Morgondagens Konstnär

Bild 1, Redovisning av ett teckningsprojekt på Konstskolan Dômen, 2009, foto Jill Lindström
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1.Inledning
”Hej, kan minnet med plastpåsen vara abstrakt?” stod det att
läsa på det sms som landade i min mobil 22.30.04 en tisdags
kväll. Detta sms kom från en elev på den förberedande
konstskola där jag undervisar sedan 12 år tillbaka. Frågan
hade sitt ursprung i den uppgift som eleven hade blivit
tilldelad genom att ”dra” ett igenklistrat kuvert innehållande
en ”uppmaning”. Uppmaningen var i detta fall att göra ett
konstverk som bygger på ett barndomsminne. I konstverket
skulle ingå en plastpåse. Genom att öppna det förslutna
kuvertet förband sig eleven att genomföra uppmaningen. Vi hade
då en överenskommelse. Förmodligen gick eleven i fråga just då
omkring och funderade på hur uppgiften skulle lösas, det
praktiska arbetet var en senare fråga. Här fungerar
läraren/jag som ett bollplank under inlärningsprocessen
snarare än som överförare av direkt kunskap. Jag behöver inte
förklara vad abstrakt är men eleven ”snubblade” ändå på minnet
i kombination med ordet abstrakt.
Varje år söker mer än tusen elever till konsthögskolorna i
Sverige, flertalet av dessa har redan då avverkat ett antal år
på förberedande konstskolor, folkhögskolor och estetiska
gymnasier. Man kan då förvänta sig att de är rätt så väl
förberedda och noga utvalda när de träder in på högskolan för
att ytterligare slipas till de konstens spjutspetsar som denna
elitutbildning förväntas producera. En kollega till mig
hävdade motsatsen vid något tillfälle. Han menade att det
egentligen inte spelade någon roll vilka elever som togs in på
högskolan, utan att man i princip skulle kunna gå ut på gatan
och leta upp tolv intresserade personer och sedan ge dem den
tid och uppmärksamhet som en konstnärlig högskoleutbildning
innebär och på så sätt få fram likvärdiga konstnärer som man
får med nuvarande urvalssystem.
En uppfattning som jag träffade på när jag själv studerade
konst på 80-talet var den motsatta, att utbildning snarare
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förstörde än utvecklade talanger. Var man begåvad så var man
och då behövdes ingen utbildning.

1.1 Syfte och frågeställningar
Min frågeställning i uppsatsen är vilka pedagogiska
tankegångar och metoder dagens konstutbildning innehåller.
Frågor som;
Går det går att undervisa i konst?
Hur går den undervisningen i så fall går till?
Vilket är dess mål?
är centrala.
Jag är mer intresserad av tendenser och tankar än statistiskt
redovisade fakta.

1.2 Metod, material och tidigare forskning
Jag har valt att begränsa min undersökning till två
konstskolor i Göteborg, den förberedande konstskolan Dômen och
Konsthögskolan Valand. (Jag undervisar själv på båda dessa
skolor). Det är företrädesvis den förberedande nivån som jag
är intresserad av. Intervjuerna från högskolan finns med som
jämförelsematerial.
Tyngdpunkten kommer att läggas på själva innehållet i
utbildningen och tillvägagångssättet i undervisningen.
Till grund för mina slutsatser ligger intervjuer med 7 lärare
och 8 elever på Dômen Konstskola, samt intervju med 4 elever
och forskaren Christian Wideberg på Konsthögskolan Valand.
Han forskar i ”Estetiska uttrycksformer med inriktning mot
utbildningsvetenskap”. Jag har även använt mig av en
föreläsning som Wideberg höll på konstskolan Dômen den 20 maj
2010.
Informanterna är valda så att de representerar olika
inriktningar, kön och åldersgrupper. De äger dock ingen
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statistisk giltighet. Intervjuerna har skett i form av samtal
och är inspelade liksom föreläsningen.
Informanterna är anonyma och betecknade VE= Valandselev, DE =
Dômenelev, DL= Dômen lärare och CH = Christian Wideberg,
Jag har inte hittat någon tidigare forskning som berör
konstutbildning på den förberedande nivån i Sverige.

2. Bakgrund
2.1 Historik

Bild 2, Kvinnliga elever på Konsthögskolan Valand på sent 1800-tal, foto okänd

Förekomsten av konstskolor är känt sedan grekisk tid (300 f.Kr
egen anm), men vi vet väldigt lite om vad som då lärdes ut
eftersom inga av de böcker som då skrevs i ämnet finns kvar1
1

James Elkins, Why Art Cannot Be Taught, University of Illinois 2001, sid. 5.
5

Under medeltiden var systemet med lärlingar utbrett. I konstverkstäderna fick man lära sig det man förväntades kunna i
ämnet. Ämnet konst förekom inte på dåtidens universitet.
Den första allmänna konstakademin bildades i Florens 1563.
Orsaken var att man ville komma ifrån det rådande tankesättet
i verkstäderna, där avbildandet var det väsentliga och skapa
en balans mellan teori och praktik. Konstnärerna skulle få
tillgång till ”mentala principer” som ”measured judgement” och
”conceptual foundation”, vilka skulle vägleda dem i deras
konstskapande. Denna idé var grundläggande på konstakademierna ända fram till 1900-talet. De tankegångar som kom
att känneteckna modernismen och postmodernismen gällande
dramatiska effekter och ytterligheter var här helt främmande.
Man eftersträvade de grå nyanserna snarare än kontraster i
vitt och svart. Nyckelordet var balans.2
Teckningarna skulle ha perfekta proportioner. Eleverna
uppmanades till återhållsamhet, originalitet var inte
eftersträvansvärt.3
Under romantiken kom föreställningen om konstnärens personliga
vision att värderas högre än de tidigare standardiserade
teorierna. Friheten tog rutinens plats och Akademiernas
inverkan på blivande konstnärer ifrågasattes starkt. De
liknades vid ”onani” och ”sjukhus för sjuk konst”. Det var
under romantiken som tankarna om att man inte kunde undervisa
i konst uppstod. Det man undervisar i är möjligtvis
”Vetenskaplig användning av färg och penslar” enligt Whistler.
På så sätt kom olika målartekniker att få stor betydelse under
1800- talet på Akademierna. Eleverna knöts till enskilda
professorer för att utvecklas individuellt.4
Den riktning som har utövat störst inflytande på konstutbildningen under 1900-talet är Bauhausskolan. Här utvecklades idén
2

Elkins 2001, sid. 7-10
Elkins 2001, sid. 20-21
4
Elkins 2001, sid. 30
3
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om att eleverna skulle lära sig saker i en viss bestämd
ordning, hur känslighet för strukturer och färger skulle
tränas etc. Vissa av dessa tankar finns fortfarande kvar i
dagens konstutbildning.5

2.2 Kort presentation av Konstskolan Dômen

Bild 3, Redovisning av en metallkurs på Konstskolan Dômen, 2009, foto Jill Lindström

Skolan startades 1959 i Göteborg av konstnären Tullan Fink
efter påtryckningar från hennes dåvarande elever på ABF.
Det är en av landets ganska många förberedande konstskolor.
Här studerar eleverna med hjälp av studiemedel för gymnasienivå. Detta betyder att eleverna efter två års studier
fortfarande har kvar sina studiemedel för högskolan.
Skolan är indelad i tre avdelningar, måleri, skulptur och
grafik.
Skolans syfte är framför allt att vara högskoleförberedande
5

Elkins 2001, sid. 33-34
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vilket innebär att eleverna ägnar stor del av sin tid att
arbeta med den portfolio som de använder när de söker till
högre utbildning i Sverige och utomlands. På skolans hemsida
står att läsa:
”Vi vill sammanfoga övningar, teoretiska moment och
självständigt arbete till en utbildning som leder fram till
ett brett bildkunnande och ett eget bildspråk. Detta
förutsätter en stark motivation hos deltagarna.”6

2.3 Kort presentation av Konsthögskolan Valand.

Bild 4, Arbete med ett gemensamt projekt på Konsthögskolan Valand, 2008, foto Jill Lindström

Konsthögskolan Valand är en av landets fyra konsthögskolor.
6

http://www.domenkonstskola.se/index.php?sida=skolan 24/4 2010
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Den grundades 1865 som Göteborgs ”Musei Ritskola” i Ostindiska
huset (nuvarande stadsmuseet).
På deras hemsida står att läsa om Kandidat- och Magisterutbildningen ”Utbildningen ger dig gestaltningsmässiga, tekniska
och konstteoretiska kunskaper som ska stödja utvecklingen av
ditt eget konstnärskap, samt förmågan att analysera det sammanhang som du vill verka inom efter utbildningen.
Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ditt självständiga
arbete under handledning av professorer och andra lärare och
gästlärare. I utbildningen ingår också ett stort antal valfria
kurser baserade på ett tema eller en teknik. Det krävs stor
förmåga att organisera och ta ansvar för det egna konstnärliga
arbetet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Du

arbetar i en egen ateljé eller i projektateljéer.
” Masterprogrammet ger dig tillfälle till att utveckla en
självständig konstnärlig praktik och är förberedande för
vidare forskningsutbildning. Utbildningen är processbaserad
och individuellt formbar inom ramarna för programmet. Målet är
att du utvecklar och fördjupar ditt arbete i relation till val
av material, metod och gestaltning samt att du utvecklar en
förtrogenhet med den konstnärliga praktikens samtida och
historiska, politiska och kulturella sammanhang. Stor vikt
läggs vid att uppöva en förmåga till utvärdering och kritisk
reflektion, samt presentation och kommunikation av det egna
arbetet.” 7

7

http://www.valand.gu.se/Om_Valand/

24/4 2010
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Hur överförs konstnärlig kunskap?

Bild 5, Undervisning i skulptur på HDKs preparandkurs, 1976, fotograf okänd

3.1 Kan man undervisa i Konst?
För att man ska kunna tala om undervisning i traditionell
mening bör den som undervisar ha som avsikt att göra detta i
ett visst ögonblick inför en viss grupp enligt Elkins. Han
påpekar dock att denna definition kanske är för snäv när man
talar om konstutbildning ”Vi säger ibland att konstutbildning
inte är mottaglig för rationell analys eftersom det i grunden
handlar om inspiration”. Redan Platon talade om inspirationens
betydelse och använde ordet ”mania”. Man blev liksom smittad,
konst var inget som gick att undervisa i. Dessa tankar kom
tillbaka under romantiken då man ansåg att alla var i behov av
individuell undervisning och att inga gruppinstruktioner var
möjliga.8
Liknande tankar finns även inom dagens undervisning. En del
lärare ser sin funktion mer som att bara finnas i närheten av
8

Elkins 2001, sid 92-95
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eleverna som ett inspirerande exempel. John Baldessari som
undervisar på Städelseschule9 i Frankfurt, berättar i en
intervju att han inte tror att man kan undervisa i konst, men
han anser att fördelen med en konstskola är att eleverna
befinner sig på en plats bland andra konstnärer.10 Michael
Krebber som undervisar på samma skola, ser även han framför
allt skolan som en mötesplats. Han meddelar sina elever när
han ska komma till kafeterian och han hoppas då att träffa
några studenter där för att framför allt umgås.11
Elkins talar om de olika inställningarna till konstutbildning
och har indelat dessa i sex grupper. Alltifrån att det är
fullt möjligt: ”Man kan undervisa i konst men ingen vet
riktigt hur” till att: ”Man kan inte lära ut konst, men man
kan inte lära ut någonting annat heller”
Elkin betonar också elevens betydelse.” Vem vet vad som gör en
student mottaglig? Några studenter kan var evigt oemottagliga,
så starkt blockerade för nya idéer att de inte ens är medvetna
om att de gör motstånd.”12
De flesta av mina informanter ansåg att det var möjligt att
lära ut konst. En påpekade att hon fortfarande saknade den
hjälp undervisningen hade varit under hennes utbildningstid.
De hade ofta den uppfattningen att det gick att lära ut konst
utan att direkt definiera vad som menades. En såg sig som en
del av historisk länk där konstnärliga kunskaper fördes
vidare.
Några funderade över vilken kunskap det handlade om
”Jag tror inte att det är någon statisk kunskap som man måste kunna. Det jag säger är att jag
tycker att de ska ha med sig har ju med kanon att göra, erfarenheter, historia.” (DL3)
Tre tyckte att det handlade om något annat
9

www.staedelschule.de

10

Heike Belzer, Daniel Birnbaum, kunst lehren teaching art, Städelschule Frankfurt/Main,
sid.122
11
Belzer, sid. 190
12
Elkins 2001, sid 95
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”Man undervisar inte, man skapar situationer att växa i” (DL2)
”Man kan lära ut hantverkstips och att undvika traditionella fallgropar…. Sen så är det bara
inspiration” (DL5)
”Jag tror att de flesta som jag har följt ser det mer som ett sätt att föra vidare vad det är att
vara en konstnär, förhålla sig till mångtydigheter, paradoxer, otydligheter.” (CH)
Bland eleverna på den förberedande skolan tyckte de flesta att
det handlade om någon form av undervisning men att det berodde
lite på vilka färdigheter det var frågan om.
”När det gäller att måla eller teckna då tycker jag absolut att man kan lära ut det, men om man
ska göra konceptkonst eller väldigt idébaserade verk då känns det kanske som om det vore
mer nyttigt att läsa ett kandidatprogram i filosofi eller någon annan högskoleutbildning
eftersom det då handlar om att utföra en idé eller analysera något” (DE8)
Fem elever betonade att det först och främst handlade om att
få kontakt med läraren, vilket var en förutsättning för
inlärning. Läraren kunde sen hjälpa var och en att hitta ett
spår att jobba vidare på och att få nya perspektiv.
För två handlade det mer om ett synsätt än konkret inlärning.
”Man undervisar ju bara i ett sätt att se på saker.” (VE2)

Bild 6, Redovisning av parafrasprojekt på Konstskolan Dômen, 1009, foto Jill Lindström
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3.2 Hur går i så fall den undervisningen till.
Thomas Bayrle som undervisar på Städelseschule i Frankfurt
berättar i en intervju med Daniel Birnbaum att han ser
undervisningen som biljardbollar, någonting händer när man
stöter på dem, men det går inte riktigt att förutsäga vad.13
Denna osäkerhet beträffande den konstnärliga inlärningsprocessen ser Elkins som en sporre. ”Det faktum att det är så
svårt att veta vad det kan betyda att undervisa i konst får
lärarna att fortsätta, det sporrar dem att undervisa på många
olika sätt.”14
Jag önskade att informanterna skulle ge konkreta exempel på
hur undervisningen gick till. Jag ville därför inte ställa
ledande frågor Jag var mer intresserad av hur själva
förmedlandet av kunskaper gick till snarare än vilka kunskaper
som överfördes. Konstnärliga kunskaper kan här betyda allt
ifrån tekniker inom olika discipliner till den träning av
seendet som exempelvis modellstudier innebär, likaväl som
teoretiska kunskaper och reflektioner runt skapandeprocessen
samt bilders innehåll och budskap.
På den förberedande skolan följde undervisningen ett tydligt
mönster även om de olika lärarna hade egna arbetsmetoder.
”De kan vara sinsemellan väldigt olika men det är ändå uppbyggt på samma sätt, i alla fall de
personliga samtalen. ”(DE1)
”Det är jättestor skillnad på lärarna. En del vill att man ska tänka igenom noga innan vad man
ska göra medan andra vill att man bara ska börja bygga och se var man hamnar. Det tycker
jag är bra att man får lära sig olika tillvägagångssätt…Jag tror att de först och främst använder
det sättet som de själva jobbar på ”.(DE7)
detta mönster har jag valt att dela upp i följande grupper för
att visa strukturen under arbetsprocessen
A Tydlig a startpunkt er
Lärarna gav exempel på olika teman som de arbetat med under
året och beskrev hur de hade lagt upp arbetet
13
14

Belzer, sid. 68
Elkins 2001, sid 98
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”Vi har till exempel jobbat med ”parafras”. Då jobbade jag så att jag gav dem en liten text
som jag kopierat upp och jag gav dem även några klassiska bilder, som är ganska viktiga i
parafrasens värld, i ett litet häfte. Dessa bilder hade jag sen även i ett bildspel på morgonen
som jag visade eleverna, med en påföljande diskussion om hur man mer personligt kunde
lägga upp sitt arbetet sen. De fick sen välja verk från konstmuseets samlingar. Så de var
tvungna att hålla sig till en begränsad plats när de valde verk. (DL5)
”Då hade jag valt ett tema ”Resor jag aldrig gjort” Eleverna fick en liten text som jag hade
skrivit som en ingång, hur jag själv funderar och ……..Sen var den bildvisningen ungefär en
timme … och sen så sakteliga sätter de igång att arbeta på den här uppgiften och då har de
ungefär åtta dagar på sig så det är ju ganska komprimerat.”.(DL6)
”Veckens grammatik, …., min tanke var ju ett rent studium, olika tyger har olika veck. Jag
kan komma som lärare och se hur de ser fel, vad de har för problem, plus att bilderna blir så
abstrakta så att det skulle kunna föras in i någon slags bildproblematik på ett abstrakt plan …”
(DL7)
”Jag ville att de skulle fokusera på närbilder”
säger en lärare och beskriver hur hon bad eleverna titta på
motivet genom en strut. ”Sedan skulle de teckna motivet och fortfarande ha på sig
struten. Detta innebär att de inte kan titta på motivet och teckningen samtidigt, de får följa
med och flytta blicken (med struten), mellan vad de ser och vad de tar med på teckningen.”
(DL1)

Bild 7, Arbete med gipsgjutning på Konstskolan Dômen,
2007, foto Jill Lindström
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B Till ö ppnare proje kt
”Man kanske uppfinner en idé eller kanske en helt ny bild inför sig själv ….. Själva
slutresultatet kanske inte är det viktigast, det är alla vägvalen som kommer. Sen vet man ju
aldrig från start var det ska sluta. Då tycker jag att det är kul att vara med och titta. -Men här
vände du ju på alltihopa, vad hände sen? Jag försöker uppmuntra, det är en viktig ingrediens
som jag aldrig fick. ….Att veta att man ska vända upp och ned på den där skulpturen. Och
då är det spännande att fråga varför gjorde du det? Hur kändes det när du bestämde dig”
(DL4)
”De ska veta hur de inspirerar sig själva, de ska veta hur det ena verket löper över till det
andra eller vad man ska säga.” (DL3)
C Typen av uppgift er kan varie ra under året och allt
passar i nte alla
”När jag träffar dem i början av hösten har de ett tema att förhålla sig till, som de ska redovisa
efter två veckor, och det kan ju vara någonting som de är väldigt främmande inför, som de har
tvingas att göra, ibland faller det väldigt väl ut och ibland tycker de att det är främmande när
de slutar också…. och sen tänker jag ju att det ska vara lite blandade uppgifter när jag lägger
schemat, så att det ska passa alla… och sen blir det väl allt mer övergående till individuell
handledning.” (DL3)
D Det ka n handla om att f å up p ett tempo
”Jag hade ”hemstad” med grafikeleverna och där gav jag massor med små uppgifter till en
början och försökte genom att bombardera dem med uppgifter få dem att få upp något slags
tempo. En timme, tjugo minuter tog vissa övningar. Skriva några ord, modellera något så att
man inte känner att det är skillnad mellan de olika genrerna. ….., att man försöker hitta enkla
lösningar, man använder sig av mariekex eftersom man har mariekex framför sig, men det är
vad man gör med mariekexen som spelar roll. ”( DL2)
”Med henne XX hade vi såna där korta uppgifter som var jäkligt bra, som jag blev förbannad
på! Vi skulle göra något innan lunch …... Hembygden skulle vi fokusera på. Å lukt, å så,
skulle vi göra en karta och det skulle gå så snabbt och jag kände bara att jag kommer inte att
hinna det här. Då pressade hon mig och jag tänkte att -Va fan, å så gjorde jag nåt på 10
minuter. Det fick verkligen igång alla oss i klassen och sen så fick man jobba självständigt på
eftermiddagen” (DE5)
E Använd andet av ref erens er
”Vi brukar ha bildvisningar i början av varje kurs, om man har en kurs som löper under två
veckor så brukar läraren visa bilder på någon som har jobbat med samma tema eller så”.
(DE2)
”Jag tycker att det är skönare att komma med böcker än att visa film även om jag gör det
ibland. Böcker är konkret man kan peka och först kan jag visa böcker när vi börjar och sedan
kan jag ta det individuellt, jag tänkte på dig när jag såg det här och då kan de bli glada att man
har deras saker i huvudet”. (DL2)
”…därför brukar jag alltid visa vad jag själv jobbar med för då vet de varför jag säger saker
på ett sätt, då kan de tänka att han säger så för att, han jobbar själv i den världen . sen tycker
15

jag att det är bra att plocka med olika exempel på hur olika konstnärer har löst problemet, det
är ju ofta så att man hittar något som passar till en viss elev – ”du titta på den här konstnären”
och där kan ju eleven sålla och så småningom hitta sin egen krets av konstnärer” (DL4)
”Jag presenterar inte andra konstnärer innan, om jag presenterar andra konstnärer gör jag det
efteråt i så fall. Jag vill att de ska arbeta så förutsättningslöst som möjligt.” (DL1)
F Samtal et under arb etets gån g, som ibland kan jämföras
med atel jésamt alet på hög skol an
Undervisningen sker ”genom samtal, eller att man får en uppgift som man får förhålla sig fritt
till, eller mer eller mindre fritt.” (DE1)
”Hela tiden under arbetet följde jag dem för att hitta nya vinklingar.” (DL5)
”Det är mycket genom samtalet som jag kan hjälpa dem, försöker komma som en idéspruta
och säga att det finns andra möjligheter, så här kan man också göra. Så här kan man tänka,
hur tänker du? ….Man kan ju känna sig matt efter en dag när man har pratat och pratat, och
pratat på så många olika nivåer, en del vill prata om konstnärliga saker och en del vill prata
om att de har lite ont i foten.” (DL2)
”Med min huvudlärare så är samtalet viktigt. Jag har fått lära mig att gå igenom vissa
moment. Jag har fått lära mig att det finns ingenting som heter inspiration, man kan inte sitta
och vänta på det. Det handlar om att jobba och jobba. Har man inga idéer så ska man sätta sig
ner och jobba i alla fall. Den här boken (en skissbok, egen anm.) som vi fick första dan har jag
haft jäklig nytta av, det ska bli roligt att gå tillbaka till den nu inför vårutställningen. Det
viktiga har nog varit samtalet med min huvudlärare (DE5)
G Rätt o ch fel
”En period hade XX dubbellbokat så vi hade tre lärare. ….. Då kunde A komma fram och
säga - Men de där färgerna går lite för mycket åt det hållet. Jag tycker att du ska stanna här, så
kommer B och säger -Det är jättebra med de där färgerna att jag går åt det hållet och sen
kommer C och säger att -Det ska bort alltihop, allt utom det i ena hörnet.
Men det tycker jag är bra, då blir det inte så ensidigt. Då kan man antingen bestämma vilken
grej man tyckte bäst om och köra på det, eller så kan man ta alla de tre grejerna och reflektera
lite mer kanske. Det var ett extremfall, oftast har vi två lärare” (DE2)
”Det är nästan lättare att observera hur de pratar med andra elever, då får man en bättre
överblick och då är det ju ofta att de föreslår ”Har du testat det här” istället för att säga ”Nej
det här är fel”, de går mjukare fram och säger ”Har de testat att ta den och byta bort den och
hålla för den”. De menar ju egentligen: gör det! De har ju erfarenhet. Ganska fort har de en
bild, de har ju sett mycket konst så de får fort en uppfattning. Det kan ju ofta bli en
diskussion om varför eleven har gjort så.” (DE3)
”Lärarna är så pass professionella att de inte vill att alla ska vara som dem själva även om de
utgår från sin egen konst”. (DE3)
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”Lärarna säger kanske - Är det här möjligt?, så att man ska tänka lite. -Du kan göra så här,
säger läraren, men man behöver inte göra så” (DE 7)
”Innan var jag alldeles för rädd att ge konkreta lösningar och nu så tycker jag att jag bombar
dem med så många olika konkreta lösningar så att de förstår att det är omöjligt att säga rätt
eller fel, att det handlar om det personliga valet.” (DL2)
”Man hejdar sig ibland för att inte trampa någon på tårna, men så som jag blev trampad på
tårna på X hoppas jag att jag inte jag gör, för de kunde vara ganska elaka. Jag var yngst på X
och fattade ingenting, men jag fick ju aldrig någon bra kritik, jo sista veckan när vi hade
landskapsmåleri ute i Fiskebäck. Min lärare sa om min sista bild som jag gjorde på skolan:
-Hm, finns nåt!” (DE7)
H.Genomg ången då kri tiken var mest uttalad
”Det är alltid genomgång i slutet. Jag tycker det är viktigt att få ett avslut, men det försöker
jag säga till eleverna, man behöver inte ha avslutat sitt verk, men man måste få en möjlighet
att visa upp sitt verk, så här långt har jag kommit.
”Jag vill få igång eleverna i en diskussion kring varandras verk och jag försöker vara väldigt
demokratisk, jag kommer från det här hållet och ser det på det här sättet och ni är precis lika
duktiga för att komma med en annan input” (DL2)
”Vi har genomgång efter en period och då brukar vi göra så att vi samlar ihop allt vi gjort och
går runt och tittar, men så har det varit lite dispyter om hur vi lägger upp det. Så nu har vi
gjort så att vi har en timer. Alla får berömma och kritisera, men man ska inte bara säga att det
är fint utan varför det är fint. Det är inte bara lärarna som ger sin åsikt. (DE2)
”På något sätt är det bra att knyta ihop påsen lite grann och samla, alla har inte sett allt. Men
att locka dem att själva ifrågasätta, kan vara lite svårt. De är lite blyga å så där. De efterfrågar
mer kritik”. (DL7)
”Vi har experimenterat med olika varianter av genomgångar och det i det här fallet jobbade
vi med att två personer tittade på ett verk och försökte uttrycka sig kring detta. Sen försökte
jag inte säga så mycket, så efter det att personen själv fått berätta lite gick jag bara in och sa
en sak som jag tyckte att den hade gjort bra och en sak som jag inte tyckte att den hade
lyckats så bra med.” ( DL5)
”Jag känner nog mer att det är en individuell bedömning, jag bedömer dem inte mot varandra,
…men ofta får väl den som tagit ett steg framåt extra beröm den gången, men sen kanske inte
den eleven är bättre än någon annan, ….Medan andra som är mer stilla även om de gör lika
bra grejer, får ett lite mer ljummet bemötande.
Jag ställer mycket frågor på genomgången, ibland behöver jag inte säga så mycket, utan det
som jag tycker är viktigt har kommit fram ändå.” (DL3)
”Det är det som jag stör mig på. Jag tycker om betyg, jag är upplärd med det, det är ett facit.
Det är frustrerande.”(DL5)
”…och sen tycker jag att man lär sig jättemycket av kritik. Jag tycker inte att man ska vara
rädd för att kritisera, speciellt inte på en förberedande skola. Om man blir omhuldad för
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mycket blir det ju världens chock sen om man kommer till en konsthögskola. Vad jag förstått
så är det lite grann att man har varit rädd för att ge kritik. En del är inte så bra på att ta emot
kritik heller. Det kanske inte jag heller är, men jag tycker om att få kritik. Så jag bad om det
redan första kursen. Så då får jag det som jag vill. De lärarna som jag haft hittills har lyssnat
på vad jag har att säga.” (DE2)
”Alla i klassen har nog tyckt att det varit för snällt på genomgångarna, det är bara läraren som
pratar om vad den här har tänkt. …. Det är nog en träningssak Vi har bytt metod nu, förut
pratade vi jättemycket om de första elevernas arbeten och i slutet hade man bara fem minuter
på sig och alla är jättetrötta och ville hem”.(DE5)

Bild 8, Redovisning av parafrasprojekt på Konstskolan Dômen, 1009, foto Jill Lindström

”Det har varit väldigt mycket prat om att folk inte har fått någon negativ kritik. Fast det tror
jag visst att man får, det är inte så att X säger det på ett uttalat sätt men jag märker det. Jag är
nöjd…..
Sedan ändrade vi formen på genomgången när man fick en försvarare och en åklagare som
skulle säga något negativt, men det hann vi nog bara göra två genomgångar tror jag, men det
blev väl lite mer negativt.” (DE6)
”Helst vill jag att dom ska säga vad dom tror att jag ville med den här övningen, sen är det
klart att jag också säger vad jag tänkte, varför de skulle göra på det här viset . Jag tänker att
jag har en idé som jag har en tanke kring vad den kan leda till….” (DL1)
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”varje dag är ju nästan som en genomgång, jag försöker ju hinna följa varje elev. Om man
säger att man jobbar två veckor så försöker jag, utan att peta för mycket vara med” (DL4)

Men vad lärs ut på e n kon stsk ola?
För att sammanfatta informanterna ovan vill jag hävda att det
är en blandning av seendet, tekniker, konsthistoria, reflektioner över eget och andras verk, diskussioner om idéer och
ställningstaganden, alltså ett ganska mångfacetterat utbud.
I den grekiska filosofin skilde man på det som kunde läras ut
som var sådant som kunde skrivas ner och överlämnas till studenterna. Dessa ämnen kallades ”techne”. Grekerna inkluderade
här konst, hantverk och vetenskap. Det andra som inte kunde
läras ut, utan behövde blir absorberat och tränas kallades av
Aristoteles för ”empiria.
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Lars Vilks beskriver i sin bok ”Hur man blir samtidskonstnär
på tre dagar” hur man skaffar sig en konstnärlig karriär utan
att tala så mycket om själva konstverkens tillkomst, snarare
handlar det om saker som ”Lär känna konstvärlden och du känner
också konsten.”16 Han ser konstskolorna främst en plats för
uppbyggande av nätverk. Den förberedande skolans ”främsta
uppgift är att få eleverna vidare….En framsynt skola bör
omedelbart upprätta ett nytt ämne på schemat:intagningslära”17
Nu handlar det ju inte bara för eleverna om att komma in, de
ska ju vidare också.
Vilken ä r då skillna den från högskolans und ervisning?
Forskaren Wideberg beskriver utbilningen som individualiserad
och processinriktad där ateljésamtalet spelar en stor roll18
”Så som det har varit ganska mycket på Valand så är det väldigt mycket självständigt arbete
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det var ganska mycket så i början att vi bara fick våra ateljéer och så blev vi lämnade ganska
mycket ensamma, ….. Nu har vi ändå en handledare. Med gästlärare kan man få en nöjlighet
att se saker från ett helt annat håll. Det kan vara väldigt olika saker som man talar om, från
teoretiska till rent tekniska grejer vilka material man väljer å så där. Till att få en större bild av
hur man ska ta sig vidare. Det känns ändå att det är det egna arbetena och de mötena som gör
det. Man får inte direkt några direktiv men man får förhålla sig till de råd man får eller tankar.
Det kan ju va alltifrån att X tipsar om en pensel till att man talar om lite mer liv och död.
Klasslärarna har lite mer kontinuitet, annars är det så att man träffar någon en gång och aldrig
mer. ……. Man behöver ha en plan, det är så väldigt mycket upp till en själv. (VE1)
”Man måste gå speciella workshops och man får ju alltid texter att läsa. Man undervisas i
form av ateljésamtal om texten. Det är extremt personligt hur mycket man jobbar med sitt
egna. Jag går ju ändå på många kurser, kanske femtio/ femtio för mig.
I Bachelor-programmet måste man välja två kurser per termin.. I Master-programmet behöver
man inte välja kurser om man inte vill. Man kan få gå om, det har hänt flera gånger.” (VE2)
”Jag tror att det är en ganska långsam process ….. Dels går det till så att vi presenterar för
varandra vad vi gör, det är mycket med andra studenter och i klassen som man lär sig nåt,
tycker jag och i diskussioner med lärare,... Jag tycker att många lärare hart varit med i
processen. Vi har ju våra ansvarslärare som byts ut från år till år. …..året färgas mycket av
vilken konst de är intresserade av. En del av dem är väldigt bra på att komma in i början av en
process ….sen så har det med förtroende att göra också. För vi har stora möjligheter att välja
ateljésamtal, …. Från min sida har det i alla fall med förtroende att göra. …. På Valand har
det varit fritt att göra vad man vill hela tiden. Uppgifterna försvann där på den förberedande
skolan. Skillnaden från den förberedande skolan har nog med tid att göra. Man pressas inte
framåt på en konsthögskola som man gör på den förberedande. Men pressar sig själv framåt.
På den förberedande skolan är det snabba byten ….Vi har haft den diskussionen här, en del
tycker att det är synd att det inte är så här, de tror att de hade gjort mer då och ibland tror jag
att det är så också.” (VE3)
Vilken ä r skillnaden från den undervisning som lärarna
själv få tt?
”Ganska mycket skillnad, undervisningen som jag fick själv var nog mera relaterat till
hantverket, mera än till idé. Det är nog den stora skillnaden, det var mycket mera färg och
formlära än samtal omkring vad man gjorde, på den förberedande skolan. ”(DL1)
”.. det finns ju en fundamental skillnad som är att när jag gick på XX som motsvarar Dômen
Konstskola så hade vi ju någonting att se på varje gång vi arbetade. Vi hade antingen ett
stilleben eller en modell. Vi hade i princip inga fria uppgifter alls. Som avslutning på
vårterminen så åkte vi till Bohuslän och målade landskap och det var ju samma sak där, att
man sitter inför motivet och försöker se, göra klart för sig vad man ser”.(DL6)
”Ja det tycker jag absolut. Jag tror att jag försöker vara mer demokratisk. Jag kunde uppleva
att på XX blev jag inte undervisad alls, där var allt jättefint och där kunde fröknarna skratta
lite men det var ingen dialog och i YY fick man lära sig vad som var rätt och fel. Och på
Valand blev man lämnad ifred. Jag tycker att det är viktigt att prata omkring det man gör
(DL2)
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”Man fick börja på noll och sedan fick man lära sig ett språk och det tog väldigt lång tid innan
man lyckades inlämma det språket och göra något eget av det, men till slut gick det ju, man
ifrågasatte aldrig det. Mina elever kan ju skratta åt det idag, man skulle göra stora rörelser
med hela armen, man fick inte skugga, eller göra fina rörelser med handen. Det var förbjudet,
det bara accepterade man. Det var tryggt också, man visste ju vad konst var på ett annat sätt,
man kunde koden. Nu idag så tycker jag att det är väldigt svårt att lära ut vad koden är,
samtidigt finns den ju, men den är mycket mer flytande. Det jag har tagit med mig är att
lärarna trodde på en och att de tyckte att det var väldigt viktigt med konst. De stöttade en med
att -Va bra att du vill hålla på med det här. Det tyckte jag var bra. Det känns jätteviktigt, sen
finns det säkert andra saker också som jag har med mig.”(DL3)

”Det som jag tyckte var fel med förberedande konstskolor när jag kollar tillbaks var att ingen
egentligen undrade någonting om vad man tänkte om konsten. Det var ett hantverk på nått sätt
som följde en tydlig mall, när jag kollat tillbaks på gamla arbetsprover så kan man se att, visst
man kanske hade lyckats med en modellmålning, men jag hade ju inget verktyg för att jobba
fritt efter två år …..
Sen fanns det vissa odödliga sanningar om bild. Till exempel att ”det finns inga döda ytor i
en bild, allt handlar om någonting”. Det stämmer fortfarande, även i skulptur och installation,
det går att översätta. ”(DL4)

4. Vilken är lärarens roll i den konstnärliga
utvecklingsprocessen
Enligt forskaren Wideberg kliver läraren in med
”… en förförståelse, man går in med en position, man har erfarenhet, något som man har en
relation till, nuddat vid, men det behöver inte betyda att man befinner sig där studenten
befinner sig. Kliva in är något annat än att intervjua en elev, man får gå in och se sig runt i
det här sammanhanget, lyssna .
Det är en ansträngning, allt lärande är en ansträngning, att göra en integration, att kliva in,
göra ett val o.s.v. innebär en ansträngning , det är den ansträngningen som får spänningsfältet
mellan elev och läraren att leva. Dels är det lärarens ansträngning men framför allt så är det
elevens ansträngning. …….”
”Jag tänker att jag ska vara någon som får dem att hitta sitt eget sätt att jobba.” (DL1)
”… ge så mycket av mina kunskaper som möjligt och samtidigt lyssna på vad eleven vill, vad
eleven har för ambition med de här ett eller två åren på Dômen Konstskola. Och hjälpa eleven
i bästa möjliga mån fram med praktiska färdigheter, teknikmässigt och material över huvud
taget och även konsthistoriskt, samtidskonsten, vad som sker idag att man diskuterar konsten
över huvud taget, eller ämnen som tangerar konst som litteratur eller filosofi eller något
intressant radioprogram som man har hört.” (DL6)

21

Bild 9, Litauens paviljong på Venedigbiennalen, 2009, foto Jill Lindström

”Att se eleven. Och se vilken väg den vill ta. Jag menar inte att man ska bli serverad nåt, utan
lite vägledd. ……. Det är nog det svåraste med att vara lärare, det finns vissa. Som kan. Jag
vet inte hur de gör, de lyssnar väl kanske, och sen ganska snabbt kan de ringa in någon slags
kärna……. Jag upplever att man kanske får akta sig lite för vad man säger till en lärare på
högskola för det finns en ganska bestämd rangordning om hur man talar om konst…. Jag
känner att vissa delar av verket eller tillvägagångsätt bara faller mellan stolarna eftersom det
inte finns något intresse för det. Man måste kanske gå igenom det för att komma till det
viktiga om hur man jobbar. Så blir det ju inte ofta. Jag pratar nog lite om överlappning. Det
finns en hel del prestige på konsthögskolan som inte finns på den förberedande skolan hos
lärarna…. För om man ska tala om den konstnärliga processen kanske man ska ta in sånt som
att det kanske inte bara händer det man gör. … Om man då känner att det finns en
rangordning om vad som är viktigt, så förlorar man lite på det. (VE3)
”Det märks ju hur bra en lärare är på pedagogik, och att de pedagogiska delarna är väldigt lika
hos vissa, för att de är bra på det helt enkelt. Men det är så att en lärares tycke och smak inte
spelar in jättemycket ..dom får ju ändå tänka på att det finns nåt hos allas arbeten. Med min
huvudlärare känner jag att han talar om det som funkar och att han uppmuntrar det” (DE6)
”Läraren ställs ju hela tiden inför etiska val, om du väljer att ställa dig utanför eller gå in i
frågan.” (CH)
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5. Är eleven på den förberedande högskolan
förberedd för studier på en konsthögskola?
”Jag känner mig väl förberedd för en högskola. Jag vet inte vad de förväntar sig av mig, men
jag kan tänka mig att man förväntas ha mer teoretiska baskunskaper än vad vi har här. I
Sverige känns det ganska mycket som om man förväntas vara en färdig konstnär när man
kommer in eftersom man inte får någon mer undervisning sen.” (DE!)
”Ja, jag tycker det. Jag tycker att man knyter väldigt många kontakter på den här skolan.
Eftersom det är verksamma konstnärer som lär ut så blir det också det att man får höra deras
åsikter.”(DE2)
”Ja dels så bygger man ju liksom en kunskap kring hur konstvärden ser ut och
antagningsprocessen som man inte hade haft annars och man förstår lite vad man behöver
göra för att komma in och vad det är de söker. Man ser ju också vilka som kommer till
intervju och vad de arbetar med, så är det . Det är mycket med ansökningarna som jag vet nu
som jag inte hade vetet annars. Jag tror att det finns en risk om man inte har någon
högskoleförberedande, eller gått estetiskt gymnasium, att man blir väldigt fokuserad på det
tekniska angående ansökningarna. Kanske tänker att de tar in de snyggaste bilderna..” (DE8)
Ja, det tror jag väl, men sen kan jag ju inte säga vad det innebär att gå en sån skola, jag har ju
några bekanta som har gått en liknande skola. Jag tror att man är rätt förberedd . Vi har inte
haft så mycket teori, det kan kännas att det är lite svagt med den grunden. Med tanke på hur
många som arbetar teoretiskt på högskolan så känns det som en sned balans. Helt plötsligt så
blir det väldigt lite teknik och mycket teori.” (DE3)
”Ja, jag har ju tyckt att lärarna har lyft fram saker hos mig”. (DE6)
”Det kan jag inte riktigt säga, det beror på vad som händer när de kommer in.” (DL1)
”Jag tycker att de ska ha med sig vissa hållpunkter som konsthistorian och kunna vissa namn.
Det är sånt som jag kan lära ut, sen kanske de behöver vissa andra saker som jag inte kan lära
ut. Det finns någonting som jag kallar för ”förberedandeskol-kunskaper”, det här att man ska
veta vad färg och form är, komposition och vissa material. Lite bildanalys, det tycker jag
också att man ska ha med sig, kunna förhålla sig till. Sen tycker jag inte att alla uttrycker sig
utifrån det, men jag vill att alla har med sig begreppen.” (DL3)
”Nej inte egentligen, då hade man nog försökt lägga upp det på ett annat sätt, det är nog en
blandning av att man vill ge en god klassisk utbildning i färg och form. Skulle man förbereda
dem för högskolan så skulle man bara haft presentationer och dokumentation, bara arbetat
med det. Lära dem häva fram sig själv, det hade kanske räckt.” (DL4)
”Hade vi inte blivit så pressade på den förberedande skolan så hade det blivit rena kaoset att
komma hit. Man har vissa erfarenheter och ganska bra kunskaper i olika tekniker och vad som
är möjligt att göra. Jag var väl ändå inte väl förberedd för att börja här. Jag saknade kunskaper
om vad jag själv gjorde. Jag efterlyser mer diskussion på den förberedande skolan och mer
sammankoppling med samtidskonsten. Över huvud taget att sätta sig själv i ett samband, jag
tror inte att det är jätteviktigt, men bra att göra det ibland. Jag blev förvirrad av det när jag
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började här. Jag hade svårt att hänga med i vissa diskussioner. Jag saknade samtal med inslag
av teoretisk bakgrund, för när jag började på Valand var det mycket prat om relationell estetik
och jag hade ingen aning om vad det var. Och det gjorde att man blev förvirrad och kände sig
lite bakom . Jag vet inte men, det var ett modeord just då. Då var det så att man satt i aulan på
Valand och hörde föreläsningar och man kände sig inte hemma, jag tror att de flesta kände
så.” (VE3)
”Jag hade gått XX projektår och det var väldigt likt det här, det är ett tips faktiskt. Man
träffade sin lärare en gång i veckan. Men det var ju ändå en liten chock att bli lämnad ensam,
men det tror jag är olika från varje år-. Nu är det lite mer uppstyrt. Det kanske är så här att
högskola inte är det bästa för alla, jag har fått lite mer dem tankarna. Om man vill komma in
på en högskola är det nog bra att besöka den och fråga ut dem lite mer än vad jag gjorde.
.Jag har nog blivit mer så att det skulle vara lite mer styrd undervisning och att man därifrån
bryter mot den. Jag hade nog velat haft det så. Ju fler år man går ju mer självständig blir man.
”(VE1)
”Nej, jag hade nog en helt annan bild av hur det skulle va, som inte stämde så väl överens
med verkligheten. ……. jag ville nog arbeta mer med mitt eget, därför sökte jag till
Valand.”(VE2

6. Är eleven på konsthögskolan förberedd för en
konstnärlig yrkeskarriär?

Bild 10, Verkstadsbild från Konsthögskolan Valand, 2007, foto Jill Lindström
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”Jag vet inte, jag känner att jag tror att jag kan jobba själv. Jag har varit orolig för att jag ska
komma ut härifrån och börja jobba på nåt brödjobb och inte komma tillbaka till konsten. …,
Jag har ingen kunskap om hur det här fungerar egentligen när det kommer till administration
och praktiska saker, utställningar och sånt. Det är lite hysch, hysch om man frågar om det
säger folk, men det hände bara, det ena ledda bara till det andra.”. (VE3)
” Man får hitta på något eget. Det är svårt att förstå när man går på skolan, det är lite skyddat,
vilket är skönt också, man ska inte tänka för mycket på det. Det kan vara ganska skönt och
nörda in sig och ha sin lilla värld. Jag har väl inte tänkt på alla de där små stegen, man har en
utställning och…… , dom jag känner som startade galleriet, har fått så mycket genom att de
ställde ut andra, så har dom blivit inbjudna på deras grejer. Det genererar andra grejer jag tror
att det är så det fungerar också.” (VE1)
”Jag har ju prövat att ha utställningar utanför skolan, Det är ändå en helt annan verklighet
tycker jag än på skolan, här förbereder man sig hela tiden inför en opposition och vad man
ska säga om verket, men det betyder ju inte så mycket när man möter gallerister, de är ju mest
intresserade av formella saker. Kanske skulle man prova det med lärare iblandade, det är ju
ändå helt andra grejer som man handskas med. Jag tog initiativet att själv ställa ut utanför
skolan, eftersom jag ville träffa på verkligheten. Det känns som att jag nog inte är förberedd
för det. ”(VE2)

7.Vilken är konstnärens roll i samhället

Bild 11, Verk av Erica Andresson, 2008, foto Jill Lindström
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Jag valde att ställa frågan huruvida konsten och konstnärerna
hade någon specifik funktion i samhället, för att på så sätt
få reda på vad man ansåg sig bli utbildad till. De flesta
tyckte att konstnären hade en speciell funktion men var inte
ense om vilken denna funktion var.
”Jag ser konsten som ett fundament i samhället, det är fullständigt otänkbart att tänka bort
det.”(DL6)
”Ja det tycker jag, det är svårt att säga vilken den rollen är men jag tycker ju att konstnären ser
saker utifrån” (DL1)
”Föra konst världen framåt. För utan konst i samhället vore det inte så roligt” (DE6)
” om man jämför med folk som jobbar från 9-5 så har vi tid att tänka och reflektera och tid att
göra idiotgrejer och säga men titta här det kan ändå vara något, och att skapa den koncentrationen. Det kan vara viktigt i ett samhälle att vi är de personerna. Jag själv jag .. skulle aldrig
klara av att bli en Anna Odell eller en Lars Vilks. Den mediala konstnären, behövs men jag
representerar inte den..” (DL2)
”Inte en uppgift, men väldigt många funktioner. … Det är viktigt att knyta an till historien
och samtidigt ha igång diskussionen om allt möjligt En spegling, eller en kritik. Även om det
bara är en spegling så kan det bli som en kritik 100 år senare om det är en ärlig spegling.”
(DE3)
”Det är så tråkigt att det enda konstnären kan göra i samhället är offentlig konst. Konstnären
borde komma in mer och påverka samhället i fråga om arkitektur.”(DE5)
”Ja, det tycker jag. …men jag tror det har med tankestrukturer att göra. Jag tror att man
kanske tänker på ett annat sätt när man jobbar med konst, inte helt och hållet förstås, man är
ju del av samhället precis som vem annars som helst. …. Skapa någon annan tankemodell
som inte alltid har med vad som är realistiskt att göra. ….. dels att man ställer frågor….. dels
att konstnären kan sätta ljus på vissa samband som inte är tydliga annars.
Sen tror jag att det är viktigt att dra paralleller.”
(VE3)
”Kändisarna i konstvärlden är inte kändisarna i den vanliga världen.” (DE2)
” Ur mitt perspektiv så handlar det om att kommentera den tiden som man lever i, fast inte
nödvändigtvis så att det ska passa in i den utan även för att det ska vara relevant i framtiden.
Konstvärlden den ska ju vara fri, jag vet inte om jag tycker att den är det, men den ska ju vara
fri det är väl där som man har möjligheter att uttrycka saker som inte är möjligt inom andra
yrkesområden. Det går väl att kritiserat någonting på ett annat sätt i och med att det inte ska
finnas några regler. Det är det som är tanken, men jag vet inte om jag tycker att det är så.”
(DE8)
”Det var det som Fredrik Svensk talade om på en föreläsning om genierna som offrade livet
för konsten, hur mycket kan man offra egentligen. Det har varit mycket intriger här på skolan,
hur folk har offrats för konsten, här på den här lilla skolan och ofta så är det killar som har
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offrat, nu låter jag som……. Det sker här också fast vi är så få elever. Det avskyr jag och det
avundas jag så in i bänken.” (DE5)
”All rörelse som inte inbringar pengar behövs ju i en stadsbebyggelse ” (DL7)
Några var mer tveksamma
”Jag tillhör ju den generationen som säger att konsten är till för sin egen skull.” (DL3)
”När jag var liten representerade det frihet så klart. Jag vet inte vad det representerar idag.”
(VE2)
Andra tänkte på hur det hade kunnat vara
”Absolut, men det är skillnad på hur den ser ut och hur den skulle kunna se ut. Som jag tänker
att den borde se ut är väl …. att sätta igång skapandet hos alla människor eftersom alla
behöver det. Fast sen vet jag inte om det är så det funkar”.(DE1)

Bild 12, Museebesök på Insel Homroich, 2007, foto Jill Lindström
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8. Finns det för många konstnärer?
De flesta svarade nej på den frågan, men vissa reserverade sig
med att det kanske inte fanns ekonomiska möjligheter för
särskilt många att leva på sin konst.
”Nej, det gör det ju inte, i en rent mänskligt om man tittar sig omkring så är det ju brist på
konstnärer, de behövs, men rent materiellt beroende av vad staten är beredd att betala för så är
det ju för många.” (DL3)
”Nej, det skulle det nog inte kunna göra. Det beror ju på vem som kallar sig konstnär..” (VE3)
”Nej, det tror jag inte. Det beror på om man menar professionell konstnär. Vem som helst kan
ju säga att den är konstnär. Om du menar att man gått fem år på konsthögskola eller att man
har liknande erfarenhet, jag vet faktiskt inte. Jag tror att folk skulle bli konstnärer ändå även
om det inte fanns konsthögskolor.” (VE2)
”Det är ju en lite knepig fråga, man kan svara nej och man kan svara ja ……I och med att det
finns fyra konsthögskolor så har ju svenska staten talat om att det finns ett behov av att vi
utbildar si och så många konstnärer per år. Samhället behöver de här konstnärerna . Då har vi
fyra skolor för att tillfredställde de här behoven, men när man nu slutar på de här
konsthögskolorna så hamnar man ju på ruta ett igen…….Jag skulle önska att man använde de
kunskaper som konstnärer har i mycket större utsträckning.”.(DL6)
”jag har ågren ibland att jag kan lura in folk i konstvärlden när jag egentligen ser att de inte
pallar det, för jag ser inte på begåvning utan envishet. En lätt ADHD behöver man kanske ha.
”(DL2)
”Ja, vet du hur många som utbildas per år i Kina. (100.000). Konstnärsrollen förändras ju, för
femtio år sedan var det att stå och måla eller skulptera, idag vävs ju konsten in i andra
områden. Det är film, det är foto, allt möjligt så det är ett bredare spektrum, så därför blir det
ju fler.” (DE7)

7. Sammanfattning och analys
Konstutbildningen på den förberedande nivån arbetar på en bred
bas. Läraren planlägger arbetet från startpunkt till
genomgång, planterar teman och bistår med referenser. Under
arbetets gång förs samtal med eleven om arbetet och olika
valmöjligheter diskuteras. Lärarna har personliga ingångar,
därför kan deras åsikter skilja sig väsentligt åt.
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Bild 13 Verk av Helena Nijland, 2007, foto Jill Lindström

Eleverna diskuterar varandras verk och undervisningssituationen är betydligt mer demokratiskt än för ett tiotal år
sedan, då lärarens åsikter och omdömen var allenarådande.
Arbetsprocessen betonas mer än det färdiga verket. Upplägget
går från specifika uppgifter till fritt arbete. Av egen
erfarenhet vet jag att bemötandet kan vara mer stöttande än
kritiskt även om kritik efterfrågas. Ett problem som eleverna
ställs inför är att de är så vana vid betyg att de önskar en
sådan bedömning även på en konstskola för att veta hur det går
för dem. Med tiden lär de sig läsa av lärarna mer. Samtliga
anser att det pågår någon form av undervisning, överföring av
kunskaper. Denna överföring gäller inte bara tekniska
färdigheter, utan en förståelse för konst och hur det egna
skapandet utvecklas. Det är lite diffust hur detta sker.
Eleverna på den förberedande skolan upplevde sig bli mer
undervisade än vad lärarna upplevde att de undervisade.
Eleverna på högskolan såg undervisningen mer som ett möte.
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På den förberedande skolan handlar det kanske om att skapa en
situation att ”växa” i. Likt ett frö som åtnjuter god jordmån,
bra temperatur, olika näring och vatten. Men sen är det fröet
själv som måste utvecklas. Man kan aldrig tvinga ett frö att
växa, men det går att förhindra det.
Den undervisning lärarna själv fått handlar framför allt om
det fokus på seendet som tidigare rådde. När lärare och elev
ställs framför ett motiv som de båda kan se är det kanske
enklare att kommunicera runt det. Idag utgår många övningar
från elevens idéer, om något som läraren inte kan se vilket
ställer större krav på kommunikation. Läraren ska sätta sig in
i elevens idé och eleven måste uttrycka sina tankar så att en
kommunikation blir möjlig.
Det som sker på skolorna förhåller sig till det som sker i
konstvärlden, vissa övningar utgår från utställningar eleven
och läraren besökt tillsammans, Många parallella riktningar
samsas i dagens konst och likaså måste undervisningen ske på
olika plan och utifrån varierande infallsvinklar. Lärarna
måste hela tiden söka nya vägar, många säger sig ha med några
sanningar från sin egen utbildning. På så sätt är det en
”transfierad kunskap”. I ämnet (pedagogik för förberedande
konstskola och konsthögskola) finns ingen utbildning.( Ett
undantag är utbildning i ateljésamtal som startats i
Japan).(CH)
När eleven sen kommer till högskola planterar inte läraren
startpunkten, som någon säger, man måste ha en egen plan. De
gynnsamma växtförhållandena från den förberedande skolan
försvinner, plantan tas ut ur växthuset men det är fortfarande
sommar.
De flesta intervjuade elever på den förberedande skolan ansåg
sig vara förberedda för högskolan, medan lärarna var lite mer
tveksamma. De elever som redan gick på högskolan ansåg sig
inte vara så väl förberedda när situationen väl kom. Frågan
var om det går att vara helt förberedd och någon frågade även
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sig om man skulle vara det?
Sen kommer vintern, man ska inte bara förberedas för högskolan
utan också för livet som konstnär. Detta hade mina
högskoleinformanter olika tankar om huruvida det var något som
var upp till dem själva att ta tag i eller om det borde ingå i
högskoleutbildningen.
Vad livet som konstnär innebar och vilken roll konstnären
spelar i samhället fanns det många olika uppfattningar om, de
samtliga ansåg att konstnären hade en specifik roll.
De flesta var även ense om att det knappast kunde finnas för
många konstnärer, om man bortser från den ekonomiska aspekten.
Morgondagens konstnär gror i drivbänken, men fröpåsen har
inget namn. Det ska bli spännande att se vilka former plantans
sökande tar sig.
Hoppas bara inte frosten kommer för tidigt!
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