att det finns en möda bakom bilden och 

det kan eleverna ha svårt att förstå. Bibliotekarien håller med och ger ett exempel på Dan 

Wolgers (en konstnär som ligger i framkanten inom den moderna konsten) som visade en 

trädgårdsstol på Liljevalchs.  

 

Man kan förstå om man tränger in i hans tankevärd, vad hans mål och syfte är och det får man har 

respekt för. Det är som med en bok som man inte förstår och säger att det är skit, men om man har 

den respekten att acceptera att man inte förstår allt, att det kräver lite möda och manualer för att 

förstå… (Bibliotekarien) 

 

Bildlärare 2 säger att hon säkert hade förklarat för eleverna vilken utomordentlig konstnär Dan 

Wolgers är och då undrar jag om hon dessutom förklarar konstnärens bakgrund? ”Det ligger ju 

ofta någonting bakom det, jag tror att han är en god tecknare men vad gör det egentligen…” 

Bildlärare 1 lyssnade på ett radioprogram, med tidigare nämnda konstnär, och tycker att man 

måste skilja på begreppen; god konst och dålig konst, god konstnär och dålig konstnär. Det som 

kännetecknar en god konstnär, som Wolgers, är att han vill någonting med det han gör, han har 

ett syfte och provocerar. 

 

 Är ni konstnärer? 

”Inte jag, jag har nog aldrig varit konstnär – jag är pedagog” säger Bildlärare 1. Har det alltid 

varit så frågar jag vidare. Svaret blir nej och hon menar att det var något hon upptäckte långt 

senare på en målarkurs i Gävlesborg, en sommar. En konstnär måste ha en drivkraft, tid och lust 
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och det går inte att kompromissa med ett heltidsjobb som lärare. Upplevelsen av kursen var 

positiv, där och då, men det var frågorna från de andra deltagarna som fick henne att känna att det 

är en pedagog hon är. Lusten och glädjen att uttrycka sig för sin egen skull, att utvecklas helt utan 

krav på att sälja sina bilder, blev målet i sig och det fanns ingen anledning att sträva efter 

konstnärsdrömmen. Tidigare däremot, efter och under utbildningsåren på Konstfack, ansågs 

bildlärare vara misslyckade konstnärer och det var något som kändes svårt att förhålla sig till då. 

Frågan går vidare till bibliotekarien: 

 

Nej, jag är inte konstnär… i så fall är mitt uttryck att skriva, för jag tror att alla människor har behov 

av att uttrycka sig och så kanaliserar man det på olika former så… spelar teater som jag gör men jag 

kallar mig inte skådespelare för det… det handlar också om vilken identitet man tar, jag känner inte 

att jag har en stark identitet som konstnär eller skribent utan min starka identitet är ju som 

bibliotekarie, och den ligger i min yrkesroll och sen tycker jag att det här andra är kul och berikar 

mig på olika sätt… Det är ju egentligen så att varje människa borde och bör ju ha … utveckla de 

sidorna för man kan ju inte bara sitta med sin yrkesroll… det vore bra för jag tror att alla mår bra av 

att uttrycka sig… det handlar också om att många som är konstnärer måste ha en så kallad 

outsideridentitet, det kan vara många som känner sig värdelösa som konstnärer men det är ändå den 

personens starkaste identitet av alla ens olika identiteter… ibland kanske man är pappa och har en 

papparoll…” (Bibliotekarien) 

 

Bildlärare 2 är uppvuxen med en mamma som var konstnär, två systrar som är konstnärer idag 

och nickar instämmande åt bibliotekarien. När hon kom in på Konstfack var upplevelsen av 

utbildningen något roligt men hon var från början inställd på att det var lärare och inte konstnär 

hon skulle bli. Fokus var riktat mot elever trots att hon hela tiden fick frågan vad och hur mycket 

målar du. Hennes kursare var inställda på att prestera för sin egen skull likaså hennes systrar och 

att iaktta deras skapande var fullt så tillfredställande. 

 

När samtliga svarar nekande på frågan om de är konstnärer försöker jag lirka med en kanske 

närliggande fråga; Kan man vara konstnärligt lagd men inte konstnär? ”Det är väl alla då, ja… ”, 

säger Bildlärare 2. Situationen är väl den att alla utövar någon form av konstnärlig verksamhet 

fast alla inte kan vara konstnärer fyller Bildlärare 1 i och tycker samtidigt att den Japanska 

konstsynens självklarhet borde smitta Sverige med en dos. Bildlärare 2 beskriver drömmande hur 

underbart det vore om det fanns en öppenhet så att hon inte behövde gå i försvar för dess existens 
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så ofta. Hon ger ett exempel från ett tv program som handlade om byggnaden Turning Torso i 

Malmö:  

 

Sossen och arkitekten om Turning Torso tror jag att det hette, arkitekten var fantastisk… Han brann 

för det han gjorde och HSB gubbarna brann inte. Ni svenskar är så duktiga men var är era visioner, 

man kan inte leva utan visioner. Som en konstnär som går utanför ramen, som med eleverna som 

vågar ge sig ut… härligt att få blåsa lite på eleverna… 

 

Pedagogiskt  dilemma 

Det kommer en elev på besök som går i nian och frågar; vad kan man bli om man går här? ”Min 

mamma säger att antingen blir du konstnär eller får göra dekorer på scen”. Den här frågan, eller 

påståendet berättar Bildlärare 1 att hon fick för några veckor sedan. Hon förklarar hur jobbigt det 

kändes att ta ifrån eleven den tron eller förhoppningen. Men det värsta var föreställningsbilden av 

att människor tror att det är på det viset och ”har mamma sagt det, så är det så”. 

 

Om det nu är så att eleverna varken blir eller får kalla sig konstnärer på gymnasiet hur kan man 

då som pedagog lägga en grund för ett framtida konstnärskap? Är det inte ett problem att de 

hamnar i uppgiftsfällan och vill vara duktiga inför läraren undrar jag. Dilemmat vi lärare ställs 

inför, menar Bildlärare 1, är att uppgifter är till för att stimulera eleverna och ge dem i viss mån 

ett utrymme att skapa något eget. Tyvärr blir många elever både låsta och hjälpta av de uppgifter 

som ges. Problemet är att båda sakerna ska finnas det vill säga både styrda uppgifter och fritt 

skapande. Det svåra med att var pedagog är att hitta de där uppgifterna som ger möjligheter, 

utmaningar och som tvingar dem att tänka själva. Att ge dem en frihet där det uppstår kreativitet 

och då är man en bra pedagog. Vissa gånger behöver man jobba med tydliga uppgifter, som med 

att skriva, läsa och räkna som verktyg för att de sen ska kunna använda det på andra sätt.  

 

Man skulle kunna säga att alla ska bli konstnärer men du behöver inte försörja dig som en konstnär. 

Förhåll dig som en konstnär i livet. Ta med dig känslan i allt du gör. (Bildlärare 1) 

 

Sammanfattning 

De båda bildlärarna och bibliotekarien är överens om att vem som helst inte kan kalla sig för 

konstnär och ser gärna att personen ifråga ska ha gått på en Konsthögskola om man ska ha en 

tydlig definition. De olika kriterier som lyfts fram är att en konstnär ska; besitta en teknisk 
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kunskap; ha ett intellekt för att kunna reflektera över det han/hon gör; ha konsthistoriska 

kunskaper; känna till världen kring konsten och framför allt ha visioner för att kunna ”formulera 

sin värld på ett nytt sätt”. Deltagarna uttrycker på flera sätt att det dock är ett svår definierat 

begreppet konstnär och diskussionen tenderar ofta till att glida över i konstbegreppet. Paradoxen i 

samtalet är att det ändå finns en önskan om att konst- och konstnärsbegreppet kunde vara mindre 

allvarligt och ses som något naturligt och självklart.  Att talang eller ett erkännande aldrig kan fås 

på en Konsthögskola är de också överens om. Bildlärarna är medvetna om att eleverna på 

Estetprogrammet vill kalla sig för konstnärer men då de lär sig tekniker, får uppgifter och lägger 

en grund för en personlig stil anser de dock att eleverna inte ”får” kalla sig för konstnärer. 

Bildlärarna upplever att de ofta får försvara konstnärer och konsten när de är på utställningar med 

elever. Deltagarna själva kallar sig inte för konstnärer men anser att alla har sitt sätt att uttrycka 

sig på.  

 

Fokusgrupp 2 

 
Vem får kalla sig konstnär? 

”Vem som helst kan kalla sig konstnär, bara man gör någonting” och ”Vi som går här vi är 

konstnärer” svarar två elever snabbt, samtidigt som en annan elev menar att hon inte är konstnär 

på skoltid. Hon är här för att lära sig saker genom lärarstyrda uppgifter men hemma däremot när 

något skapas från en egen idé kan hon vara konstnär. En fjärde elev tycker absolut att de kan 

kalla det de gör i skolan för konst.  

 

Skapar man någonting som man gör för att få en känsla av det eller för att det är kul, det är ju 

konstnärskap och man behöver ju inte visa upp det för hundra miljoner människor och sen ska du bli 

jätteberömd och känd. 100 000 kr för en lite tavla med en liten klutt på, … (Elev) 

 

Det viktigaste är att ha en tanke, en ansträngning bakom det man gör och vad man sen gör är upp 

till var och en svarar en annan elev. Diskussionen glider osökt in på konstbegreppet och två tjejer 

resonerar kring gränsdragningen mellan vad som är konst och inte. Om jag slänger en färgklick 

på en duk och menar att det är konst säger den ena tjejen provocerande till den andra. Ja, då är det 

konst på grund av att du utfört en handling och du hade säkert en tanke bakom det du gjorde. Det 

var kanske ett misstag från början, replikerar hon, och det vet jag inte om jag kan kalla för konst. 



 29 

De andra runt bordet kastar sig hett in i samtalsämnet och kommer med en mängd liknande 

exempel. 

 

Jag frågar eleverna om de får kalla sig konstnärer för sina lärare och jag får upprörda svar och 

blickar tillbaka. ”Nej, det får vi inte för läraren menar att så länge vi går här övar vi endast och 

det är tydligen inte konst”, säger en elev surt. En tjej menar att hon faktiskt inte bryr sig så 

mycket för hon vill lära sig tekniker och tycker att det är roligt. Det handlar om att ha egna idéer 

och i skolan ges uppgifter, färdiga konstruktioner och det är nog därför vi inte får kalla oss 

konstnärer tror någon.  

 

Lärarna säger så för att vi inte ska koncentrera oss på motivet utan på hur vi gör motivet, men sen är 

det ju upp till mig om jag vill ge bort bilden till min mormor för hon tycker att den är fin och kallar 

det konst. För mormor är jag konstnär. (Elev) 

 

Varför tror ni att lärarna tycker så, har ni frågat? ”Nej, det vet vi inte, inte frågat”, svarar en elev. 

Det skulle kunna vara så att lärarna inte tycker att det vi gör är konst på grund av att vi får 

uppgifter, det vill säga utför saker som vi inte kommit på själva säger ytterligare en elev. Just det 

svarar en annan, läraren kom på idén och då ska han ha ”cred” för det. ”Men det var ändå vi som 

skapade motivet i slutändan, men ändå han som gav oss upp giften att göra den så den är 

påtvungen” säger en elev som suttit tyst länge.  

 

Jag tycker ändå att det är konst om man får en uppgift, om jag får vissa direktiv att det ska innehålla 

vissa saker och så skriver jag ihop det till en dikt som jag tycker blir jättefin då tycker jag att det är 

konst… och det får jag inte säga men jag tycker det, det är ju jag som plitat ihop det. (Elev) 

 

En elev menar att hon får verktygen till sitt bildskapande i skolan men att inspirationen kommer 

någon annan stans ifrån. Det kan vara idéer som ligger lagrade i huvudet som kommer från en 

tidning, en utställning, något en lärare har sagt eller vad som helst och hon menar att 

inspirationskällan inte är av betydelse. Det är hur just du som person framställer bilden som 

betyder något. 
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Vad fick ni för information om estetprogrammet innan ni började och vad stod det på 

informationsbladet att ni kunde bli, frågar jag. En elev svarar; arbetslös konstnär och en annan 

elev menar att hon läst ett informationsblad där det stod att man kunde bli konstnär eller 

bildlärare. ”Det där får man nog ta med en nypa salt” säger en tredje elev. På det hela taget 

oavsett om man kan bli- eller är konstnär så är eleverna väldigt nöjda med att det valde 

estetprogrammet och ångrar inte valet. 

 

En elev menar att eftersom man aldrig vet när livet tar slut så kan man lika gärna göra något 

roligt, som att gå estetprogrammet. Samtliga är överens om att de har valt en både rolig och 

lärorik gymnasieutbildning. 

 

Jag tycker att det här programmet är bra för att man får SAM- behörighet samtidigt som att man 

utvecklas otroligt mycket när man går här och har roligt. Har fått ett helt annat seende och ser på 

bilder annorlunda än innan. Utvecklande som människa… Till och med när jag väljer kläder på 

morgonen. (Elev) 

 

Kriterier 

När jag frågar eleverna vilka kriterier som krävs för att få kalla sig konstnär blir stämningen het 

och alla vill svara på samma gång. ”Får jag fråga om Picasso eller någon av de där gamla har gått 

någon Konsthögskola, det har de inte gjort för de är konstnärer ändå”, säger en tjej. Eleverna är 

samstämmiga och menar att konstnärskap handlar om att ha idéer och därför behöver man inte gå 

på någon Konsthögskola för att lära sig det. Eftersom konst inte kan vara rätt eller fel är det upp 

till dig själv eller till betraktaren om du är konstnär eller inte. De för också en diskussion utifrån 

en lektion i kulturhistoria de haft för några veckor sedan om hur konstnärer förr i tiden kallades 

för hantverkare. Då var det i samhället lika naturligt att skapa konst som att vara snickare och 

ingen ifrågasatte definitionen konstnär. En elev för ett öppet resonemang med sig själv vilket 

leder till att inställningen till Konsthögskolan ändrar sig något; 

 

Nej man måste inte veta massa saker, det handlar inte om att veta och plugga massa saker, det är ju 

talangen… som räknas men talangen kan man i och för sig vilja ha hjälp med att utveckla men ingen 

tar ifrån dig talangen. För det är du som har talangen, du får handledning och kan inspireras. (Elev) 
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Hennes uttalande bidrar till att ännu en elev anser att en Konstskola kan vara bra med tanke på 

hur man kan lära sig konstnärligt uttryck, tekniker samt att det kan ge inspiration. ”Vi kanske är 

´nybörjarkonstnärer´ när vi går estetprogrammet”, föreslår en annan och menar i samma andetag 

att man faktiskt är mer konstnär om man hittar på en egen uppgift och gör allt själv. En tjej tror 

att lärarna kanske lärt sig att det är Konsthögskolan som är kriteriet, att de läst för mycket men att 

de från början tyckte som oss elever. Hon anar att det också kan vara läroplanen som styr att 

”historien ska återspeglas och så”. De andra eleverna nickar instämmande och en säger att hon 

inte tror sig måla bättre på grund av att titta på konst från 1700-talet. 

 

Skillnad; konstnär och professionell konstnär 

Samtalet går vidare till att jag frågar om skillnaden mellan att vara konstnär eller professionell 

konstnär. Det är klart att det finns en skillnad tycker eleverna och det är när någon har möjlighet 

att leva på sin konst. En professionell konstnär får beställningar, ställer ut, är känd och får väldigt 

mycket pengar för det den gör. Jenny Holtzer som nyligen (hösten 2005) gjorde ljusinstallationer 

på torget i Karlstad nämns som exempel på en professionell konstnär. 

 

Ja, professionella konstnärer är de som får betalt för det de gör, som får beställnings jobb och får 

ställa ut. Deras verk hänger i en konsthall och så kommer det någon rik liten yuppi-nisse och köper 

deras verk för 100 000 000 kr. Fast det tog typ 20 minuter för att slänga ihop det där av lite drivved 

från stranden. (Elev) 

 

Eleverna fokuserar endast på de professionella konstnärerna och anser att de kan och behärskar 

fler tekniker samt ”vet hur man ska göra för att få ut det dom har”, som en elev uttrycker det. När 

jag undrar om de tror att de professionella konstnärerna är utbildade på Konsthögskolor får jag 

svar som ”kanske” och att vissa, möjligtvis, är det fast säkert inte alla. 

 

Jag frågar vidare om någon av dem planerat att söka en Konsthögskola när de gått ur gymnasiet. 

Några av eleverna tycker att det vore roligt att få utvecklas mer inom det konstnärliga området 

och menar att de i alla fall tänkt tanken. En elev skulle gärna vilja bli konstnär på heltid men att 

det verkar svårt att leva på det. Någon vill bli inredningsarkitekt och frågar sig själv om en 

arkitekt är en konstnär. På det svarar en elev att hon sett ett tv program om en arkitekt, som ritat 

ett runt hus, och eftersom han skapat allt själv så måste det betyda att han är konstnär. 
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Här glider samtalet iväg från bildkonsten, som var tanken, och ytterligare funderingar på vem 

som är konstnär fortskrider. Är en designer konstnär eller inte, undrar en elev och tycker att det är 

skillnad på saker som används jämfört med dem man endast tittar på. Diskussioner om 

glaskonstnärer kontra designers via dansare, musiker och skådespelare landar efter ett tag i att 

alla som vill, som uttrycker något kan kallas för konstnärer. 

 

Sammanfattning 

Eleverna tycker att det viktigaste är det man har inom sig; idéer och talang, därför behöver man 

inte gå Konsthögskolor för att få kalla sig konstnär. Vem som helst får kalla sig konstnär om det 

finns en tanke och ansträngning bakom det man gör. Eleverna anser själva att de är konstnärer 

men en elev kallar sig endast konstnär utanför skolan. I samtalet om konstnärsbegreppet ligger 

diskussionen om konst väldigt nära och deltagarna glider mellan begreppen. Eleverna besitter en 

medvetenhet om varför lärarna anser att de inte får kalla sig konstnärer de tror att det beror på att 

de får uppgifter och befinner sig i en läroprocess. De håller till viss del dock inte med. Något som 

samtliga deltagare är överens om är att professionella konstnärer är de som kan ställa ut-, får 

beställningar och kan leva på sin konst. Ett nytt begrepp tillkommer under samtalet då en elev 

spontant säger att de kanske är ”nybörjarkonstnärer” och de övriga deltagarna nickar 

instämmande. 

  

Diskussion     

Metoddiskussion 

Det hade det varit spännande att veta om fokusgruppsamtalen tagit sig ett annat uttryck om till 

exempel konstnären, de manliga bildlärarna och pojkarna från Bild- och formklassen deltagit. Det 

hade varit intressant att höra konstnärens åsikter eftersom han var tänkt som ett tredje perspektiv 

och min önskan om att han kunde ge samtalet ytterligare dimensioner. Istället tillkom en 

bibliotekarie, som till en början upplevdes avvikande i sammanhanget men visade sig ha mycket 

goda kunskaper i ämnet. På så vis tycker jag att jag fick den där extra dimensionen som var tänkt 

från början. De faktiska deltagarna var övervägande kvinnor, sju av åtta, med den mannliga 

bibliotekarien i klar minoritet. Det är svårt att veta hur den kvinnliga deltagardominansen kan ha 

påverkat resultatet och i så fall i vilken riktning. Att blanda pojkar och flickor i elevgruppen 
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kunde ha resulterat i att pojkarna tog för mycket plats och att flickorna inte fick komma till tals, 

som kan vara ett vanligt fenomen i ett skolmässigt genusperspektiv. 

 

I Fokusgrupp 1 har de båda kvinnliga bildlärarna känt varandra och varit i samma arbetslag i ca 

10 år och haft stor möjlighet att påverka varandra. Därför var det positivt att få in bibliotekarien, 

som visserligen jobbat på skolan i ca 20 år, men som inte haft möjlighet att bli påverkad av 

bildlärarnas åsikter. Trots detta hade alla deltagare i Fokusgrupp 1 en liknande inställning till 

konstnärsbegreppet. I Fokusgrupp 2 har de fem flickorna gått i samma klass i snart 3 år och även 

de har haft möjlighet att påverka varandra. Frågan är om jag fått ett annat resultat om jag haft fem 

elever som inte känt varandra från början? Troligtvis skulle resultatet påverkas till viss del på 

grund av att eleverna kanske skulle känna sig osäkra och på så vis hämmas i sina uttalanden.   

 

Med tanke på den knappa tiden, omständigheterna med bortfallen och de istället spontana 

”infallen” anser jag mig fått ett bra resultat. Den kvalitativa metoden med fokusgruppsamtal som 

datainsamlingsform passade bra i sammanhanget och gav utdelning i form av uttömmande svar, 

personliga kommentarer samt ett rikt material att analysera utifrån frågeställningarna.  Om jag 

däremot valt en annan metod, exempelvis en enkätundersökning kunde jag fått flera medverkande 

deltagare, fler svar och siffror på hur många som tyckte vad. Materialet skulle dock inte kunna bli 

lika uttömmande, spontant och målande som i en fokusgrupp. 

 

En annan aspekt som tagits i beaktning är om jag, som samtalsledare, varit en främmande person 

för deltagarna. Hade samtalen sett annorlunda ut då eller var det på grund av att jag sen tidigare 

var bekant med både lärare och elever som gjorde det jag anser vara ett gott resultat? Visserligen 

är jag en person ”utanför” skolan som endast är där sporadiskt men för eleverna har jag en 

lärarroll och för bildlärarna en; dels kollegialroll; dels en studentroll men också en föredetta 

elevroll. Jag tror att min tidigare bekantskap med samtliga deltagare eventuellt kan ha påverkat 

resultatet i den bemärkning att samtalen i fokusgrupperna kunde föras ledigt. Jag fick också en 

uppfattning av att alla vågade föra fram sina åsikter obehindrat men det kan också bero på att de 

kände sig väl till mods med varandra. Om jag däremot varit en främmande person skulle mer tid 

gå åt till att känna sig bekväm och kunna slappna av både för mig och för deltagarna. 
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Resultatdiskussion 

Bildlärare och elever på det estetiska programmet; Bild och form, har till viss del olika 

uppfattningar om konstnärsbegreppet det vill säga; vem som får kalla sig konstnär och vilka 

kriterier som krävs. Det samtliga deltagare har gemensamt är att de glider mellan konst- och 

konstnärsbegreppet i sina diskussioner. 

 

En anledning till att elever och lärare har olika uppfattningar om konstnärsbegreppet kan vara 

åldersskillnaden, erfarenheter av livet och av olika utbildningar. Eleverna befinner sig i en 

identitetsprocess och talar utifrån var de befinner sig, här och nu, vilket blir deras 

föreställningsvärld. Om de går på estetiska programmet och vill identifiera sig som konstnärer för 

att det stämmer in med vad de gör just nu, så gör de det. Jag tycker inte man ska förringa 

elevernas känsla av att vilja kalla sig konstnär. Bildlärarna och bibliotekarien kan på grund av sin 

ålder titta på konstnärsbegreppet utifrån flera perspektiv tack vare sin erfarenhet och uttrycker sig 

genom deras faktiska föreställningsvärld. Som vuxen kan det finnas ett större intresse av att 

tydliggöra begrepp i sin omgivning och speciellt inom områden man är verksam inom dagligen.  

Jag kan därmed förstå att det för dem finns en strävan efter en tydlig definition. 

 

Det jag också kan förstå är att de vill delge eleverna sin syn på konstnärsbegreppet och påvisa att 

det finns en minst sagt otydlig definition i världen utanför skolan. Kanske blir tillrättavisningen 

om att eleverna inte får kalla sig konstnärer på Estetprogrammet onödigt hård. Jag tror att 

bildlärarnas syfte, utifrån sin erfarenhet, kan vara att förbereda, skydda samt upplysa eleverna om 

hur känslig frågan om konsten och konstnären kan vara. Eleverna har inte det perspektivet ännu 

och det vore därför konstigt om de båda grupperna skulle ha exakt samma uppfattning.  

 

Konstnärsbegreppet är svårt att definiera och precis som båda grupperna gjort hamnar man lätt i 

resonemang om både konstnärs– och konstbegreppet samtidigt, vilket är förståeligt. Begreppen 

ligger nära varandra och det ena är svårt att belysa utan det andra. Det grupperna däremot tycker 

lika om är definitionen av den professionella konstnären. Det finns en tydlighet genom att 

personen kan försörja sig på det han/hon gör. Men när frågan om vem som får kalla sig konstnär 

kommer blir det genast svårare. Lärarna och bibliotekarien anser å ena sidan att för att kalla sig 

konstnär skall man ha gått en Konsthögskoleutbildning men å andra sidan finns en önskan om att 
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konstnärs- och konstbegreppet skulle ha en mindre allvarlig klang. Eleverna är till en början 

väldigt bestämda över att de är konstnärer men när den professionella konstnären har definierats 

kommer en elev på att de kanske är ”nybörjarkonstnärer”, vilket jag tycker är ett utomordentligt 

och passande begrepp för elever på Estetprogrammet. En kompromiss helt enkelt. Jag anser att 

det finns sprickor i båda gruppernas resonemang, vilket jag menar med att de inte alltid håller fast 

vid en och samma åsikt. Sprickorna bidrar till att sammanföra de båda grupperna så att deras 

åsikter tangerar varandra.  

 

Likt konstchefen på Värmlands museum, antyder Fokusgrupp 1 att det inte finns någon skyddad 

titel för konstnärer. Den enda tydliga definitionen, för att med rättighet kunna kalla sig konstnär, 

är genom att gå en Konsthögskola anser bildlärarna och bibliotekarien. Diskussionen om vem 

som är konstnär på riktigt och vem som har rätt att ställa ut sina verk har pågått länge, historiskt 

sett, och vem bestämmer egentligen det? I bakgrunden har jag gett ”betraktaren” ett eget avsnitt, 

ur en historisk synvinkel, och kanske är det så att betraktaren spelar en viktig roll i den här 

frågan. Fokusgrupp 2 menar att det är just betraktaren som står för avgörandet om du är konstnär 

eller inte. Bildlärarna och bibliotekarien är inne på ett liknande spår när de diskuterar det gamla 

skråväsendet där man blev invald och på så sätt kunde bli etablerad. Att bli ”invald” i till exempel 

ett konstnärsförbund eller att få ställa ut på en Höstsalong, behöver för mig inte betyda att en 

person faktiskt gått en Konsthögskola. Någonting som dock blir svårt att bortse ifrån är att talang 

aldrig kan fås på en Konsthögskola vilket båda fokusgrupperna synliggör i sina diskussioner. 

Därmed anser jag att de båda grupperna hittar ytterligare en gemensam beröringspunkt.   

 

Om man vänder på det och tittar på kriterierna som utmärker en konstnär finner jag fler 

beröringspunkter mellan båda grupperna. Det de har gemensamt är att en konstnär ska ha egna 

idéer och talang. Konstchefen och Fokusgrupp 1 anser att det sitter i huvudet, att man ska kunna 

reflektera över det man gör och hitta ett eget uttryckssätt. Att hitta egna uttryckssätt tycker jag 

ändå att Fokusgrupp 2 strävar efter trots att de befinner sig i en utbildningssituation. För mig blir 

det viktigt att skilja på i vilken kontext ett ämne som konstnärsbegreppet diskuteras i; om det 

diskuteras allmänt, kring eftergymnasiala studier eller kopplat till gymnasieskolan. Fokusgrupp 2 

relaterar i största mån sina diskussioner till gymnasieskolan medan Fokusgrupp 1 håller 

diskussioner på flera plan samtidigt. Detta kan bidra till en viss oreda ur en analytisk aspekt. 
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I skolan är det viktigt att eleverna ska få utvecklas i sitt skapande vilket framgår i Skolverkets 

folder (2000), och de har också rätt att diskutera konstens olika begrepp. Jag ser det som att 

elevernas identifierande med konstnären ter sig helt naturligt i utvecklingsprocessen som de 

faktiskt befinner sig i. Att lärare och elever har olika åsikter om konstnärsbegreppet kan jag se 

som en dynamisk och spännande skolmiljö. Eleverna lär sig att formulera egna uttryck, ställas 

inför problem och tänka själva. Jag tror att de har en strävan efter att bli tagna på allvar och då är 

lärarens roll betydelsefull som bollplank till deras tankar och idéer. Bildlärarna får i sin tur 

möjlighet att ta ställning till vad han/hon tycker och lär på så vis inte stagnera i sin lärarroll. Jag 

ser fram emot att möta både lärare och elever i denna diskussion just för att det inte finns något 

självklart svar. Graden av tolkningsfrihet är både hög och tillåtande.  

 

Konklusion 

Syftet med uppsatsen var att fånga upp elevers och lärares uppfattningar och beskrivningar av 

konstnärsbegreppet samt identifiera deras föreställningar om att vara konstnär. Bildlärarna och 

bibliotekarien anser att en konstnär ska vara utbildad på en Konsthögskola. Eleverna anser att 

konstnärsbegreppet har mer att göra med vad personen i fråga utför. Det finns dock sprickor i 

båda gruppernas resonemang som, till viss del, för deras åsikter i en gemensam riktning.   

 

Under arbetet med uppsatsen har jag upptäckt att det finns mycket intressant att diskutera, kring 

konstnärsbegreppet, med både elever, lärare och andra personer i min omgivning. Samtalen med 

de båda grupperna har gett mig många nya tankar och idéer, framför allt ett gediget 

diskussionsunderlag till mitt framtida yrke som lärare i estetiska ämnen. Jag ser fram emot att 

möta elever och kollegor i denna diskussion. En diskussion som jag tror mår bäst av att vara 

levande och som förmodligen aldrig kommer att dö ut. Därför vore det spännande att göra 

fortsatta undersökningar i ämnet och bredda sökfältet; blanda personer från fler instanser och låta 

människor med olika bakgrunder mötas. 

 

Jag har förstått att jag befinner mig i en process som landar någonstans mellan elevernas och 

lärarnas definition. En del av mig tror att ett konstnärskap kommer inifrån, att det finns en 

obeveklig lust att uttrycka sig för sitt eget välbefinnandes skull. En annan del av mig besitter en 

rädsla av att inte bli accepterad utifrån, utan en Konsthögskoleutbildning. En tredje del av mig 
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lägger en stor vikt vid betraktaren syn, vad han/hon anser mig vara i relation till mina bilder. Det 

är trots allt publiken, i kombination med inspiration och interaktion med omvärlden, som gör det 

möjligt att utvecklas i den skapande processen. På det hela taget blir konstnärsbegreppet inte lika 

viktigt att identifiera för mig själv när det i främsta rummet handlar om att jag uttrycker mig för 

att må bra.  

 

 

 

  

 



 38 

Källor och litteratur 

 
http://www.saob.se 
http://www.sverigeskonstforeningar.nu 
 
Berefelt, Gunnar (1977), Skönt. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
 
Crowe, Thomas E (1985), Painters and Public life in Eighteenth-Century Paris. New Haven & 
London: Yale University Press 
 
Emt, Ewa Jeanette (1996), Konsten och Konstbegreppet. Skriftserien Kairos, Nummer 1, 
Kungliga Konsthögskolan, Raster Förlag 
 
Frick, Gunilla (1978), Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905. 
Stockholm: Nordiska Museet  
 
Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindberg, Anna-Lena (1988), Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna 
strategier. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindwall, Bo (1994), ”Det tidiga 1800-talet” Konsten i Sverige, del 2 
Stockholm: Norstedts 
 
Nilsson, Sten-Åke (1994), ”1700-talet – efter den karolinska tiden”. Konsten i Sverige, del 1. 
Stockholm: Nordstedts. 
 
Pettersson, Sten och Åsén, Gunnar (1989), Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. 
Traditioner, föreställningar och undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i 
grundskolan. Avdelningen för studier av utbildningspolitik och kulturproduktion. Institutionen 
för pedagogik Högskolan för lärarutbildning i Stockholm: HLS Förlag. 
 
Read, Herbert (1956), Uppfostran genom konsten. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Sandström, Sven (1994), ”Det sena 1800-talet – bildkonst och miljökonst”. Konsten i Sverige, 
del 2. Stockholm: Nordstedts. 
 
Sandström, Sven (1994), Fogtdals konstlexikon, Bd 8, Ja-Kra. Köpenhamn: Fogtdals 
 
Sjölin, Gunnar (1993), (red) Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på 
tolkningar av bilder från 1850 till idag. Lund: Studentlitteratur 
 
Skolverket (2000), Estetiska programmet Gy/ES 2000:05 – Programmål, kursplaner, 
betygskriterier och kommentarer. Stockholm: Skolverket och Fritzes 
 



 39 

Åsén, Gunnar (1992), Tidsbilder: perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. 
Ulla Lind, Kersti Hasselberg och Britt-Marie Kulhorn (red) Stockholm: Utbildningsradion 
 
 

 
 

 


