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INLEDNING

För den som intresserar sig för teckningsämnets historia är

senare delen av sextitalet en intressant period Då växer bland

elever vid Teckningslärarinstitutet och yngre teckningslärare

en rörelse fram som kräver och på förbluffande kort tid lyckas

genomdriva radikala reformer, främst av teckningslärarutbildw

ningeno (För en kortfattad översikt över händelseutvecklingen,

se bilaga 2 nedanq)

Sådana rörelser förekom som bekant vid många utbildningsanstalterå

,awm kring sextitalets slut, men nyordninäenTöar åtskilligt mer

genomgripande och fick större bestående verkningar än på andra
I

han.a
'

Nyordningen gällde inte bara teckningslärarutbildningen och de.fl

interna förhållandena på TI. Hela den offentliga diskussionen

om teckningsämnet ändrade karaktär under sextitaleto Det var i

inte längre självklart att teckningslektionerna i första hand

skulle fungera som rekreation och andningshål, eller tjäna 'å

individens fria personlighetsutveckling, eller öva hantverksw g

skicklighet och skapartalanger, eller förmedla etablerade estew'
E

tiska konventionerGJ I stället började den offentliga debatten i

om teckningsämnets mål att handla om (kultur)politik och same
v

hällssyn, och debatten om ämnets innehåll berikadesmed begrepp

som "estetisk nutidsorientering” och "miljökunskap“

Vidare föryngrades och radikaliserades ledningen för Teckningsw

lärarnas Riksförbund (TR) och ingrep i debatten e även den

kulturpolitiska e på ett sätt man knappast sett exempel på

sedan folkskollärarkåren var en radikal kraft en gång i världenQ

Mot slutet av sextitalet gör TR ideligen kulturpolitiska uttaw

landen, går in i diskussionen om ämnets mål försvarar sig och

TI mot de återkommande anklagelserna för vänstervridningy ger

aktivt stöd åt Gert Z nordströms kandidatur i striden om rektorsw_

tillsättningen vid TI 1967M68 etcr För att förbereda och driva

på radikaliseringen inom TR spelade' Teckningslärarnas och TIW

elevernas Förening (TTF) stor roll TTF blev mot slutet av sextim

talet i praktiken Tïis elevkår, och det var en ovanlig elevkår



la.,

i kraft av all politisk och facklig aktivitet som där utvecké"lffíå

lades, Och de hade stöd av en till stor del ny lärarkår vid TI,f ffi-i

Slutligen fick den nya generationen på och kring TI också ett

visst inflytande över teckningsämnets skrivna läroplan sådan
i

den kom att utformas i Lgr 69:

"Det anmärkningsvärda med tillkomsten av
läroplanen i teckning i Lgr 69 är dels att
undervisningen i skolorna genom läroplanen
kom att anpassas till en redan tidigare
genomförd förändrad lärarutbildning, i _
stället för att lärarutbildningen anpassas
efter en ny målsättning i skolorna, vilket
annars är brukligt; dels att den enade lärarm
kåren och utbildningsanstaltens elevkår var
pådrivande och initiativtagare för dess ute-vl
formning på ett unikt sätt," l)
(Waern 1972, s 34)

Hela denna händelseutveckling vid och kring Teckningslärare

institutet förefaller vid första påseendet falsifiera denÛ'Ü'

välbekanta tesen om skolan som ideologisk statsapparato Obe-fvftffff

stridligen lyckades en radikal generation TIeelever och H

yngre teckningslärare genomdriva sina krav om ovanligtVv'ïLftït--ÜI

gående refomer,
i

ti sig substantiella, men dock
M

I eFF-MM'WW

Hur Skall det förklarasåuw Var reførlnerna) marginalföreteelse'r' 'I

'

ett r Visserligen anmärkningsvärt M undantag som bekräftar¿idff'

regeln att utbildningsreformer drivs fram av samhälleliga'¿fw

behov? kvalifikationskrav?
klassintressen F

däremot inta av
1

_. I \

de närmast inblandade aktörernas intentioner? Eller var reforeäjïflflí

merna kanske i grunden inte särskilt omstörtande, var de

skenreformer utan större räckvidd eller mer långsiktiga"f'vl

effekter?_Eller kom reformerna trots allt att fylla viktiga';

funktioner, men helt andra än aktörerna avsettekanske var

reformerna i själva verket väl förenliga med statsapparatensw 'Ü

behov ev exempelvis legitimation? Eller var kanske Intel-alleleel:se,*1v
vid TI i slutet av sextitalet inte annat än en palatsrevolll-WI

l) Waern, vars uppsats i övrigt är mycket värdefull, drar v
förstås för snabba slutsatser när han hävdar att teckningsev
undervisningen i skolorna förändras i och med Lgr 69, Det v v
återstår att visa, KROKWprojektets resultat tyder ilte-på¿j**
större förändringar, « Y, = _;v
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tion utan bredare förankring, och kommer i så fall på litet

längre sikt motståndet "från fältet" mot inriktningen på bild4f§ fgå

analys etc att växa sig så starkt, att det bara ärentidsfråga' f š

innan de vunna ställningarna kommer att uppges; är_kanske,

tillkomsten av TUM (dvs teckningslärarutbildningen i Umeå)'f g¿¿,§

ett Steg på vägen dit? I så fall ett uttryck för attpintebaraïfdt-Å>

lärarna "på fältet" utan även statsapparaten reagerar mot ut--f-ï""If-.* >°:>

vecklingen på TI,

m Detta är frågor jag inte kan besvara; till att börja med_gä.11erf_ffI

det att frilägga betingelserna för och förloppet av den processö

som hade händelserna vid TI 1967w68 (rektorstillsättningen,l
I I

en ny studieplan för teckningslärarutbildningen, förnyelse

av lärarkåren vid TI, radikaliseringen av elevkåren) som singl Q

kulmen men som förbereddes och pågick under hela sextitalet,

om detta handlar ae följande siaarna, l)

Läsaren uppmanas att börja läsningen bakifrån, med detiavsnitt,rï-

som börjar s #5 ll

1) Om det material jag använt;

Teckningsämnets historia är till största delen oskriven, Spridda :Ü
fragment av relevans för den period jag behandlar finner man hos',

Aasen 1979, Strandman 1964; 1965, Örtenholm 1974, Nordström &f~
Romilson 1970, Dahlgren 1968, Metodikveckan“1978, Nordström¿1971;§ï
1977, Hemmel 1964,

Mest nytta har jag emellertid haft av en akademisk övningsuppsatsfi
av osedvanligt hög kvalitet, Kolbjörn Waernz'Vänstervridningenäpåg
Teckningslärarinstitutet, Historiska institutionen, Göteborgs_
universitet 1972, Waern behandlar bakgrunden till och omstäne ~

digheterna kring nyordningen 1968M69, dvs just det förlopp jag ""

är intresserad av, -É,l

Vidare har jag gått genom 60wta1ets-årgångar av tidskrifterna. ._
Teckning, Estetiskt forum och TTFeföreningens'tidning, Jag har .
också haft tillgång till Teckningslärarinstitutets arkiv, där -1

man finner en del intressant källmaterial och tidningsklipp,v
man samlingarna är ofullständiga och något kaotiska, Till s:i,.:~::~f:uyfi¿.ÜÜÜl
har jag intervjuat Gert Z Nordström och Ulf Klarên,

Av källmaterialet har jag kopierat det viktigaste somv

förvaras_i fyra pärmar hos KROKarna,
' ~
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EN CENTRALISERAD MAKTSTRUKTUR

En avgörande förutsättning för den snabba och genomgripande

nyordningen på Teckningslärarinstitutet framemot slutet av

sextitalet var den centraliserade maktstruktur som utvecklats

långt tidigare,

Särskilt posten som rektor för Tl var en nyckelposition? Här

i landet har det? fram till dess att teckningslärare började

utbildas i Umeå hösten 1976? funnits en enda utbildningsanstalt

för teckningslärare? Vidare har maktpositioner på TI sedan länge

varit sammanvävda med maktpositioner inom teckningslärarnas _

fackliga organisationer? Det är inte så märkligt? med tanke på

att teckningslärarna är en ganska liten yrkeskår?

Rudolf Hårde är ett intressant namn i sammanhanget? Hårde var

föreståndare på TI (en titel som senare förhandlingsvägen

ändrades till rektor? Örtenholm l974? s 79) åren l957w67~

Ifififtill var han ordförande i Teckningslärarnas Riksförbund (TR) I

från 1949 m då TR dnslöts till sFL Och därmed till Too »fi'

till 1959 (örtenhoim i974? s 56? 87)? Dessutom datt HårdeI

åren l956fll965 i styrelsen för Svenska Facklärarförbundet SFL?

först som vice ordförande? därefter som ordförande (Örtenholm

1974? s 138; Örtenholm 1965?s 79)?

Det var den centraliserade maktstrukturen som gjorde att det

var så betydelsefullt vem som beklädde rektorsposten på TI?

vilket förklarar att striden om rektorstillsättningen 1967m68

blev så våldsam.låudolf Hårdes person är intressant också i

det sammanhanget? Ungefär så här kan man teckna bakgrunden:

l) Om striden om rektorstillsättningen på TI 1967M68? se de

aktuella årgångarna av Teckning? TTFWtidningen? Estetiskt

forum? En representativ samling pressklipp finns i en pärm

märkt “tidn? klipp 1968W70" i ls arkiv? Se vidare t ex

Örtennolm1974? s llåwll7? Dahlgren l968? s SW? samt framför

allt Waern 1972? s lBelG? f

Ett kort sammandrag av händelseförloppet finns nedan.i bilaga 2,!v

sšifl
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Hårde tycks ha varit en föga framstegvänlig man som i många

läger uppfattades som en broms för utvecklingen, inte bara

inom den politiskt radikala teckningslärarfalang som började

formera sig kring sextitalets mitt utan även bland föregående

generation arga unga män? dvs anhängarna av den s k fria metom

diken av readskt märkeQ Den fackliga splittringen 1963? då

Svenska Teckningslärarsällskapet STS bildades som en SACOeanslue

ten konkurrentorganisation till TR? hade förmodligen Egš:

(Nordström i anförd intervju) att göra med Hårdes person

och hans maktpositioner på TI och inom TR/SFL/TCO? e Här ser

vi ett exempel på att personlighetens roll i historien inte
I

är försumbar?

Händelser som starkt bidrog till den fackliga splittringen

1963 utspelade några år tidigare? vid det “allmänna svenska

teckninglärarmötet" i Norrköping l957? Där var den ständigt

lika aktuella frågan om teckninglärarnas fackliga tillhörighet

åter uppe till diskussion? Hårde och den övriga TRwstyrelsen

hade rekommenderat att förlänga avtalet med SFL? trots att

många teckningslärare? och även många Tmedlemmar (vid Ts

riksmöte i Stockholm 1955 en majoritet bland deltagarna) förem

språkade en övergång till LR och SACOr När så fyra mot styrelm

sen oppositionella mötesdeltagare förvägrades rösträtt i frågan,

med motiveringen att de inte var TRemedlemmar? lämnade de i
I

vredesmod detta "allmänna teckningslärarmöte" (som alltså inte

var ett Taötel? Det här tycks ha varit en infekterad histom

ria? som Ts egna historieskrivare (öreanholm 1957? Hemmel

1964? Örtenholm 1974) tycks ge en mer än lovligt partisk skilm

dring av? Och den vore värd ett närmare studium? Man kan

förstå TReledningens synpunkt att frågan om TRss tillhörighet

skall avgöras av TRxs medlemmar? men man bör samtidigt hålla

i minnet att i slutet av femtiotalet var organisationsgraden

fortfarande låg bland teckningslärarna? och bara en minoritet;

närmare bestämt ca 175 (Romilson 1974?fsf107),av'de totalt ca

450 (Örtenholm 1960? s lÖZ) yrkesverksamma teckningslärarna var

medlemmar i TR?Övriga var dels organiserade på annat hållß delsš v

oorganiserade? l början av sextitalet (l okt l96l) skall antalet.

personer med teckningslärarexamen i statlig tjänst eller med

anställning inom.det obligatoriska skolväsendet ha uppgått "ti....llfv
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. m 'r

357 enligt officiell statistikg varav 244 var TR medlemma

(örtenhoim 1964, s 1,21.)ß val att märka; rn organiserade enbart

behöriga teckningslärare

tion fackliga aktivister skulle ka

tt driva linjen att TR

(Romilson l974a,

e en princip som en senare generae

lla skråmässig; Christer

skall organim
Romilson skulle komma a

sera alla som arbetar som teckningslärare

s lBl)En Många bland teckningslärarna var obehöriga? nch

för dem var alltså inte TB vid denna tidpunkt något alternativQ

När Teckningslärarnas och Titelevernas Förening (TTF) konstim

tuerades 1962y lär en av huvndanledningarna ha'varit

"att medverka till att den fackliga smygprepaw
gandan på TT kommerbertW
(Bengtsson l966, s l)

Och

redagiöreningens

första år driver dess styrelsey nl a

ordföran en Sörää Högwall en värvningskampanj för LR och

SACO; TTFzs första verksamhetsberättelse är märklig däri att

den avslutas med en anmälningsblankett för en nybildad LRe-

ansluten förening för teckningslärareß Den skulle senare

komma att kallas Svenska Teekniigslärarsällskapety STS l)i

(Waern l972y s 14)a STS organiserade även icke behöriga teckMA

ningslärarey och överhuvudtaget kan tillkomsten av såväl TT?

som STS betraktas som uttryck för att den växande öpçositionen I

mot Hårdes regim.på TT och inom den fackliga apparatem nu framw

träder i organiserade formeri

Vad gäller STS så blev denna sammanslutning av allt att döma

ett säte för "läroverksintressenW Och för den kategöri,tecke._

ningslärare som var mer intresserade av kultur än av pedagow

gik, grovt sagt; Sådan framstår åtminstone STSWorganet Eåšâf

tiskt forumgt vars första årgångar liknar en tunnare utgåva av

Bonniers litterära magasin eller Grd a Bild på den gamla goda

Enligt Nordström 1966a konstituerades STS 1963 på initiativ
av några elever vid TI (utöver den redan nämnde Torbjörn Högrm
wall Thorulf Löfstedt samt Janviktor Wahlgren) tillsammans
med några teckningslärare ur den äldre generatienen (Sö
Ahlnerfi Rudolf Browall)W och med starkt stöd från Läge tjänstem
mänæsärskilt ombudsmannen Jantäenrik Bjö'il'f“'ck.ö



tidenß Vid sidan av iaekligt material (mest i löneiråanr)
finns där artiklar am aktaella negivenheter i kulturlivetø
typ beatnikvågeny Siri Derkerts rlästringar i betengen vid
Östermalmstorqs tnnnelbaneatatinnfi ÛPekonst eteg konstkritik
och mer traditienella artiklar en tildningsresor till frame
mande länderg intrikata artiklar en nereeptionspsykolagi med

Imera i den vägena Vid den tidpnnkt då Estetiskt forna började
utkomna var konkarrentarganet rankning en mycket trist panlie
kation med officiell irantening ise bilderna ovan s :LilQ Varken
Etstetiskt forum eller Teeknigg innendll särskilt nyeket om
teokningsämnets metodik eller annat pedaqeaiskt inriktatmam
terialav lä

Detta att STS synes ha blivit llavmaasielïarareintressenasW
förening är förmodligen en ntveekling sem sker under lnnpet
av sextiotaleta Från början var inte heller TR någan nrgae
nisation sam visade större intresse för de problem som ndtte
lärare i den obligatariska skalanß een STS skapades idre
modligen snarare som ett nttryek fdr oçnesitionen met det
trögrdrliga TRmetatlisaemanget kring Rndali Hårder

Inom STS rymdes inte bara gynnaaielararintressenar Bland
de flitigare skribenterna i Estetiskt forum under seatitalet
återfinns Jan Thomansap som.en gång i världen tillhörde de
argaste unga männenä en av initiativtagarna till SYT l947
(Sveriges Yngre Teokningsläirarelår een idaspråkare för det
s k fria skapandet i Reads andn®_

Jag tror man bör förlägga en knutpunkt i teokningaämnets
historia till året 1962g då TTF een dig kom tillGå Många
strömningar inom teekningslärarkdren kande vid den tidpnnkten
temporärt förena sia i appositienen net förhållandena vid TI
och TR/ÉFLXTQÖWetablissemangeti där fanns de som ville ha en
stark een tidsenlig facklig organisering? det iria skapandeta
anhängare? de som ville ha eleviniljtande oen interndemekrati

ll Wäåïfi t972? S ldelzg har gjert intreaaanta kvantitativa
sammanställningar av innehållet i Éeekgåggfi fördelat på
annesområdenr



på TI? de som ville ha en bättre erganiserad teekningslärarw

utbildning, mer pedagegiskt inriktad een mer anpassad till

skolans? inte minst grundskelans krav? samt de sem ville ha

en politiskt? eller till att börja med snarare en vetenskape

ligt motiverad tecknintandervisning ute på skelernai

Det var en ehelig allians sem inte blev länglivadi När pelitie

seringen och diskussienen am teskningsämnets'metödikLyutveçklats

under sextitalet? blir exempelvis “det fria skapandetW en

av måltavlorna för den yngre teekningslärargeneratianeni i

j'fär sig den nämnde Jan Tberru_ följande kängai
W

Jan Tbemaeus star fertfarande tyst kvar i
sitt hörn av teekningssalen för att inte
riskera att påverka sina elevera Den uppgiften
låter han i stället alla kemmersiella intrese
senter sköta själva? bli ai via elika slag
av reklame een massmedier Intressenter sem
har all anledning att glädjas så länge skalans
bildpedageger vägrar att bedriva undervisning
öm bildpäverkan een masskammunikatien.iiE
(redaktienell netis i :Égkning l96826? s l74)

Men l962 fungerade alliansen? een TTF tycks ha fungerat sem
en viktig uppsamlingsplats för eppesitienen met Hårdes regim.

Från början var TTF verkligen sem.namnet säger en förening

för både teckningslärare een Tieelever (met slutet av sektie

talet blev den i praktiken en elevkärli I synnerhet gällde

TTFis krav den interna demekratin

på Tin Vidare tycks TTF ha kämpat för en mer pedae

gegiskt inriktad teekningslärarutbildning? mindre av tradie

tionell konstnärlig utbildning een mindre av utbildning med

inriktning på gymnasielärarnas benevg Den dåvarande teekningse
lärarutbildningen? sem lade star vikt vid prejektiensritning?

linearritningi frihandsteekning een välskrivning ete (enl

intervju med Gert Z Nerdström 790625) uppfattades sem.dåligt

anpassad inte minst till grundskelans krav; Hårde å sin sida

hade föga förståelse för elevernas krav em inflytande een effekt
tivntn ntnilaning? och via taiian ntniianingtnn inriktning
tycks Hårde betraktat den sem.“en del av vad sam rör kanste

utbildningen i vidastemeningW (Wikhelm l964? s 90) snarare

än som en pedagogisk utbildningi
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Efterhand intensiverades TTFis opposition mot Hårde:
"Redan 1965 klagar TTF på bristande planering
och dålig ämnesintegration? och i två skrivele
ser från februari 1967 till Konstfaokskolans
styrelse anmärka mot att Hörs timplan ej följs
och mot gästföreläsningarnas uteblivande trots
att Kungl Majrt anslagit medel till dessaß Skrie
velserna följs upp med personliga uppvaktningar
på Sö? och resulterar hli aß i överläggningar
mellan Konstfaoksknlans styrelse och TTFrs
ordförandei Ansvaret för de enligt TTF dåliga
förhållandena på skolan anses vila på rektor
Hårde personligen? men med tanke på dennes
pensionering i ooh med utgången av höstterminen
1967 vidtar TTF inga vidare åtgärderiav
(Waern 1972? s lå)

När sen inte Hårde avgår? utan ansöker om ett års förlängt

förordnande? vilket Kenstfakskolans styrelse tillstyrker

trots det utbredda missnöjet på skolan? så blir detta det

sarajevoskott som utlöser WrevolutionenW på Tlr

“Då detta kommer till elevernas kännedom tar
sista årskursen på institutet initiativ till
en skrivelse som kräver tillsättandet av en
ny föreståndare för läsåret l967/68? oeh som
efter underteeknande av så gott som samtliga
Tiselever överlämnas till Hö?

Den 3 mars uppsöker två tjänstemän från
Sö institutet ooh håller mottagning för lärare
och eleveri Två representanter från TTF framför
åter elevernas klagomål? bristande planering?
dålig information? avsaknad av målsättning ooh
personliga försummelser av rektor Hårdei Föle
jande dag sjukskriver sig Hårde ooh återtar sin
ansökan om.förlängt förordnandeif
(Waern? passim)

Efter en del märkliga turer utses Gert Z Nordström i konselj
8 mars 1968 till rektor vid TI? Hans kandidatur har fått krafe
tigt stöd av TTF och TR? En l stig hypotes som Gert framkastade

(intervju 790625) år att uthildningsministern Olof Palmes _
personliga ställningstagande till förmån för Gert avgjorde

frågana Utnämningen var anmärkningsvärd såtillvida att reges

ringen gick emot såväl asstfaeks styrelse som Hö; åert spekue

lerar i att Palme vid denna tidpunkt m innan de för honom

omtumlande händelserna på Kårhuset nsv e fortfarande var

positiv till radikaliseringen vid uthildningsanstalterna?__H

Samma år? 1968 blir Tlas radikalt omstö ta studie lan sådan5 f

den arbetets fram av TTF och Tits nyinrättade utbildningsnämnd?
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godkänd av Sö9 ntan några som.helst ändringarav Det var en

avgörande framgång för radikalerna vid Til Visserligen var

äroplan för teckningsämnetde inte helt nöjda med den nya l

som togs i och med Lgr 69g men åtskilliga av deras krav hade.

trots allt tillgodosettsl Och på Ti var maktövertagandet inoml

kort totaltfl Därtill bidrog en viktig omständighet: att de

lärare vid Tl.som-inte fann-sig tillrätta med nyordningeny

eller som blev utan arbetsuppgifter p gr av den nya studiee

planen, ofta redan tidigare hade en del av sin tjänstegöring

förlagd till Konstfackskolanß ooh nn hade möjlighet att dra

sig tillbaka dit. Av de lärare som l966/67 var anställda vid

TI tjänstgjorde tre fjärdeldelar även vid själva Konstfaokm

skolanav Läsåret 70/7l hade den proportionen sjunkit till en

fjärdedele -De lärare som lämnat Ti har oftast förlagt sin

tjänstgöring helt till KonstfackGå öoh det var många lärare

som lämnade TI dessa år; Av de lärare som 67/68 arbetade_

vid Ti fanns bara en tredjedel kvar tre år senarel (allt

enligt Waerns beräkningarW l972;y s Zåfl) l stället tillkom

en helt ny generation Timlärarey särskilt många i ämnen som

Miljökonskap och Estetisk notidsorientering (Waern l972:9 passim)

Också inom den fackliga apparaten befästes maktövertagandetß

I den kronologiska genomgången i bilaga 2 nedan kan man se hur

Gert Z NordStröm och småningom ookså Christäfåâömšïšöåtfiöš

viktiga positioner inom TR ooh i redaktionen för tidskriften

Tegkningfi hur TTmöreningen styrdes av radikala krafter som

Lars PetterssonF Madelein Bergh; idag är visserligen elevkåe ggn
ren Vid TiLëämligsa sassivfi.msflllärerssssslesstår f<1>mfaffeneie
av en hel del lärare av l968 års generations Gert Z Nordström” Mr
är vital rektorl Ooh i det fackliga arbetet har Christer

i

Romilson viktiga uppdrag inom faeklärarförbnndet och Ulf

Klarän är redaktör för Teokningv

Det här är verkligen intressanta Har giok det till att en ny

radikal generation så totalt kande vinna inflytande över teokm

ningslärarntbildningeng ooh i hög grad också över de faokliga

organisationerna och den offentliga diskussionen on teekningse

ämnetgflinflytandet över den faktiska undervisningen i skolorna

är med säkerhet tämligen :knackar:tåns(iallal e därpå tyder KRQKW

projektets nndersökningarlš

Å,..,_.¿_r-A 4
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I det här avsnittet har jag Lelat visa hur den centraliserade

maktstruktur, som växte fram redan under lfancien rëgime; var

en avgörande betingelse för den nyordning som kulminerade med

striden om rektorstillsättningen l967e68 som den mest spektam

kulära begivenheten men som förberetts under hela sextitalet,Å

I dag, med MBmörhandlingar och nämnder av alla de slagF hög”

skoleanknytning, en cementerad facklig splittring, inrättandet

av ytterligare en utbildningsanstalt för teckningslärare, vore

en motsvarande snabb omvälvning knappast tänkbara

Men den centraliserade maktstrukturenßär förstås bara en bland'
andra betingelser för nyordningenw I det följande ska jag

notera några av dessa betingelserø Jag kommer att
framför allt ta utgångspunkt i frågan om teokningslärarnas
professionsintressen, dvs deras gemensamma intressen som yrkesm
kår. Det innebär självfallet att perspektivet blir begränsat9
I synnerhet kommer jag att tvingas utelämna omständigheter

som har med den interna politiseringsprooessen på Tl att göra,

samt utvecklingen inom byråkratin utanför TI; det vore intresm

sant att veta mer om varför t er Sözs läroplansöversynsgrupp

fick bakläxa i fråga om skrivningen av läroplanen i teckning

inför Lgr 69 m hur lyckades det den nya Tïmgenerationen att

få inflytande in i maktens korridorer? Men framförallt vill

jag här framhållaf att det följande inte ska ses omedelbart
som ett bidrag till teckningsämnets'historiaß Teckningslärarm

nas professionaliseringssträvanden är bara en aspekt avtyvecikff--ß-___k

ningsämnets historiag Och går man längre tillbaka i tiden, och

betraktar teckningsämnet sådant det utformats i folkskolan och
enhetsskolan, har förbindelserna med teckningslärarnas profesm

sionsintressen varit synnerligen indirekta, av det enkla skälet
att bara en liten minoritet bland de utbildade teckningslärarna

arbetat i dessa skolformerl Ännu i slutet av femtitalet var
enbart lO % av alla yrkesverksamma teokningslärare sysselsatta

inom den obligatoriska skolan _(enl Örterholm 1960.F s 102)ß
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TECKNINGSLÄRARNAS PROFESSTONSINTRESÉEN, INLEDANDE REFLEXIONER.

En utgångspunkt för följande resonemang är: I ett samhälle

som det svenska, ett utvecklat kapitalistiskt samhälle med

någorlunda fungerande konkurrens, har lönarbetarnas fackliga

organisering som sin väsentliga uppgift att säkra arbetskraftens

individuella reproduktionsbetingelser, och i synnerhet att

sörja för att arbetskraften verkligen kan säljas, och att dess

värde liksom dess försäljningspris (lönen) hålles uppe på en

acceptabel nivå6 Detta i konkurrens med dels arbetskraftsm

köparen (för teckningsläraren i allmänhet staten), dels andra

lönarbetare (för teckningsläraren som regel andra lärar eller

t ex konstnärer, som av tradition ofta haft teckningslärarjobb

som bisysslal,

När man funderar över betingelser för nyordningen på och kring

TI mot slutet av sextitalet, kan det vara vettigt att ställav

frågan i vad mån denna nyordning, och utvecklingen som ledde

dit, tjänade teokningslärarnas professionsintressen. Jag kommer

fortsättningsvis att använda termen “professionsintressen" i

stället för "fackliga intressen” för att markera att teckningsm

lärarna som yrkeskår, profession, statusgrupp kan ha intressen

som inte nödvändigtvis sammanfaller med frågorna som deras

fackliga organisationer vid olika tidpunkter drivit, Den orgaW

niserade fackliga kampen har i hög grad gällt lönem och anställm

ningsvillkor i snävare mening, Men teckningslärarnas långsikmaa

tiga professionsintressen kan framträda i många andra former.

I början av sextitalet drev TR knappast frågor som hade med

teckningsämnets mål eller överhuvudtaget läroplansutvecklingen

i snävare mening att göraß Det figämgåï üxgmpelviâ âv áëbatten
som fördes i tidskriften Teckning i), och vidare framförde

varken TR eller den nybildade TTF synpunkter på teckningsämnets-i

l) Waern 1972 har räknat spaltcentimeter i Teckning för att
spåra hur debatten förändrades under sertitšlet, Han finner
att debatten om teckningsämnets mål liksom om ämnets metodik
tar fart under senare hälften av decenniet, Vidare tillkomVW
under senare hälften av sextitalet artiklar "som behandlar
bildframställningen som sekundär, ett medel att illustrera
eller förtydliga ett i text uttryckt meddelande." (jag förw
modar att Waern avser t ex analyser av reklambilder) M sådana
artiklar förekom inte under förra hälften av sextitalet, Då
förekom däremot kolossalt mycket material om barnteckningar,
vilket nästan helt försvann under sextitalets senare hälfto
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målsättning i samband med diLkussionen kring Lgr 62 (Waern

1972, s 17)a Framemot mitten av sextitalet hamnar dock mål*

frågorna på dagordningen även i fackliga sammanhang; att TTF

och TR så aktivt drev läroplansutvecklingsm och målsättningsN

frågor är nog ett undantag i lärarfackliga sammanhang på senare

år, och under sjuttitalet har den inriktningen tonats ned, TTF

har ersatts av en mer normalt arbetande elevkår (TIS) och

TR har alltmer ägnat sig åt traditionellt fackliga frågor, Vilket:

också kommer till uttryck i låpkningß Det kan innebära att

teckningslärarnas professionsintressen på nytt framträder via

andra kanaler än de fackligaa

Det är den ena punkten jag vill trycka på i dessa inledande

reflexioner: att teckningslärarnas prefessiensintressen är

något mer än bara de intressen sem kemmer till uttryck i orgam-

niserade fackliga former9 Den andra punkten gäller själva

avsikten med en analys som tar utgångspunkt i professionsinm

tressena För säkerhets skull: jag hävdar inte alls att de Å

TIeleveroch teckningslärare som genemdrev nyordningen på TI

och förändrade läroplanstänkandet kring teckningsämnet medvetet

syftade i första hand till
attitillgogcse

teckningslärarkårens

1arbetstillfallen och status inomegenintressen av högre lön ech

skolhierarkin etc w flertalet tänkte med säkerhet inte alls

i sådana banory deras ambiticner terde ha varit främst

(kultur)politiska@ Men en hypotes värd att prövas är att reformm

kraven knappast kunde ha genomdrivits så snabbt och genomgripande

om de inte varit förenliga med åtminstene vissa för teckningsm

lärarkåren viktiga prefessicnsintresseni
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Ingen av dessa utvecklingslinjer har givit ämnet hög status,

och i sin strävan att höja ämnets status hamnade teckningsß

lärarna i konkurrensförhållande till dels staten, dels andra

lärarkategorier ß eller "övrig personal", vilket föläande

notis ger exempel på:

ff Rillärarncs löncvilllmr
En "öiningslärarc" har till en linfvndstadstidning insändt
en jf'miörfi'lsf: flllfllml all vara rixlärart vid elcrneiitarlärm
verken och valflnnäslm'v viil en av nniversilelcma, ln'arvici

[öl-delen tillkonnnci' vaknnlislnrtn, min ilnjnltr 900 ulf
kontanta inkomster förutom hosiällsx'um, då rn ritlåirare
deremot får nöja sig med 500, ett för allt.. W An ritlíimrnr
äro rå illa aflönadc' är orsaken till, am så. många rixlärare-
befattningar äro vakanta, och lnn'n länge skala lämwïken

vinn i anknnd av oi'dilnn'ic lärare i de ämnen (len k. iörord~
ningen i (lvltn nistvlnlc iii|v>lu°if\'m*. aiznnim'na aki'nna oiin
på ett sådant sätt, :ill nlll sinne för teckning och :skön
konst gå sin undergång till mötes. w- Dcl nmlc- oj skada an.
påpeka (ii-nn iniesföilifillnndc, på den. nn rikets slšindcr,
unfntc lugn :tiken i iil'w'a'vlignmle och anslå så mycket _:ni
lí'n'nrc, som linfm npplmuingrn :så väl linkligcn som andra
snnlicr mn lnnnl, få »flilnnn löner :in iir kunna ii'nln sig
nell tj lilil'x'n nlni'nnnlc'. fi _

(Carlekrona Weckoblad 2/2 1867; notisen återgiven
i Estetiskt forum, årg 4 (l967), nr l, s ll,)

Dock är det främst till övriga läroverkslärare som teckningsw

lärarna befunnit sig i konkurrensförhällane. Jag skriver "övriga

läroverkslärare" eftersom det övervägande flertalet teckningsw

lärare varit läroverkslärarem Ännu under senare hälften av

ëemtitalet tjänstgjorde 90% av landets yrkesverksamma teckninga-m

lärare (med teckningslärarexamen) vid högre skolor -realskolor,

gymnasier, seminarier e och inte fler än 10% inom det obligatoam

riska skolväsendet, Det är väsentligt att hålla detta i minnet;

Om vi med teckningslärare menar perener med teckningslärarutbild”

ning som arba ar som teckningslärare, så är teckningslärarkåren

ända in i sen tid en läroverkslärarkâr, fet är naturligt

att de också velat bli behandlade som andra läroverkslärare:

TRmveteranen Tord örtenholm skriver i sin historik över tecknings~

lärarnas fackliga organisering:
"Riktmärket har under alla de år författaren
varit med i fackliga sammanhang w drygt fyra
decennier W har varit en ständig lönejämförelse
med adjunkterna ooh relationerna till denna
lönekategori har i stort sett inte ändrats,"
(Örtenholm l974, s 83) v
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Bland läroverkslärarna är förstås musike och gymnastiklärarna

intressanta att jämföra med teckningslärarnaG Ända in i sextiw

talet hade inte teckningslärarnas utbildning rang av högskolem

utbildning,I i motsats till musike och gymnastiklärarnas, Och

redan 1896 finner vi en ansökan från Svenska Teckningslärarflfl-flIt

sällskapet till Kungl Majët att från Högre konstindustriella

skolan utexaminerade lärare skall tilldelas titeln direktörin

för att "förhjälpa honöm ur den undantagsställning han intager

gentemot de övriga lärarnew (Waern l972, s 32)u

En historisk förklaring till att musike och gymnastiklärarna

haft koch harï) högre status än teckningslärarnaß är gissningsm

vis deras gamla förbindelser med kyrkan respektivetmilitärväw

sendetat

Idag framträder statusskillnaden mellan å ena sidan musikm och

gymnasiklärarey å andra sidan teckningslärare bl a i att de förra

är organiserade i LR med SACO som topporganisation, och de senare

till större delen i SFL med TCO som topporganisation. När TR

1949 definitivt »slöt om anslutning till det nybildade SFL m

tidigare hade TR varit ett bland andra självständiga mindre

lärarförbund m var motiveringen för detta beslut enligt Tord

Örtenholm att SFL med stöd av TCO redan hade en fullt utbyggd

förhandlingsapparaty medan däremot Läroverkslärarnas Riksförbund

ännu var en fackligt svag organisaticn:

"Även om teckningslärarna kollegialt sett
kände sig dragna till läroverkslärarna, så
blev det dock.till slut den fackliga styrkan
som fällde avgörandeti"
(Örtenholm 1974, s 57)

I och med att SFL bildades upplöstes Övningslärarnas Centralråd

(örtenholm a a, s 63), och övningslärarna har under hela efterm

krigstiden varit splittrade på skilda fackliga topporganisationer.

Jag har svårt att utan vidare tro på Ls officiella historiem

skrivare e Hegggel q l 9 6 4 L;Örtgenho lm l 9 7 4 e _ dam än?dr du I'àÉ _ _ _ .

pragmatiska skäl till att TR anslöt sig till och fartsattattv
tillhöra SFL6 Jag misstänker att teckningslärarkårens förhålw

lande till läroverkslärarintressena varit problematiskt på flera
sätt. Men den saken måste undersökas närmaregfl

Redan ovan, i avsnitt l, finns en kort redogörelse för de händelm
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ser vid det allmänna teckningslärarmötet i Norrköping l957 som

tycks ha verksamt bidragit till den definitiva fackliga splitt~

ringen inom teckningslärarkåren i början av sextitaleta Jag ska

Åge ytterligare något av bakgrunden, så som den framgår ur TR:s4

egen historieskrivninga

När TR fattade beslutet om anslutning till SFL var Läroverksläm

rarnas Riksförbund som nämnts ännu en svag organisation, som
'

dessutom en tid framöver (om man får tro Örtenholm 1974, s 64)_

vägrade företräda övningslärarnas intressen, även om övningse
I

lärare var medlemmare Men den policyn övergavs, och LR vann som
I

bekant avsevärd facklig styrka, Frågan om TR:s eventuella överm

gång till LR och SACO var ett permanent trätoämne under hela '

efterkrigstiden bland de fackligt intresserade teckningslärarna,

och falangerna som förespråkade SFL resp LR var jämförbara i
I

styrkaa Vid Ls riksmöte i Stockholm 1955 röstade en majoritet

för en rekommendation om utträde ur SFL och anslutning till LRo

Skälet lär ha varit det stora missnöje med SFL och TCO som väcktsI

av att dessa organisationer utan att konsultera TR gått med på
I

en avtalsuppgörelse som bl a innebar att musiklärare placerades I
en lönegrad över teckningslärarna vid de högre allmänna läroverkenv

(Hemmel 1964, s 52; örtenholm l974, s 72m74)o År 1956

lyckade dock RFL och TCO genom att återvinna den förlorade lönelm

f

graden reparera sitt anseende inom.delar av teckningslärarkåren,

varför TRWstyrelsen med Rudolf Hårde i spetsen enhälligt rekomHD

menderade det närmast följande teckningslärarmötet, i Norrköm

ping 1957, att besluta att TR skulle bli kvar inom SFL, Vilket

också blev beslutat, under protest från några oppositionella

mötesdeltagare som inte var TRemedlemmarQ(Örtenholm 1974, s 78f)

Detta är redan nämnt ovan s llQ Ur aspekten teckningslärarnas

professionsintressen och problemen med att accepteras som fullm

värdiga läroverkslärare blir den utveckling som sedan följde

intressantQ

Den fackliga splittringen i början as sextitalet torde främst

vara ett resultat av missnöje med TR/SFLWetablissemanget kring

Rudolf Hårde, som många ansåg_dåligt tillvaratog teckningsläe

rarnas intressen, deis i löneförhandlingssammanhang, med kanske

vid denna tid framför allt vad gällde försvaret av teckningsW
ämnets plats på schematq I Lgr 62 hade teckningsämnet fått lägre
timantal än teckningslärarna ansåg acceptabelt, vilket Torbjörn

Hö9wall i sin plädering för anslutning till LR skyllde framför
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allt på Ts oförmåga; vidare påtalar han att nu med grund~
skolan teckningslärarna hotas av konkurrens från folkskolfl
lärarna (Waern 1972, s 9f), Även gymnasiereformen några år
senare sågs som en katastrof, “ teckningsämnet upplevde sitt
hittfhs största nederlag", skriver Gert Z Nordström (1967,
s 4), som anser att det EEmed säkerhet /är/ den nya gymnasiem-I
reformen som är anledning till att teckningslärarkåren fackligt
sett är kluven," (passim),

Man kan se STszs tillkomst som että raden av uttryck för'teckM
ningslärarnas behov att bli fullvärdiga gymnasielärare:

"Sedan adjunkternas goda löneuppgörelse 1953
ligger övningslärarna sju lönegrader under dessa
och har 30 timmars tjänstegöringsskyldighet
mot läroämnenas 2l,"
(Waern 1972, s 9)

Och de som bildade STS säg alltså LR och SACO som en framkomlig
väg i dessa strävanden,

Men bilden är inte alls entydig, Även TR var en utpräglad
läroverkslärarorganisationg som nämnts var under_senare hälften
av femtitalet bara ca l0% av de utexaminerade yrkesverksamma
teckningslärarna sysselsatta inom den obligatoriska skolan. Och
Ts organ teckning genomsyras ända till 1964 (se illustralm
tionerna ovan s lfï) av en märklig ämbetsmannaideologi, en
slags representativa ambitioner som idag ter sig parodiska,
Som kuriosum kan nämnas att fem är ä rad i slutet av femtim
och början av sextitalet hade Ts styrelse

"sammanträdena förlagda till Sven Hemmels
teckningsinstitution ä Katedralskolan i
Lund, oftast ätföljda av gemytlig samvaro
på det alldeles intill liggande restaurant
Stäket /,,,"
(Örtenholm l974, s l08f)

Den som äger någon lokalkännëdömïiwhund vet att Kattis och
Stäket tillhör de mer ärevördiga bland institutionera Den
officösa framtoning som Ts ledning och tidskriften Teckninf
anlägger, denna anknytning till representativa sammanhang
och den kulturella offentligheten, kan tolkas som_gg front~_

linje i teckningslärarnas långvariga men fögaframgångsrika1
kamp att vinna erkännande som fullvärdiga läroverkslärare.
Samma slag av framtoning, dock mindre officiös och.ämbetsmanna~
aktigt representativ och i gengäld mer tätt knuten till den
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aktuella kulturdehatten och den kulturella offentligheten kan

man finna i de första årgångarna av konkurrentorganet Estetisk;
ÉQEEQ, som tycks ha till målgrupp gymnasielärare som är mindre
intresserade av elever än av kultur (jfr ovan s llf). Och i

detta sammanhang bör också nämnas den Vid denna tid ännu nära

tillknytning till Konstfackskolan som TI hade,I och det stora

inflytande som Konstfacks lärarkår (KROeintressena Var starka
där) utövade på TIo Läroverkens lärare i läroämnena hade sin
universitetsanknytningy teckningslärarna hade den konstnärliga

institutionen, Inom teckningslärarkåren fanns många konst”
närer, eller åtminstone många teckningslärare-med konstnären
ambitioner, och att vikariera som teckningslärare Var en vanlig

födkrok eller bisyssla för konstnärerÛ

Men den här frontlinjen hade inte framtiden för sig0 En yngreY

generation teckningslärare Ville ha en tidsenlig slagkraftig

facklig organisering.F snarare än en skråmässig organisering

som stödde sig på positioner inom den kulturella offentligheten.

För denna yngre generation var det knappast SACOmprestigen

eller läroverkslärarmimagen hos LR som lockadeQ Det Var den

fackliga effektivitetena Man kan således inte betrakta motsättm
ningarna inom de yngre teckningslärarnas led som motsättningar_

mellan privilegiejägare som ville till LR och mer demokratiskt
I

sinnade krafter som Ville Vara kvar i SFL (så som motsvarandev

motsättning kan framträda idag)m Missnöjet med TR/SFL/TCOm

etablissemanget kring Rudolf Hårde tycks ha Varit utbrett bland_
de fackligt intresserade yngre teckningslärarna och TIweleverna,

och frågan gällde snarast om det gick att rubba detta etablisseë

mang eller om en övergång till LR var ofrånkomliga Gert Z Nord”-l
ström avslöjar (intervju 790625) att han med några kamrater år
1964 gick upp till SACO för att lägga fram och diskutera ett "

förslag om övergång till LR r "men i så fall ska vi gå allihop"'
(dvs hela TR)ß Detta Var dock SACQerepresentanten inte intresw

serad av: "Vi ska plocka er en och enl"

Det är intressant att se hur TRts SFLranslutning under senare
hälften av sextitalet, i_och med att radikaliseringen fortm
skrider, inte alls enbart motiveras pragmatiskt, med hänvisning
till facklig styrkay utan med att sFL trots allt är en jämfö*

._ i ._ 1smdnhwøburelsevis progressiv facklig organisationa Fø d9 TRflsekrï*e*1reñ;\
och Teckningeredaktören Christer Romilson har på senare år varit
synnerligen aktiv inom SFLs
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Men sådana var inte alls förhållandena kring l962, den knut"

punkt i teckningslärarnas organisationshistoria som jag här

behandlar. Då uppstod allianser som inte skulle bli långm

livade, men som resulterade i att det gamla TRmetablissemanget

bröts upp, Högskolefrågan är kanske ett typiskt exempel.

Teckningslärarna var den enda kategori bland gymnasielärare

vars utbildning inte hade högskolestatus (Leif Andersson 1965),

och 1962 uppvaktar TR och SFL eckleastikministern med kravet

att TI frigöres från Konstfackskolan och ges självständig

ställning som högskola med studentexamen som inträdeskrav

l96l:6 s llO; 196127 s lZBf; 196222 s Zlf)a Eöljande

år l963 gör SFL en ny franßtöt hos ecklesiastikministern om
(Isçkninf

att behörighetskraven för övningslärarna skall omprövas (Teckm

ning l96325, s 97f)o Även de yngre teckningslärarna och TImeleml

verna har i många sammanhang drivit kravet att deras utbildm

ning skall erhålla högskolestatus, och att elevkåren skallfifåmmuuw

rang av studentkåro Men när elevkåren vid Konstfack och TTF

l963 gjorde motsvarande uppvaktning hos ecklesiastikministern,

ville de inte ha studentexamen som ihffädêggfääêonJååöår inte

säker på hur dessa förhållanden ligger till, men så mycket är

klart att TRmetablissemanget ständigt drev kravet om studentm

examen, för att höja ämnets status,

Teckningslärarna har sedan åtminstone ett sekel haft professions"

intressen av att erhålla status och lönew och anställningsvillm

kor som för upp dem i jämnhöjd med andra läroverkslärare, men

de har lyckats dåligto Kring 1962 kan vi som jag försökt visa i

detta avsnitt se hur dessa professionssträvanden tagit sin olika I
former som vävts samman till ett komplicerat mönsterykchw

de oheliga allianser somw småningom ledde till att deaamla

Tledningens makt och inriktning bröts, beredde marken för

den yngre generationens maktövertagande, '§:t_sätt att tolka

den utveckling som följde under senare hälften av sextitalet

är att "läroverkslärarintressena", ämbetsmännen och den kultu"

rella offentlighetens representanter förlorade kontrollen över

TR och TIa ÜGrundskollärarintressena"tar över ("den nya medelm

klassenj skulle somliga säga), l'så fall är teckningslärarnas

organisationshistoria och teckningsämnets läroplanshistoria

på senare år delvis en reflex av grundskolreformen och överlm

huvud taget ungdomsskolans expansion.

3 .
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ÄMNESKONKURRENSENQ KONSUMENTKUNSKAP

I avsnitt l beskrevs den redan existerande centraliserade
maktstruktur som var en förutsättning för nyordningen på TI
och för teckningsämnet mot slutet av sextitalet. I avsnitt
2 införs begreppet professionsintressen, och där hävdas att
dessa bl a tar sig uttryck i konkurrens mellan olika grupper
lönarbetareå Avsnitt 3 handlar om en sida av den konkurren-
sen sådan den tar sig uttryck för teckningslärarna, nämligen
kampen för att höja ämnets statusa Historiskt sett blir där
förhållandet till. (andra, läroverksvlärare särskilt intressant

I det avsnitt som nu följer ska jag notera en annan sida av
konkurrensen mellan lönarbetare; också den ett uttryck för
teckningslärarnas professionsintressen: nämligen deras kon-v
kurrens med andra lärare i försvaret av sitt revir inom

'

skolans samlade curriculumQ Det är slöjdw, svensk» och
hemkunskapslärarna som här varit de värsta konkurrenterna
W "/@Q, / teckningen har sina svåraste medtävlare bland
besläktade ämnenq Och släkten är värst", skriver Gert Z
Nordström i en artikel (1967ß s 4) från vilken jag lånar
termen "ämneskonkurrens" för att beteckna denna specifika
form av konkurrensl

Jag tycker mig kunna urskilja följande mönster: Tidigare
hade teckningsämnet varit jämförelsevis välutvecklat
såtillvida att progressivistiskt läroplanstänkande fick

i där än i de flesta andra ämnen.
Men i och med ääkäänXää sextitalet hotade andra ämnen
att s a s hinna ikapp, och dels beröva teckningsämnet vissa

större inflytande tidi

gamla inmutningar (svensklärarna kanske skulle ta
hand

om bildanalysß slöjdlärarna en del friare estetisk pro”
duktion och även teoretiska mnments l967 var ett förslag
aktuellt att projektionsritning skulle överföras till
slöjdundervisningen, Nordströsal967F s 6), dels annektera
moment man kunde förutse skulle tillkomma och bli viktiga
i framtiden (film och tv till svensklärarna; konsumentm
kunskap till hemkunskapslärare)l
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Här ska jag bara kort beröra konkurrensen med slöjdm

och svensklära a, och i stället ägna mest utrymme åt

frågan om kunsumentkunskapen9

Slöjdämnet först9 Som bekant blev det sent ett obligam

torskt ämne på schematq Det stod kommunerna fritt att

ha slöjdundervisning eller ejß Teckning kom till dels

att fungera som stödämne åt slöjden; enligt 1919 års

undervisningsplan skulle pojkarna i teckningen göra arbets"

ritningar och flickorna mönsterteckningar, allt som

slöjdförberedelse (Aasen 1979y s 16)9 Men den nära sam-

hörigheten mellan slöjd och teckning bör om inte förr ha

brutits under efterkrigstiden i den mån ”det fria skapandet"
bredde ut sig i teckningsundervisningen _

i men under sextitalet noterar Nordström.(1967}
s 6) att slöjdämnet blivit ett problem för teckningslärarna
eftersom det expanderat kraftigt och närmat sig teckningens

domäner. Och Nordström föreslår en intressant lösning påI

det problemet: att slå samman slöjd och teckning till ett

enda ämne:

"Man skulle kunna tänka sig ett slags bildm
och miljölärare för mellanstadium /högstadium
och en annan för högstadium/gymnasium som arm
betar inom samma ämnesområde men med en ämneslim
förmedling anpassad till elevernas åldersstadier."
(passim)

Senare återkommer Nordström ofta till detta förslag att

sammanföra teckning och slöjd till ett "Bild och miljö"w

ämne (se t ex Nordström i Konstrevy 196921 samt i flera

bidrag till f]__2____eg.;kn_;igngi.B Men förslaget mötte våldsamt
motstånd från fackligt håll (När STS 1966 äntligen antar
Ts uppfordran till diskussion i anslutningsfrågan, väljer

STSwrepresentanten Janviktor Wahlgren att i stället ägna

utrymmet helt åt kritik av förslaget om sammanslagning

slöjd/teckningp som han finnerh"synnerligen alarmerande"

å Wahlgren 1966ß Och Gert Z har berättat att också slöjdm

lärarna stegrade sig i samband med LUKedebatten; intervju

7906250)

Egentligen gär Gert Zzs förslag tillbaka på en idë han har
om differentierad teckningslärarutbildning (se t ex prow

gramartikeln i detta ämne, Nordström l965e Själva grund”

tanken SOm han Sedan Ofta åretvänder till, synes vara att
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hela bild* och_miljöeemrådet är så stort att man inte kan

begära att den som undervisar där ska vara all round»

pedagog, Själv har Gert Z haft en parallell till Konstfack”

skolans eller Konstindustriella skolans i Göteborg orgam

nisatioårtååkååâafack, med var sina specialister, men: med

utvecklat samarbete,.l skolan däremot ligger teckninga-

salen på vinden och slöjdsalen i källaren, utan något som

helst samarbeteEn (intervju 790625)

”Men det finns en komplikation i detta resonemang: det

ligger nära till hands att med Gert Zzs förslag tecknings-
lärarna W eller de “bild-W-a oeh miljö"wlärare som får en

utbildning motsvarande teckningslärarnas idag m tar hand

om de högre årskurserna och motsvarigheten till dagens

slöjdlärare de lägre, Så har åtminstone jag tolkat en

möjlig konsekvens av Gert e förslag, där han gång på

gång betonar att höga krav på analytisk förmåga etc ställsl

på teckningslärare som undervisar äldre elever: det krävs

att denne "är väl bevandrad i de estetiska teorierna samt

äger en intellektuell rörlighet" (Nordström 1965, s 122)o

Därför kan man förstå slöjdlärarnas motstånd, och man kan

spekulera i om inte en differentierad utbildning av det slag

Gert Z föreslår skulle gynna teckningslärarnas professions”

intressen, eller rättare sagtt de tecknings (eller bild-wI och

miljö~)lärares intressen som skaffar sig den mer teoretiskt

orienterade utbildningen i ett eventuellt utbud av differenm

tierad utbildning, Men Gert Z själv hade inte sådana avsik-

ter, enl vad han meddelade i anförd intervju,

Så över till svenskämnet, Här är konkurrensförhållandet

mellan svenska och teckning ett välkänt fenomene När målW

diskussionen tog rejäl fart i kretsarna kring TI mot

slutet av sextitalet, framstår ofta svensklärarna som huvudm

fiender, Dels var man avundsjuk på svensklärarnas aldrig

ifrågasatta status av läroämneslm i motsats till övningsm

lärare:

"Vi måste se teckningsämnet som en motsvarighet
til venskämnet, vi måste betrakta oss som språkW
lärare med uppgift att ge våra elever kunskaper
om bildens språk och dialektik,"
(TTFwordföranden Lars Pettersson 1968, s 3)

dels rådde en högst påtaglig konkurrens mellan teckningse
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och svensklärare om vissa moment, där ämnena överlappar

varandra (det är ingen ny företeelse; från 1878

stadgas för realskolans nedersta klasser att välskrivning
skulle ingå i teckningsundervisningen; Aasen 1979, s 8),

eller där svenskämnet hotar att annekteraamoment som

antingen tidie,fe tillhört teckningen (bildanalys) eller

som är nytillkomna (film ooh TV, diverse masskommunikam

tionsstoff)0 Med anledning av Sözs då aktuella förslag till

lläroplansöversyn inför Tecknišârgï969 följande redaktiom

nella kommentar:

"Det kan inte vara riktigt att lärare som
saknar utbildning inom emrådet bildkommunikalm
tion skall tilldelas stora delar av detta
ämneskomplex medan teckningsläraren med sin
fyramåriga utbildning endast tänks lämplig
att leda manuellampraktiska övningarfl'fllclüiZ/s 38)

Och under hänvisning till att teokningslärarutbildningen

till skillnad från svensklärarutbildningen inrymmer en hel

del undervisning i t ex film och TV sägs:

"Det kan således inte anses vara egoistiskt
fackliga aspekter utan objektiva värderingar?
som vägleder oss när vi kräver att få betrake
tas som skolans bildexperter,"(?amfim)

e Lägg märke till det smått geniala sätt på vilket teckningsw

lärarna här hävdar sina professionsintressen; först reform

merar man teokningslärarutbildningen, varefter man ett år

senare kan hänvisa till denna reformerade utbildningmförMV

att bevisa att inga "egoistiska fackliga aspekter" ligger

bakom teckningslärarnas anspråk,

Så långt om slöjde och svenskämnena som teckningsämnets

konkurrenter, Resten av detta avsnitt ska ägnas konsumentm

kunskapen som är ett snabbt expanderande moment i skolans

läroplan, och därför förstås ett eftertraktat byte för flera

olika lärarkategorier, (Inom parentes sagt har en helt ny

profession skapats i Sverige: Kommunala konsumentvägledare;

det är ett anmärkningsvärt uttryck, bland många andra e

tänk bara på alla inslag i massmedia typ "Du konsument" i

ljudradion m på att konsumtntkvalificering blivit ett akut

problem i det svenska samhället), Först några spekulationer

kring teckningsämnets historiska funktion som konsument”

kvalificering:
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Den offentliga teokningaundervisningen under 1700m och större delen

av lBOOMtalet var i hög grad yrkeskvalifioering; ritkurser för køntq
verkare ooh konstnärer9 linearritning i laroverkeno Konkurrensen från
utländska hantverksm och industriprodukter var betydelsefull för tesk-

Ämnets uppkomst som ett amne i den offentliga utbildningen
ningsämnets expansion (fddfina

måste alltså sättas i samband med den realistiska läroplenskods Vêïfi
~ulsi ett betingades av industrikapitalismens framvarts

Detta gällde alltsa producentkvalifioeringens Ett intressant problem
är teckningsamnets funktion som konsumentkvalifieeringQ Föreställningen

tydlinatt smakfostras har betydelse för konsunentkvalifieeringen ell:
gen genom i Sverige under lddoetalett

"/.../ för konstindustrins nöjande ar smakbildning nos
den konsumerande allaïnneten betydligt viktigare en
hos producenten /vøe/W

I!!
A asw

_
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å -v ålen lOg citatet ar namtatlur en skrift om teoknlngsunderm
visningen som gavs ut i överige lödfå9 oon just detta
citat härrör från ett tyskt upprop9 som gav teckning underfl

visningen skulden för tysk konstindustrie uteblivna frame
gångar pd industriutstöllningarna)

%

När det gäller såväl producentm som konsumentkvalificeringen, är

förhållandet mellan hantverk och industriell produktion en annkefl

punkt. Man har skal att vara något skeptisk till de nistorieskrivare

(t ex ïsling 1973; samhällsutveckling och tilasingsiaealfi s 104ff)
som tillmöter nemslöjdsrörelsen stor öatydelseu Tills motsatsen visats

förefaller det rimligt att anta att industriell kvalificering var

viktigare än kvalificering för nantverk eller nemslöjdß Kanske uppträdde

industriell kvalifioering i nantverkse eller nemslöjdskvalifioeringens

förklädnad? Så att det som lsling tolkar som en reaktion på industriell

produktionü djupare 'besatt ar ett led i utveoklingen av den hemindum

stri som är ett genomgångsled pd vägen mot den utveeklade industri-

kapitalismen?

Det är bara en gissninga Men nursom helst alger sunda förnuftet att

industripreduktionens expansion ooksd kräver marknadens enpansion,

avsättningsmöjligheter för varornaæ den när kör rimligen konsumentw

kvalificeringen varit ett problem; att förmå manniskor att sluta byta

med grannen eller köpa direkt från producenten ;_ på grtenf

Denna konsumentkvalifioering var förstås en utdragen process som skedde
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bakom ryggen på deltagarnag '~ det är inte fråga om någon vanlig

reklamkampanjQ Men själva omställningen när varubytet, köp och försäljw

ningøinte längre grpfidas pd personliga relationer mellan de bytande,

medias över en anonym mera så,
räknats,

denna omställning kan inte ha varit en gnisselfri process; det vore

ett funktionalistiskt felslut att redueera de na

de anonyma byteerelationernas utbredning till en ”effekt” rätt och.

mellan köpare ooh säljare9 utan fög

där anonyma industriprodukter saluföres till en anonym kr

Penningekonomins ooh

tgligaslätt av de nolitiskmekonomiska omvandlingarra (den ursprrw

iskor berövats'aokumulat-ionena proletariseringen9 dvs bl a att möss

sina produktionsmedel)s

Ty processen har ooksä en subjektiv9 sosialisationsteoretisk

sida som W F Hang sedan början av eentitalet försökt utforska nader

rubriken “varuestetikfi (termen 85esteti'isfanvänds då i sin ursprïrgliga

filosofiska mening "sinnlig kunskap”9 dvs varaestetiken kandlar om

den “modellering av sinaligbetenn som bar med brvlsvärdenas framträfl

delseformer att göras)

människor börjar :äšggšs en industritillverkad bytte framför en

knagglig bytta från ortens krikmakare0 att den förra byttan kanske

är billigare är ingen tillräcklig förklaring; Oob det intresse för

smakfostran som genomsyrar många diskussioner om teokningsämnet

kan ha samband med den prooess där hantverk ooh bemslöjd fär stryka

på foten för den industriella produktionens (För säkerhets sk ll

bör tillfogasä att självfallet det nakna ekonomiska tvingat att sälja

arbetskraften säkerligen är den viktigaste förklaringen; men jag har

inre velat peka på

tisk sidaß)

ett den nroeessen asked bar en sooialisationsteorem

Kanske kan ett samtida exempel förtydligas öolfgsrg Fritz Hang använder

termen “estetisk innovationW för en företeelse som is

:md “det estetiska åldrandet av f,ii/ i bran befintliga MW,

användbara9 övervägande grä kläderfs tysk tekomindustri nade 1966/67

gjort stora förlusterw oob undersökningar bade visat att 6Q% av alla

manskläder var grå.6 alltså lanserades en slogan: “Den som bar grå

kläder är feg"Q Men framgången blev bara kalv9 ty det var mest ungdomar

. *__ _.___._._....__.-.-'f'1

som köpte färgglada kläder9 Varpå tekoeindnstrin tog nästa steg:
började;



man

š

JJ; www

inpränta att det ungdomliga är efteraträvanavart ??@ nav (Hang 1971:
' ü

lwfl'itik (lQ'P Wflïf'fiïlflfllhfitik, S 50)? qXümplQi; fikn, bïglyfld att gata

atdndigt omvandlar människore varaeblivning, ainnliga
innovation"

b t
organisering behovsst litar? Vilket vieeerligen är mer upper ar ?

g
i

. 0 à, å*

och framförallt mer planerat? i var tid? Men en hypotes ar
all.sd

aa

liknande eoeialieationepreblen var aknta nar när ieker började till*

\ ° ' “t lev ? t vi här
fredställa alltfler behov via aan aaaaïwa narliaden Oeh at

kan finna en aelförriariaa till emeäïßttïeflå Qçh kønsumentkvallfl°e¶
ringene politiskeekononieka innebörd rader nerieden för indnetripro-

duktionene genembïßttv I am_ MH _Hmmmm UN MÅ

Exkursen slut.

Under eertitalet blir kaneunfiltkvalifieeringen på nytt ett problema
vflfint terde ha samband medbenenntüinevarnnarknadene erpansian?

ökande svårigheter för individerna att eköta ein budget? planera
så att de kan hantera avbetalningar? kontekort? ?nnorteringar den
räntor gå huset? Termen "reprednlttieneeviktN har använts för att
beteckna fenomenet att individen får evårigneter att sköta ein
egen individuella repreduktiena eeb detta blir ett preblem inte

bara för individen utan.à&ar1 att'eannälleligt preblen om
repredaktioneevikten bär för vanlig? ineiala hjälpinsatser? omekcl~
ning e och koneunentnpplvening e nan betraktas bl a Som åtatenå mm? i
reaktioner na individens reprednktieneavikt?

Bland teekningslärarna blir diekneeienen en miljö och Om kanenmentm
träning intensiv i t er leekgåäg? Kretaen kring TI metiverar aina
krav på enformning av ämnet till ett bilda een niljöämne med bänm
viening jnet till kraven een etalla till nenennenternea Någonstans

sig jag att det knrannment Weetetielenntideerienteringfl-aan främst

Gert i loidvtion deev
franlqšåka

tallened keiennentknnekap? När

SÖve lretlaneovereyngrunpffteeenteratett tidigt förelag till
läreplan i teckning? är TTmöreningen etarkt kritiek:

"Teckningeämnet ndate ge eleverna een kenennenter
hjälp i Olika vaieieeaeieaee /,??/“(T??kning 196335? ß 52]

gaEftereon högst §% av elevnaterialet kommer att bli
bilda eller miljöprodneenter een de övriga konenw
nenter? anaer TTF det angeläget att teekningeämnet
inriktae på att utbilda medvetna kanaumenter och
inte een tidigare på ømhnldanåed, av earberâvningar.
Eleverna får inte betrakta een blivande kenetnarer
eller

iknmthdnmrkare ntan een konsumenter av bild och
miljö?“ (aa, e 51 \



Sch de ledande debattörerna een Gert Z Nordttröm och Christer Romilfl

:sem betonar idelleen teekningeamnete kensumentforstrande betydelse

(Se t-er Nordëüröm 19666g s llšffg 19679 e 4ff s Romilson 1967, e

Teelnlni 9 eller boken om ä;l§en¿Fêff och många anära bidrag till

skalet Och samhallet enm Nerdetröm och Remileon ntrev tillsammans

1970). Det som är intreeeant är nnr de lyckas knyta sådana ambitioner

sem i andra sammanhang kallas “avelö a lmrgerlig-i.,:nflokt-rinering'fg~I

iänel og3U1rfitik e åyl (jfr t en SECO: e iniektrineringekampanj 1969)

till ett gamnälleligt tenor een man,nnnäe förntee Skulle tli allt

mer akut; nämligen behovet av konenmentlcvalifieeringQ Kaneke jnet

arg just när
också

dåårför fick ie kritieka ambitionerna eranligt etnr framg

net gällde teekningelärarntbildningene een i någon liten min

teckningeämnete reformeringt

ben viktiga förändringen i äiekneeienen en konenmentfontran nnåer

slutet av sertitalet jämförtsmeä tiäiånnn motsvarande kampanjer

framförallt

satsa på ieetran till motstånä met kemmnreialismeng CÄrieter Row
för vackrare tardeg oemJà är företas ett nn vill många

mileon använder följande argument för att bemöta anklageleerna att

den nya Tïegeneretionen glömt det fria ekapanäett

"Föret när vi får fram en generetien knltnrkonenm
menter som kan värja eig met knnuereiellaíntreße
tenn fe"^6enäe verken på åerae val av lir och aktim

av”

viteterå kan vi räkna men att få ee nån a påtagliga
reenltat av våra förser att franlenka det ëria
ekenenäet”

l TTFe tidninmln Ü968 knä ngn länet

wTeekningeämnet Skall inte utbilda raffinerade konst»
kännare nten vara ett medel att få aktiva een nedm
vetna miljökenenmenter”
Qrøïk 1.96e9 e 6)

Den tanken är jn inte nr? Alva Myrial skrev 19413

aieamhället behöver är ju nämlieen inte fler
dilettantieka grenetnäreri men en eter och stark
konetpnblikl”

mmen Alva.nyrdale omtanke gäller mer nenetltenanmtienä likeom läOOm

talets föreelråkare av konenmentfeetran tycke ha varit intresserade

av att Vegannderla förkeattnän trinß alternativt nemablójäen,

MEÖQH teekningelärarna met elntet av eentitalet etta var intreem

eerade av varneamhället een helhet9 een inte minnt niljöfrirer i

vid menine:9 inklnäerneäe maneneäiernaa erneneien9 En konannentfoem

“man
skulle inkludera tmnning till att tjnäa metetand mot påverkan

iräw TV och den övriga knltnrinänetrint



i

Det som framförallt intresserar mig här, den som vore värt att

a f.. 'b
O I ß »I ll

1
~ Q

grandka nalmnr%.ar førbindelnernn mellan å ena sidan denna vitala

din lsnion kring tenkningnämnern läroplannniveckling som tqñ-fårt

under renare hälften av nertitnleil å andra sidan teckningslärarnas

då aktuella nrofensionsintrnsnnnß Klnrnynin iakttagnre som Gert Z

Nordßtröm insåg tidigt vilken bntydidsn nonsnnentkvalificering skulle
.en

dnnnrnri åntrn var ett fält som 'teckmAfå, i framtiden, och. han iwrå

ningslärarnn hade professionnintrensnn nv att få om hnnd m eller

åtminstone sörja för att inte andra lärnrknregorier (hemkunskaps-,

hushålla-m9 tertilm, samhällsknnnknnnlärnrn) monopoliserarg

rr
EN ÖHJLLSTÄNDÉG

LWSMP

Skall konsumcnrfosrmn gr dr blivande
konsumenterna något väsentligt måste
den innnhålln alla de nspnlctrrh man
kan ställd på nn vnrn, Man lrnn blod”
inte utesluta den nsrnrírlrn nllrr nio-rn»
líslrn bedömfifidnm niin rr: rm»
na i nr: vríriïrlïàrl I :Érïlr
nämligen inte rn rndr rnännislrd snn:
mmm konsumerar något, mm: rip, lum-
gerâd, kläder, grammofonsldvor rlø
ler teaterföreställningar man nsrrtískr
tyckandc. Mcdvntrt rllcr intn rå väljer
människor produkrrr nfrnr sin smak.
Och man har vrrldígn problem på Om»
rådet.

Av den anledningrn rycknr man dnr I
'vore helt naturligt att rnclrningslärdren R
ludde en cnntral plats i dnn nya skolan '

när dnr gäller konaumrnrfønrrn. Men
rå är inrn fnllnrl Andrn nnr
ryckt fran: rnrd dnrprålr på nn klirr
av den snlrnn. Tydligen har rnnn Också
fått någon forrn av nffirírll sanktion.
Åtminstonn uppfntrdr rndn dnr rå Om
man läser lärcfilnnnn rör fnclcslrolan':J
konsunurnkunsknpcn skin nanunas dv
husnåïllšlä'ráfr'dpélí tnx'ríllärnrc. fri-»dal Öl

(Noratïnm lçëgbš S§8)
'””

Nordströms Oro för art andra lärarnningnrinr nknlln nnnektnrn

konsumentkunskæpmomentnt var näknri befogad» En senaste åren har vi

kunnat iaktta en märklig profennionnlineringnprocesn inom en tidigare

tämligen ringnktnd pgngnnalkaiegori i skolorna9 nämligen hnnknnnkapnm
r a

FLdrnrnalnmnet hen dikap handlar inte lnngrn bara om att lära flickorna



bädda sängar ooh bistå mor i köket ooh själva förberedas för

husmorssysslor, eller ena on att lära pojkarna göra detsesfla, utan

alltmer om kostoirklar ooh nöbelfakta ooh annat konsumentkunnande

w hemkunskapslararna tycks vara i färd med att etablera sig som

experter med anspråk på att kunna mer än öusmödrar i gemen, dvs en

nklassisk” form för professionaliseringQ Varrid också krav om en

starkare ställning för såväl ämnet son kåren kan legitimeras: det

kan knappast vara någon tillfällighet att förslaget om en obligam
inrisk veckotimme konsumentkunskap i varje årskurs hela den obligam

inriska skolan igenom ns,franförs från flera hålls

Sammanfattningsvis: Gert Z Nordström n flzs framgångar kan kanske

delvis förklaras med att deras krav var väl förenliga med tack»

ningslörarnae professionsintressen just i frågan om ämneskonkur»
Tfš'š'nsel'l';

“frågeställningar som rör arkitektur9 film,
foto och reklam är så självkerra att behandlas
i vårt arne, att det bara ör att konstatera och
börja arbeta nedQ År vi villrådiga här så lär
andra ämnen stå i kö för att ta åt sig de arbets”
problemene Vi är redan tio år för sent utee
Dörför~behöver vi handla snaraste Vi måste visa upp
för elever9 föräldrar9 kollegerfi ooh
myndigheter att det i första hand är vårt ämne
som ska stå för denna verksamhet i den obligato-Ilva
riska skolanQ Min uppfattning är också att hade
faokföreningg konsulenter ooh Tlmledning hörsammat
dessa krav redan under öötalet? så hade inte
teokningsämnet rasat ned så katastrofalt från
gymnasiet som skedde vie senaste skolreformenß"
(Nordsàf t” s 203)



FRÅN FRITT SKAPANJE TIEL ESTÉTISK NÛïšDSORIENTERINGe

Övergången från kreetitttetepedegegíkene eetening på det fria
ekenendet till det tenn eertitelete diekneeiener i kretsen kring
TI om "bildeneiyeF miljšfšknnekep9 eetetiek nutideorienteringgIkonen-»1N
nikntioneteeri een nerriem och eeríetik e den övergången som kan
kerektdrieeree sem teekningsännete “vetenskapliggönende“ är intreem

eent eekeå ut ett prefeeeionelieeringeperepektive

inne inelee ev "vetenekepliggdßit ookeå inom krantivitete».' i?
f i

pedegegikeni Det är särskilt tydligt i det mer systematiska intreeee
för tendeckninger, och den anknytning till ntvecklingepeykologi man
Qffia finner där (Jfr wnern 19729 som räknat epeltcentimetnšr i

Eåäääåäå den funnit ett materiel en bernteekninger upptar stort

nrtrynme under förre hälften av enntitelet men försvinner nästan
helt under eenere häíften)Q

men fr ndernllt är det "det fria skapandet" som åtminstone så här.
i efterhand ßenwtåk gnwn det främete kännemärket för den Readeinepim

Å»rer-*nde teekningepedegegik een börjar bryta frem under femtitelet och
een tycke he hett ett etort inflytande vid ingångentill eentitalet
som nppeeitenerörelee net äldre metodikgå Själva begreppet "fri" är

intreeeent i ennnenhengetå

retur* en frihetene öde i teckningeännete historia:k)-

et ver som nämnts under l?@©etelet och långt in i ldGÛm
talet ett ineleg'i den yrkeeepeeifike kteiiiieeringen er konstnärer,
hantverkare m fli Men under eenere hälften et ldOOtelet gör eppereepetionspeykologin sitt intåg i Fd ldwetelet9 i eenbnnd med ett _
Stuhlmenne ende tisningenetod inperterndee een nöjliggjorde en
normering av den tidigere säkerligen ganske brokiga teckningee
undervisningen i riket9 kan men i ett konnittdbetdnkende iektte

Teckningšärn

viktiga förändringar; Teckningeemeee eeelle vara till för alla,
inte bete ter tiivende kenetnerer een nentverkere (denei "ene
skolene princip börjar eld igenont) een teekringeün et eknlle inte

'bara ge "hendfdrdighet“ uten frenfdreiit ett ide fore 9 “läre
ögat se riktigt"fi”6ä¥ ). Här hendler det inte en estetisk foetren i

bundet till ein tide
nutida mening”9 uten en ett progr



kantianska apperoeptionspeykologi (jfr Conny Burman 1893:“det som

egentligen gjorde grekers ooh romaree storhet i litteratur och konst

/l../ iska annat var än en levande åskådningsförmåga, en ögats bilap

ning."
_

(naden sena! $,il)

förmodligen dateras tillUppgörelsen med appereeptionspsykologin kan

perioden kring sekelskiftet - 15; det gäller åtminstone realekolan

och gymnasietg där teokningsämnet förefaller ha omvandlas i linje

med den samtida omvandlrgen av modersmålsnndervisningen9 där litteraw

tnrläsning blir ett oentralt bildningelnrel Dvs den borgerliga

h¿einismen gör sitt intåg i'den allmänna skalanv

"Fritt skapande” blev ett slagord som stod högt i kare när konettemv
dagogiskt tänkande av readekt märke importerades till Sverige under

femtitalet9 ooh denna det fria skapandets prinsip»blev sen en målm ~

tavla för sertitalets unga och radikala teenningslärare9 som ville

ha en “frigörande“ undervisning av helt annat slagß Men det intressanta

i sammanhanget är att frihet ända een Sthnlminv;s metod infördes varit

:garna ang ipits ooh nyordningarett honnörsordgi ense neger föregi:

motiveratse

I
Ty Stuhlmanns metod ansågs på sin tid som avsevärt ”friare” än sina

föregångare; den byggde nämligen på en systematisk ooh gradvis

stegring av övningarnae svårighetsgrad9 frin “banden teckning" till

"teckning på fri hand” av mönster eeh slutligen också _

föremålQ Målet var att eleverna genom denna drill skalle förvärva

) förförutsättningar (apperoeptionepeyäålogin fanns här i botten
add 'då '

ett kunna arbeta självverksamfßfï ff)

Den frihet som
sedanéïnïšr

l900talete första deoennier t er Malte
*skav

en förespråkade Qí4wåí, förefaller snarare ha gällt indivim

dens förvärvande av vissa "baefärdigheterW vid nnga år; hög e upp
'tt Jaoobe

i åldrarna krävdes mer bnndna övningare

Medan den readska vågen under femtitalet hade en helt ny syn på

estetiskt skapande9'Modernismens regelelöshet hade sent omsider

nått in i teokningsnndervisningene Fritt skapande blev i hög grad Ü

frihet från förebilderå frihet från lärarens inblandningl

Det vore intressant att närmare studera Wdet fria skapandets” genomm

brott under femtitaletg förgånget ar motsvarande strömninger under de



närmast föregående deeenniennat t en entititetspedagegiken anden

šofltalet och denamerikanskannennesitisnenseen ntveeklingspsyW

kologins (Gesell) idëen sen aina Nlt1een andna anden talet
rmnatisleasleelnelitiltensinförlivade med den see

övenbyggnade

Dessa tidigne genenbnett föneiallen §svndligt setenm

skapligt legitimenade än den neadsna inittesnanandeepedagegikeni

Låt vana att Read själv netieenan sina åsikten ned hänvisning till

sina barnbildmanalyseni nen des s.s inne ilennen en lenligt lösliga

(Se Read 1943: Edusatien thnengh anta ses dennes lgšds sanna tilde

natenial ned Heads nidnängande e*eln enya i tas dtengivet i Ben

n fl 19?Tt Den dldna

gnank

:c nedennisnens )

Sammanfattningsvis: Föneställninganna en nad fnineten i teenningsm

undervisningen inneban nan alltså skiitat9 nen iniönsanje nyendning

han man hävdat att friheten ökena St tleennneted skalle genen den

systematiska övninganna så andningen leda inan till möjligheten till

"sjalvvenksamhet" Den antetsskeleinnintade ininet sen een fidljde9

ansåg sig de anglesaonsinet eni endenenstpedagegenna dnensnnide

ned sin vaniant av fnitt skapande e sen i sin tan tlen ndltanlan
KQJ

iön Gent Z Nendstnön n il sen gen iniginelse tegneppet en nelitisn

innebönd (se t en Nendstndns Readennitin'i Eengnanns n ilsa nnssw

menade antologi? e sasse)Q
\

Frågan inställen sig naniön WininetW ansetts sd nödvändig insn teske-

ningsundenvisningen9 een vanion nteeenlifgsnsynelegin fått sd sten

"betydels9 Han ska jag bana antyda en nintig aspekt at detta enable-nå

nämlige :egitínationsbehovetÜ dne tenstet ett netinena teenningsannets

och ßnngenvisningens nytta een sikte Lit ene s enenpeltis netena att

“det fria skapandet" bnöt genen nd tned inent santidigt ned

övengdngen tÄW enhetsskela anden ten: telesg då en nangd etannans

nenlsRolelünane skulle nndennisa helt nya eletkategenien i testning

pd högstadieti Denna pneblenatisna eitnetien kan na ntgjent en ged

snaëandet een indinidnell

l
gnognnnd för föreställningen en det inia

pensenligneteatveekling genen det neeewnänl :a nttnnekete Ty det w

näste na nanit iattane att idnsöna lata ialtantneesele sina

metlagda ndle e nenpensenligneten9 :n att fansens ne så
Lstta en tele en gissnings



Erknrsen slut? Nu närmar vi oss sertitalet? och-för att fortsätta
gissa? tror jag att "det fria skapandet" bara skenbart var en lös»
ningyå de socialisationspreblen som teenningslärarna mötte med den
(rligateriska skolans expansion ? Vi ska hålla i minnet att teekningsfl

:titalst
var en lareverkfllinarrdr? bara tiQ preeent av de behöriga teckningew

ldrarndrensem redeen flera gånger nämnts vid slutet av,fdr

lärarna undervisade i den etligaterisna ekelan?0eh min gissning
ettmd.nga teelnlngslarare sen försökte förmedla till nya elevm

kategorier? arbetarbarn? en synnerligen skintspeeifik? medelklassm
Träïed syn på eltag ande eeh frihet den persenlighetsntveekling?
att dessa Qtaeke rs lärare (ofta f d realskelelärare) körde huvudet

.Chi vägge de teaktansvärd be.ksrnM Q ti3l reesnltet?

Ett annat preblem sem kreativitetspedagegiken hade i följe gäller
prefessienaliseringsstrdvandena: Det näste vara problematiskt att
förlägga tyngdpunkten i teenningsämnet till Wdet fria skapandetfl?
Ty dels kvarhålles därmed teekningt ämnet tland "övningsämnena"? med
åtföljande låg. status i förhållande till läroämnena? Dels ligger
i kreativítets legegiken nedlagt ett egalitart imperativ: envar
kan skapa efter sitt huvud? när finns inga erperter? inga regler för
avad som är ratt eeh fel? ïag förenklar något? anknytningen till
ntveeklingspsvkelegin innebär jn en vdes normering av vad som är
gdldiga kenstnärliga nttryek? Wen ändå finns där ideologln en att
var och en här sina förmågor inem sig? det gäller bara att låta den
komma till uttryck? Vid en idmförelee t er med den gamla tysk-inepim
nrndg, tankningsmetediken (inspirerad av Herbart/Zitter/Rein osv),
enn hävdar att förmågan att se een uttrycka sig skall tillföras? inte
hämtas fram ur barnet? måste kreativitetspedagegerna ha haft svårt
ett hävda sin status sen erperter? ännesspseialister? Erdgan en

deras kompetens bör ha blivit mer en fråga en lärarpersonlighet
een gød vilja allmänt sunt förnuft än en en knnskapstnr"
de och inga andra var hemmastaddag dvs kreativiteteg

snrävnnden?

En vag nr det dilennat tycks Gunnar Sandberg? en av kreativitetsw

gedageeivcns rest vnflvtelssrika fóreanrdkare? ha slagit in pd när
han 1963 i tidskriften Skala een samhälle föreslår en radikal emw
etrnkturering av åååå lärarutbildningen? inte bara teekningsläm
renas utbildning? Sandberg önsnade att pregressivisnens nndervisningsm
”incïyer skulle genomsyra attildningen av alla lärare? coh därmed på



ll §f¿3 lm

längrn siki också hela verksamheinn i nlcnlan9 Denna grundpninciper

1skulle vara:

åš '1 '1 ._n all ne äxli§oginl veïknnniet nëfifinalnfiggn på en
po itiv syn på livet ännï? människan och
samhällena i
b individnnn egen väïtknnft uügöï ß-ïïšföïutsättm
min en fövilla inrnnr av skalarbetæ? liksom tron
på hans inneboende fönmägl vill självständigt
tänkandï och hnnàl
c nen enskiligs ”Mim I l WWMMW till uttryck inom

U nëå¿nnig akvivin àwää både nen intellntuella
och nan emotionella utvecklingen nar sinavötter 9
erkännnn som ~n njälvklar nödvändighet för individens
mognad9 och utgör nåledcs en iönnnättning för gllå
iormer

ax
meningsfull Sinàievævksnmnet för ållâ ålders»

stnëi ng
(ånnbl g 196225.9 s llå)

Den nya skolans målsättning knävnn nnligi Snndbnng nån onknå lännrm

kandidntevna unäer sin nvbildning njälvn får tillfälln avi nvvnnklas

och akiivenan i ænlighei ned änssn nnfnnnpndagngikenn principen:

H wc., ;-'-'1. -. i ., .-1 , i* - ,. ß-ungtàllilnäen illl en men :fogfesslv pedagogik kan
endasv i non neå en radikalsirnkinnï_
avlinaruibildningnns uppläggninga

Jnnomiöras
Iórandïing

a
',

(Fnsnim)

m fglß/ vin vill vi äed vinn lärare? vilkn
är de menn

å n
väsentliga läraregenskapennn? Ar uni int? form ga

till nä nklig konünkn? iörståelsn? vänlighet
och värme san blir någon av äet i ll_l .Hnnnt

centvnlaš Det gäller att nvvnnkln dansa l "

mänskligt fnndnnenvaln egenskapenl Eur? genom
sönandet efter int egna jaget? genom sJalvn'tml

veckling;9 genensknpsupplevnlnev? talarnns? H
nvvecklnniet av att slni ninnn för vad som ar

vägentligv i livet och iönnågnn av? själv in
fitzllnivg till olika gnblaml nen nägov av Qfiv
viktigaste är atv vijnnnner till vinshëv om:
att net är barnet innï självt nam lar nns

nagot i
om Barnet? och man län ngn vad vi skalann barnevå

(n n? n llß)
mävke vill hur inn när innikiningnn på nngnmnniavinnnn

.-

Lägg alltså

vi knav om avi alla lånavkniëgnnien non ämnen skall anpanminnebänflä,
iill nån pvngnnnnivintinkn lävnplanntänkaniæ som nibnett sig

inom innkningnämnni kanske “vn än innn andra ämnen” I Ställvï fö?
min föræ.ânn Gamla ambitionen viinnn avi ”nöja” tankningvämnëtß

'4

statnn till nndvn lš;š.°:vjwc;wJ vas nivå (jfn nvnnitiev 3 nvnn)9 vill

Sanåheng onfnrna läïøännnnn nan nninnn nn nkiljelinjen mellan

ainånw ann lännämnenl Den än en tankn vnnt) åtnllnn Anviännon äfívitš

nqimiinnringæn av alla ännn,l l niknångnännniinn'l960 gjnräe han en
H. .0 1 e áen «xivfn * a
¿:mfon@lnn mæd änbnitnn ivni innan nn nnïnnniikundervinningen:



"Det gick då stt upfmqbiliers en sputnikpsykcs
i lsrwcrsn1 Jsg trsr det blir svårare att få en sstefl
tisk 33330 som lsäfir till rssultatfl
(Stsl '313 -rvissson1 sitsrsä i eskninN1960- 3, 9 44)

Nss sr srsfsssisnslissrisgssyspunkt hsäs nsg denna strstsgi1 med

ses: stsrïs bstsnisg ss lärsrpsrssslighstsn M "All pedagogisk

vnwkssmhst står och fsllsr med wrsr3Irssnlighstsn“ (Sandberg s s,

5, m infs stsrs utstkrsr till frammgång så som skolans 'lärom

är nvbNWä krí ng lärsämnens1 vars Mrsrsknsppast tar intrssß

33333» att ge uu3 jlssmodssrfi? tillkämpsds pssitionerg deras

»essfifi-gignsli rgssufävaï'ïÖ 12231 haÖ-ä 'i hög grad byggt “På dem gpæêi"

fika kusfitfr*sssss is msnsäs sig bshärsks ssmt deras akademiska ut»

iflivitstspsdsgsgíken och går vidare till åws

3 tisk nutiäsorientsring oss som
n .Wcssg u*

usásstsgsstäilsing och position som

0fr dst till dels 33mm

“ävsínsslärsrs“9som Cert Z Nordström1 Christsr R0m_ilfion m fl

T; srfismsrtsrsr srssf r såhär: Vi vill inte svsksffs det estetiska

bstvâslss just incm teckningsm
'i:ksssrflæt1 msn vi 3317 tsss fisfl års:rn

ämsszg 3st Finns insss ssísäning att justskclsns hildämñe sksll

f: :TH 'fl-j; L; Q1 1331-31 + I? (s. '_"ï '1:53'b :1. 5.?1'- 1 57:15:46, “1351115153 *1117-119151 5,553? C? l F 1-13- Ûïnil få älg-Illa» s jga åfvt

s s k lärsämsn1 553? *CV Ü.1 mejlsn äroWash övningsm

ämnar Us sksñïis1 33 få' .sl innsbär dsn sntiintslws ö

5ftssïšsm ssk \f“®“W1TG sv hsntssrksfïräíghetsrß

_ lstivt sett;

Tst fr smclisrtiï klsrt stt Csrt Z m fl Var m t lfigt intrssssrsds

sr ist sststisks s3»3,så t (öst är t 33 lus' t
-H

-
= _ .0 _ ._, ,,.;_ i , ß ,_ ,- _: ._ - _ _ .

fmrsi: »rsns mstsüiivssksmstsrisl; Öst ssst.,

“utan cnßívilügwhniz rtíkssf'lsn*blidsnw

fn *4 S_Å " ,1. .1*».1~^ n 1 “nu :'1.

äldfirs :r mot :nïrffsænt stt nstsrs att Gert Z Ns3dstflsm ngr han

äürjrr Frsitsäss sam flsn nys tsflknisps ärsrgsnsrstionsss talesman,

3 i J- i _L' .i
sïflfië'Pswmt .zfl3 sus sæsrytsrmsïm

H _ fp uswpflälíws snñsr ss3- titsist vsre intressant att ss

nårmsr» P; han LWfiVq Öulwl "nwliå sis till Gert Zås Pwügïäm

NÄEN hNfl¿r Waærn 137,1 sch så förtsljs3 vittnesbörder från lärsm
risnsssmins risti vtosihslm dfr hsn var lärsrs (förresten med Steïlsn

årviissss ssm rflk 0T11 Osh sf. ”rsstrïds” Sandberg Öckgå i en rad
isbstsisï sr i Te hnins, mu samt-dflst tvcks han lyckats försns denna

nysrisn.srlnF mgíøššï?lntrgfigæ f5ï baïï5câknfingü5 Och ag? fria

çsrssnlighstsuttrfsït3å ett sstt ssm vs r fr* ämsnds för den yngre

gsscrstisnsn.
-



"Från TRehåll kan men med andra ord knappeet vänta

sig några revolutioner e trots en nästan ny st'ym
relee t l grunä een betten tror jag inte heller
svensk teekningennderviening är betjänt av det0 Det
är inte äe ometörtenäe förändringarna sem är av
nöden9 uten en utveekling efter rent evolum
tieníetiekn principenH
(Nordström l96l09 e eß)

ekriver fiert Z een nyvald sekreterare i Teekníngelärernee åin:
efleomiinsieterarbnnàt nnerare än een vänsternen framträdde han sem

på teckningeämnets vetenskapliggörenäet I sitt allra första äebattm

(ureprungligen en Dfimertikel) går han till atteekinlägg i Ee*'mmm
áe

I"

met ie ewvetenekeplíget nermetíre eetetikent

"/@tt/ begreppet eetetiek fostren är enepråkefnllt
och vilseleående och beråe ersättas meä estetisk
upplysning eller kanske ännnbättre eetetisk orienw
teríngt"
(røraetröm 19659 e 156)

Sitt vöns¿@manifggrïi Eggšnig¿lgêttâ inleder Gert Z med kraven:

9' Åvvcckla, begreppet kontt så långt: det het

en värderande belastning., n d
Avveckle ella. estctítlte doktnnet ett: vet e»

Betont i ttälltt btltíene eth
ringsnotmet., I

nde ett; ektwttende
miljöns kommenitete
egenskaper.
.Avvakta bcgtep
sätt dette med estetiskt uy?

teting.
/mmW/n

(Noräetröm 19649-Eg 29)

pet estetiskt texten een en
lysníng eller enenø

"ft rf' .L r~
-lln av in: 63:? U .':1 EQ en '9, w

få
M i I av GObeeteende lngeteer tler eeäen ett plaäera for ochÜQ

fiênomdrlva det moment eom i T,te reformereäe studieplan 1968 kallas
v: __ _ .1. H .M ß I 'I . qestetisk nutrdeerlentering” (l den nu aktuella etudieplanen omdöpt

om
gY-Lw

_ o _ s
0-1?

a
n»

n Q > .+

tltl M.ulturptril:Ltlhm. erlentellng"9 vrlnet keneke er en mer aäekvat

1 " I: i gl? - '-7'
t 0* l

a ° ° ~

3Qfl-mnlflä) OOh eOm 1 Lä? 69 källan Heetetrtlt erlenterlng” kort ere
gett (det vore intreeeant ett vete mer en äe eegelitne åispyter på

Q .
rg 1-nert Zte m ålze ä”gett-ae-

Vz'amr
__o

n qme_
e e, e wo oeleL nutläeetlenterlng" var tyälrgen ennteglrg for vissa intressenter)

M.ne benämningefråge lär he ntlöett

n ß
1 IL: - '121. fw fl-n ~1

“_ v 6 ßett 1 satt nwïnedütåë mot den nermetrve estetlken (“estetiek fostrenW)

åkallnäe Gert Z vetenskapen:



i
Men det övergripande önskemålet i da-

gens estetiska undervisning miste vara en
reformerad pedagogik, som uppfyller de
krav ett föränderligt samhälle ställer. Den
traditionella undervisningen når inte längre
ett mål, därför att den grundar sig på tvivel»
aktiga och osakliga förutsättningar. Det är
orimligt att i fortsättningen utgå. från god-
tyckliga antaganden, när all annan bety»
delsefull verksamhet i samhället un'ecklae
På motsatta grunder. Ersättningen måste bli
ett meningsfullt vetande, som vi kan skatta
oss genom ett förutsättningslöst forskningn
arbete. Rationella experiment och statiätiska
undersökningar skulle öka vår vetskap orn

det nu, så, oklara förhållandet människa”
uttrycksmedel, och peka mot en ny anpassad
metodik.,
(neeaetrnm :neaag e ao)

W”n«i1fnfï enperí.Mei*och etatietíekn undersökningar"å Det är ämnets

tiuflkfnfifigörnnäeGert Z plädernn för i dosen Sina tidiga åebattm

int-egg Och det har han fortsatt medg fastän på senare år maexiemt

eemíotåk, offentlighotnteoní är de tnnditíoner hnn anknutit till och

hiåengít tíïï ett intïoduoenaa

ff: f. (Uw- 2: 1nia-:_21 c H F i i. .
Fal att ftinta *vetenelaplíggmonnndete” a dlsknssaonen om

-i-»iqf'ma' ra. a, _ - M ~
aoeknlnännmnetn lnroplannntveekllng9 hon man hålla 1 minnet att teokm

Wanáslneannthl dníngoi aldrig haft forskning i husetßïnte heller före”

»a ämnen (enl egïfitiaw

.il 'i-i gz-q *ann -ïvn a Fill?tgnneeon ann en? Joh en vilttig aveikt med den vnn att bygga upp

Fonnnnangegrfle~o (dessvärre fick assietentenna för mycket annat att
”in 3,-(1 "rf f* enn-l B .rmeaatàreg and en te vjn ned Ulf Vlarën 790625)g det var ett krav som
'1161131 47 .f :1 1' Mn fe" '

U,_ | , i '_ í: Vw _”'-~ Y f' '

_' \J -_ L... .ia 'Å i _E. 3381; J 2
I

. yo... ' 'J

*ett yorkn
för att pedagogieh fornkníng startas i

nnmnrnetnw.ed TI ooh att påbnggnadeånet förvandm
inn till nes intentlännrtjänenen"

.nltnrigrognnn 1968å s 22)

jag nientänken att kravet on teenníngsämnete vetenskapliggörnnde

ooks å hndo nnmhanä med nur¿vendena att skilja TI från konstfnek, den

oreanleatoriskn akalani så nom skulle motsvara konstnärsintressenas

nednïwi g i enpon om natten over teekningeläranntbiläningen ooh teokwgig

ganenerii den som kanske mest energiskt
.m rn a HiFi-1- »f , 1,, 1 'Û .
u IJIie sena ninnnfrån Knnn.faoeatoltm var Ghrlter Romilsonz



"Den hybrid ev pedagogik från renässansens
målerekedemier ooh vieee frälsarläror om

fritt skapande i färg? som ligger till grund

för den nuvarande teokningslärerutbíldningen
är så horríbel ett det blotta faktum att den

fortfarande använde? är ett tillräckligt
starkt skäl för ett TI måste skiljas från

Fonetfeok? vare kollegium med beslutanderätt
i frågor rörande teokningelärarutbildningez
är en alltför stor teleetning?"

r leon intervjuad i Konstfeoke elevtidning?
~ 196738? S 191)fra

=.:e
Q p,

Teokiingelärerinntítutet kom ett ekiljee från Eenetfaokekolen?

teckningelärernttildningen ken ett reformeres enligt de riktlinjer

Cert ü Nordström? Christer Pomileen' m fl förespråkade? ooh hela

Iïreglenediekneeienen kring teokingeämnet ëeàt

t bör
nde karaktär? I dessa

nysta i trådarna som leder framartfteyeyper ner geg vt

till dan etern omvälnningen kring 1968? ooh jag har fnkuseret intreee

eeæ *ll frågan en teckningelärernee profeesionsintressen? Det innee
P -v Vn" |__

9

01- 1,_|
*. v

f .L ._ _ _L.e ett mycket u>el m- -

s

när fåret .mnete som här tillfogae när men går

”'3äran? med en grundligere en lye av utvecklingen? Vidare måete man

= trådar eom leder bort från knutpunkten
på TI? diekuem

-. 'lr-'ru 'Q T~\.~. ne; -Lm . .'11C'fL ßlhllnysta. l f.. (Û

kring 1963? dvs allt som hänt een dee,z ntveoklin

eiener krine den tolerieerande pedagogiken? olika eleg av motstånd

met utvecklingen få TI och politieeringen? lärarnas problem med ett-

bedrive bilienelye etc ute i skolorna? väger av intreeee för underm

vieníngnformer nom väller in över TI i början av ejuttitelet och

bidrar till att kväve innehålledíekneeionnn? den förändrade rekryw
. ü

_ n _L v -1 'r' w ° I ' n ..\ , .e .
'

t\r1ngen :Ale FPl? reeeleleeringen et elevwe en? Tšze omvandlig till
eni

.I

att Lä nwß'hli en mer enävt facklig inriktee organisation? den konMI

kurrerende teokningelëreruthildning som etertar i Umeå 1976? Och så

?äret när o keå ntveeklinegn under ejnttitelet kertâagte? börjar vio

Få mëjlieneter ett bedöma betedeleen av nyordningen på ooh kring



“LI/:M

KORT RESUMÉ OCH LÅNGA METODISKA FUNDERINGAR

När man studerar teckningslärarkårens historia under senare
tid tror jag en knutpunkt bör förläggas till kring 1962 och

nästa kring 1968.

1962 nådde oppositionen mot rektor Rudolf Hårdes styre på Teck*

ningslärarinstitutet och mot det fackliga etablissemanget kring

honom sådan styrka, att den antog organiserade formera Det var

en opposition som hämtade näring ur missnöjet med den etablerade

fackliga ledningens oförmåga; som många såg det, att hävda pw_flflwh
teckningslärarnas intressen; främst vad gällde löneförhandu
lingarna samt försvaret av teckningsämnets plats på schemat.
Vidare var en del elever vid TI missnöjda med den obefintliga

interndemokratin och dåligt organiserade-undervisningen; samt
att snarare konstnärsfl-a än pedagogutbilning meddelades på institutet

Kring detta år, 1962; ingicks oheliga allianser mellan många
skilda intressen0 Där fanns kulturkonservativa strävanden att
få teckningslärarna accepterade som fullvärdiga gymnasielärare;

där fanns å andra sidan intressen av att ge teckningslärarna en
facklig organisation som inte var skråmässig utan tidsenlig och
slagkraftig; där fanns de som önskade en teckningslärarutbildm
ning bättre anpassad till den framtida yrkesutövningeni inte
minst i grundskolan; där fanns de som önskade interndemokrati

på TI, och eventuellt en frigörelse från Konstfackskolan; där
fanns slutligen strävandena att driva en (kultur)politisk mål-w-l
diskussion om teckningsämnetna

I hur hög grad de sistnämnda (kultur)politiska ambitionerna
spelade någon roll redam 1962 är osäkert; jag har inte funnit
några tecken som tyder på deti'Ändå blev det dessa strömningar
som under senare hälften av sextitalet skulle komma att få ett

växande och efterhand dominerande inflytande särskilt på TI
men även inom den fackliga apparatenQ Året 1968 kan betraktas

som det år då dessa strömningar får sitt genombrott; Då godkänner
Sö en reformerad studieplan för TI helt i överensstämmelse med
de förslag som arbetats fram av de radikala krafterna vid instim

tutetiElevkåren radikaliseras; lärarkåren börjar bytas ute Och



åk., #151

å

regeringen utser till mångas förvåning Gert Z Nordström till
rektor vid Teckningslärarinstituteti Nordström tillhörde den
yngre radikala generationen tecknin gslärare och framstod som
talesman för den ; 1962y samma år som -han gick ut TI,
var han drivande i grundandet av TTFE den förening för TIN g
elever och radikalare teckningslärare som skulle få stor bety»
delse för att förbereda och driva på radikaliseringen inom
den fackliga apparaten och på TI; Nordström var sedan med om att
frondera mot det etablerade fackliga styret (och 1964 blev han
sekreterare i Teckningslärarnas Riksförbund),-mot konstnärs-äga
väldet och kreativitetspedagogernas dominans inom kåreniOch
framförallt var han drivande i att skapa en (kultur)politiskt
orienterad måldiskussion för teckningsämnetR J förespråkade
ämnets omvandling till ett bildämneå ett läroämne med tonvikt
vid moment som.bildanalys och estetisk nutidsorienteringQ

En avgörande betingelse för detta för svenskt utbildningsvåsen
unika maktövertagande var att maktstrukturen redan sedan åtm
minstone ett decennium varit kraftigt centraliserad inom teckm
ningslärar-kåren,7 teckningslärarutbildningen och ämnets lärom
plansutvecklingr Vid ingången till sertitalet kontrollerade
kretsen kring Rudolf Hårde såvål den fackliga apparaten som
teckningslärarutbildningen e TI var den enda utbildningsm
anstalten och där var Hårde rektor e liksom åtskilliga andra
positioner av bety 1se för kåren som var tämligen liten (ca
350 behöriga teckningslårare)i En extremt centraliserad maktm
struktur hade byggts upp kring Hårde m fly och den kunde forde
ström m fl ta övera

Den centraliserade maktstrukturen framträder som den avgörande
möjlighetsbetingelsen för det snabba maktövertagandetF men när
vi sedan går vidare och försöker frilågga de trådar som ledde
fram till händelserna kring l968 framträder ett komplext mönster
som inte låter sig reduceras till orsak/verkanwförhållanden eller
reflexer av samhällsutvecklingen i stortm Självfallet finns MAU_
förbindelser med den allmänna samhälleliga utvecklingen under
periodeny studentrevolten etci Och åtskilligt talar för att
maktövertagandet har samband med den s k nya medelklassens expanm
sion, närmare bestämt såtillvida att ämbetsmånnen och gymnasiee
lärarintressena gör sin sorti och “grundskollärarintressena"
entreß Jag har försökt fånga in olika aspekter av den förskjut.m9 www;
ningen med hjälp av professionaliseringsbegreppetz Teckningslärarm



kårens intresse av att inmuta kunskapsm och kompetensområden
som är derasy där de och inga andra är expertera När inte längre
ämbetsmannaframtoningen eller förankringen i den kulturella offenfl

tligheten duger som professíonaliseringsgrundvali uppträder i

stället "vetenskapliggörandet" av ämnet etcQ ÅMan-kan se utm
vecklingen så att teckningslärarna äntligen ger upp sina aldrig
särskilt framgångsrika strävanden att nå status av fullvärdiga
läroverkslärare, och i stället söker ett annat slags grundval

för sina professiionaliseringssträvandeng mer orienterat mot

tidsenliga vetenskaper som kommunikatiensforskning eller

semiotik och en motsvarande kunskapsmassa ooh yrkeskompetensi

Om detta är riktigtF skulle utvecklingen vara betingad av den

nya medelklassens expansion, samt själva den obligatoriska skolans

expansionß Men den typen av makrosooiologiska förklaringar blir
I

besvärande innehållstomma när man försöker leka historiker och

dyker ner i materialetm I ett förlopp som detta, som rör en'
liten grupp männsikor under ett begränsat tidsrum, blir_personlig~'
hetens roll i historien inte försumbareäg Rudolf Hårde förkropps'min
ligar lfancien regime och Gert Z Nordström revolutionärerna m

dessa bägge är inte utbytbara marionetter men aktiva aktörer,

Utan dem hade utvecklingen blivit en annanÜ Och som jag försökt

visa har en mängd för teckningsämnet specifika förhållanden
präglat utvecklingen; exempelvis teekningslärarutbildningens

egenartade karaktär av konstnärsutbildningy eller teckningsm

lärarkårens specifika professionaliseringsproblem, deras kroniska

svårigheter med ämnets låga status i skolhierarkinF den gamla
konkurrenssituationen med andra läroverkslärare som har sin

akademiska utbildning som främsta tillgång i sina profesm
sionaliseringssträvandeno

Viktigare och mer kontroversiell är emellertid följande tanke
som föresvävat mig då jag skrivit dessa arbetspapper: De allmänna

reproduktionsteorierna e allmänna kvalifikationsanalyser,

strukturfunktionalistiska analyser av amerikanskt snitt, Poum
lantzastraditionen m är odugliga som redskap för historie-

skrivningen så länge de inte förmedlas ochkonkretiserasÛ Allth

för ofta har empirin reducerats till belägg för reproduktionsw

teoriernas riktighety till blott och bart exemplifieringar av

allmänna utsagori Eller också har reproduktionsteoriernas alle

männa utsager e "skolan bidrar till reproduktionen av klassu

samhället"Mo m fått bli stående oförmedlade som aprioriska



påståenden? enbart utvärtes förenade med empiriska undersökm

ningsresultat som rör klasspecifik sooialisering eller inter-lm

aktionen i klassrummet eller något annat? Varvid (den begelskw

marxska) grundsatsen att det endast är i det enskilda som det

allmänna framträder och måste framträda sopas under mattanD

Programmatiskt uttryckt: Beskrivningen måste (åter)ges teoretisk

status? Beskrivning skall varken vara platt empiricism (såsom

inom traditionell pedagogisk forskning) eller en i sig ointressant

faktabank? till vilken sen facit fogas i form av förklaring?
i

tolkning? teori (såsom inom åtskilliga maraistiska traditioner)?
Själv har jag funnit Fouoaults arbeten? särskilt beskrivningen

av straffets och övervakningens historia och fängelsernas framm

växt inspirerande och.provooerande (surveiller et punir? Naiw
*aa

ssance de la prison6 Paris: Editions dallimard 1975? Norsk

översättning på Rhodos förlag)? Fonoaults analys borde tjäna
som uppfordran till varje skolbistoriker? Han ställer på huvudet

de flesta av våra förutfattade meningar om hur samhälleliga förm
lopp skall analyserasl Han upphäver e som jag läser honom w

åtskillnaden mellan å ena sidan empirin och beskrivningen? å andraT
sidan förklaring? tolkning? teoril Hos Fouoault blir beskrivm
ningen också förklaring? tolkning? teori? Han börjar inte med
sina föreställningar em hur den samhälleliga reproduktionen allm

mänt besett går till? utan han börjar med att gräva i empirin? i

de historiska lämningarna? dokumenten? som han behandlar märtm

ligt fördomsfritt? Det är det berömda WarkeologiskaW tillvägam

gångssättet? Sanningen finns inte som sådan? t es nedfallen i

någon reproduktionsteori? sanningen prodnoeras av de historiskt

specifika maktförhållandena? oob det är denna sanningsproduktion

det gäller att beskriva; för skolans vidkommande vore alltså

frågeställningen: vilka maktförbållanden producerar vilka förem
ställningar om vad som är giltig kunskap? Eller när det mer
specifikt gäller lärarna: Vilka maktförbållanden gör det möjligtI
för lärare att driva sin professionaliseringskamp? dvs proklaEm
mera att en viss kunskap? som.ne ooh inga andra har tillgång till?

t :3%är socialt relevaÜ

Ett exempel i huset på har fruktbar en sådan förutsättningslösm

net är? finner vi i SÜLejrojektets resultat? För att använda

äÛLWvännernas eget språkbruk: Det gäller att inte låta de kontextw
beroende sammanhangen plånas ut i ett betraktande av allmänna

sammanhang? Och för att undvika en sådan felsyn är det nödvändigt
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att börja i empirin och vara förutsättningslöse

Vilket förstås inte innebär att man/efterwformaga ska göra proflim

duktivt bruk av sin kännedom om reproduktionsteorierna? dvs

kunskaper om allmänna politiskmekonomiskafi sooiologiska etc

sammanhangi Tvärtom måste som nämnts dessa allmänna reproduke
tionsteorier konkretiseras ooh iörmedlasl Det är säkert sant att

utbildningssektorn ofta ooh i många avseenden r dook inte alltidl

och i alla avseenden e bidrar till den samhälleligt nödvändiga

reproduktionen av arbetskraftg klasstruktury ideologi, personim

lighetsmönsteri dvs bidrar till att återskapa rådande samhällse

förhållanden (eller utveckla dem: “utvidgad reproduktion“)l

Men den samhälleliga reproduktionen sker alltid iörmedlad, och

den tes jag skulle vilja driva är: inom utbildningssektorn djfï'foïr-lim

medlas de samhälleliga reproduktionskiaven via individernas

behov att sörja för sin egen individuella reproduktiorQ

Låt oss som exempel välja den reproduktionsteoretiska tradition ~

som fokuserar på arbetskraftsreproduktioneni Det är förvånande

att den marxistiska grenen av den traditionen inte e med undantagl

för en krets kring tidskriften'åššâëíå ooh sociologsiska institue

tionen i Köpenhamn e gått vidare från analysen av de samhällelm
liga (kapitaletsg statsapparatens i arbetskraftsbehoven till'attv

studera arbetskraftens individuella reproduktionskretsloppi Det må

vara sant (vilket i ooh för sig mäste visas) att samhälleliga

behov av teekningslärare'föreliggeri ooh behov av att de besittar

vissa bestämda kvalifikationerl Men i så fall. e~ det är min

hypotes m framträder dessa samhälleliga krav hos individen som i
mer eller mindre medvetna föreställningar om att “jag vill bli'k'

teckningslärare ooh för att komma in på Ti ooh för att sen inne

gera som teokningslärare ute i skolorna behöver jag vissa kvalifl
å

fikationer”så

De samhälleliga kvalifikationskraven till arbetskrait«n framträder

i form ev nwlvdens reproduktioncbehovi Det är såvitå jag kan.
q

förstå en nieaga av generell giltigheti ' i _ '

Vilket inom utbildningssektorn innebär att de samhälleliga k valvåe

fikationskraven slår genom som en modellering av elevernas (eliter

deras föräldrarsg lärarnasiR SYQefunktionärensl uppfattning om den



l)

Mgøw
egna förmåganF och elevernas eventuella hemödanden om att utw

veckla den förmågan eller kanske skaffa sig blott formella kvalim

fikationer, allt för att få öka sin individuella konkurrenskraft

påšutbildningsw eller arbetsmarknadenøå

Det är ett resonemang som gäller elevernaæ Gm vi så påminner oss

att också lärare är verksamma inom uthildningssektornF så tror

jag att ett motsvarande resonemang kan föras kring deras situa-Bm

tion: De har ett grundläggande politiskteekonomiskt intresse av>

att värna om sina individuella reproduktionsvillkor: arbetstillm

fällenf acceptabel lön, acceptabla anställningsEm ooh arbetsvillw

korD Och en spännande hypotes är att det tilystor del är Zig

detta värnande om de individuella reproduktionsvillkoren som

de samhälleliga kraven till lärarna förmedlasQ Jag har retat

mig på alla vulgärnarsistiska uthildningsanalyser som.gör läm

rarna till marionetter w i ooh för sig är sådana förenklingar

förståeliga och kanske behövliga som reaktioner på de gängse

naiva och voluntaristiska föreställningarna om lärarnas ohegränm

sade manöverutrymmel Men de.vulgärmarristiska analyserna missar

hela frågan om ägg; de samhälleliga kraven till lärarna förmedw

las, de stannar vid konstaterandet 3:3 de förmedlas, och hamnar

i strukturfunktionalisïâ vissa samhälleliga krav omarbetskraftsm

reproduktionä ideologiförmedling osv ställs till lärarnay vilka

av oförklarliga och oförklarade skäl lydigt rättar sig därefterü

Och än väg att komma åt själva förmedlingen när samhälleliga

krav slår in i uthildningssektornfi tror jag är att studera läs

rarnas professionaliseringssträvandeny som i ett viktigt uttryck

för deras intresse av att sörja för sina individuella reproduke

tionsvillkora Det är material till en sådan analys jag börjat

samla i dessa arbetspapperl Men på några veckor hinner man inte

så långt9 När den här utskriften var nästan klary fick jag ögonen

på en artikel av en sociolog från Miami vid namn Douglas Klegonl)~

och blev glad? tv han förespråkar en professionsforskning som

ligger i linje med vad som föresvävatmigia Därföï Ska jag avi
slutningsvis återge några spännande poänger i hans artikelg som

uppfordran till fortsatta undersökningarl¿ MM

Bl Klegong The SÛCiÖlÜgf Qf PKQfessionsl än emäïging'Perspectivefilf
i Sociology of Work an'Ocsupationsl Vol 5 No 3, August l978år
ss 259m283Q

' 'ö '



I amerikanskt språkbruk räknas tydligen främst läkareF advokater,

prästerskap som etablerade "prefessienerw (264y sidhänvisningar

till Klegon a a)F och ferskare inem diseiplinen "professionssom

ciologi" har glatt och villigt snickrat ihep taronomieri lister

med karaktäristika som skall tjäna till att skilja prefessiener

från yrken som inte år prefessienerÜ Sådana karaktäristika är;

viss slags utbildning av viss längd? viss kunskapsmassa av teem

retisk, abstrakt art? viss hederskedeai ideal em "allmänhetens

tjänare" O dyl samt åtnjutande av allmänhetens förtroendet viss

typ av yrkesförening (typ advekatsamfundetE låkarsållskapet)

(260m265)gDe amerikanska prefessiensseeielegernas främsta intresse

har varit att uppställa dylika kriterier för att skilja prefesm

sioner från ickemprofessienerJ den klagan påpekar att de genem

att okritiskt gedta professionernas egen självförståelse givit

legitimitet åt dessas försvar av sina privilegier (265e267)@ Ty

Klegon gör det rimliga antagandet att frågan em prefessienerna

inte är en objektiv fråga i_meningen att det gäller att uppställs
de rätta kriterielisterna; ”tillskrivandet av prefessiensstatus

till ett yrke är delvis en šåâåäfrågarw (264)Q

Därför gör Klegen följande pregramförklaring för den prefessiensw

forskning han efterlyser:

WUppgiften bör inte längre vara att undersöka
vilka yrken sem nkjektivt sett har en abstraktg
teoretisk knnskapsbas (een därmed räknas sem
professioner) utan snarare att undersöka de
seeiala villksr som.tillåter en speciell yrkesm
grupp att först hävda? een sedan vidmakthålla
sina anspråk på att sitta inne med speciell
sakkunskaprEE
(267f)

För att analysera professinnaliseringenF dvs processen når en

yrkeskår skaffar sig seeial pesitien een seeialt inflytandey

föreslår Klegen en distinktien mellan preeessens interna een

externa dynamik;

egna

att höja sin status? att definiera arbetsuppgifter sem endast

de skulle vara kvalifieerade att utföra på riktigt sättisamt att

uppnå och behålla autenemi den inflytande (268)m

Når man betraktar den "externa dynamikenwi prefessienaliseringst
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processen (270%274) m den brukar förnises i professionsanam

lyser (271) m blir nödvändigheten av ett historiskt perspektiv

uppenbart; Bland andra exempel anför Klegen en undersökninghuw

som ger följande förklaring till att engelska lärare lyckats

så dåligt i sina professionaliseringssträvandenz Lärarna var inte

organiserade.som professinn innan staten gjnrde sin entre inom

utbildningsområdet, Av det skälet har staten haft lättare att bëe

kämpa' lärarnas försök till professinnalisering (underförstått:

i motsats till när det gäller t er läkare, advokater)ß (272)

Men ett historiskt perspektiv räcker inte för att fånga in prom

fessionaliseringsprecessens “yttee dynamiköE man måste dessutom

undersöka de sociala krafter eeh_maktförnållanden som möjliggör

för en yrkeskår att skaffa och behålla nen utvidga seeialt anseende

och inflytande(272)a När en yrkeskår exempelvis åberepar viss

teoretisk kunskap som bas för sin prefessionalisering, gäller

det att analysera "den sociala innebörden av denna kunskap eeh

de sociala Villkor sem.tillåter yrkesutövarna att kontrollera

sin egen kunskap" (passimlQ Klegen anför sem.ekempel sin egen

undersökning av den amerikanska advekatkårens fas gångsrika

professionalisering mot slutet av förra sekletQ Framgångarna

förklaras av att advokaterna vid denna tid fisk viktiga uppgifter

att fylla inem.den expanderande sterföretagsamheten liksem inom

den expanderande statliga kontrollapparatenm Förbindelserna med

storkapitalet och den statliga administrationen var den maktkälla

som möjliggjorde advokaternas vällyekade professionalisering m

det är sådant Klegon kallar den öytter dynamiken" i professionaW

liseringsprocessen, (273f1i

I Klegons artikel finner man många resnnemang som förefaller

fruktbara i samband med ämnet för dessa arbetspappera Han noterar

exempelvis att det historiskt settF W'med industrialismen" som

Klegon skriver, ägt rum en förskjutning "från ystatusprofesma

sional.;i;,sm*I baserad på social position till gyrkesprefessionalismi
baserad på framträdandet av specialiserade kunskaper ech arbetsw

uppgifterE,'"i (27.1)då m Ungefär detta slags förskjutning tycks (sent

emsideêkke inom teckningslärarkårens ledande kretsar under sextim

talet, när lfancien rêgime med sin förankring i den kulturella

offentlighetens institutiener och sin effieiösa älmbetsmannafram-am



toning får lämna plats för en ny generation teckningslärare som

strävar efter 'yrkesprofessionaliseringi, Med två andra termer
från Klegons artikel avlöses under sextitalet den traditionella

”professionalizationwstrategini av en funionizationmstrategi',

dvs en strategi mer lik den arbetarfackliga som bygger snarare

på konfliktberedskap än på social konsensus (269)o

Läsningen av Klegons artikel styrkte mej i övertygelsen att en

fortsatt undersökning av teckningslärarnas professionsintressen

borde kunna bli fruktbärandeæ

Allra sist vill jag för att undanröja eventuella missförstånd
göra klart att den slags undersökning som jag förespråkar minst

av allt syftar till att "avslöja" det på många sätt imponerande

arbete som utförts och utförs på Teckningslärarinstitutety genom

att hävda att det I”egentligen” tjänar teckningslärarnas profes-mh

sionsintressena Det är just sådana moraliserande och reduktiom

nistisk argumentation jag vill undvikaän Min centrala frågeställm

ning kan formuleras så här: Det arbete som Gert Z Nordström m

fl uträttat är förvisso imponerandeø Men hur blev det möjligt

för dem att nå framgång med sina krav? Utvecklingen som färde_

till nyordningen på TI och radikaliseringen av den fackliga W
organisationen är unik i svensk utbiliíngshistoria, Kan en” _ W
del av svaret på frågan hur denna utveckling blev möjlig ligga

i att de krav som Gert Z Nordström m fl drev på olika sätt

och vid olika tidpunktervar förenliga med teckningslärarnas

behov av professionalisering?
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TECKNINGSLÄRARNAS FACKLIGA ORGANISATIONER OCH ORGÄNISATIONSaa

ORGAN UNDER SEXTITALET

TR

STS

TTF

SFL

LR

Teekningslärarnae faekliga erganisatiener under
sextitalet, förkortningar:

Teekningelärarnae Rikeförbund9 Bildat 1914y
sedan 1949 anelutet till SPLÛ

Svenska Teekningaläraraällakapetaa Började
bildas 19625 anelutet till LRß

Teekningelärarnae een lelevernae Föreninga
Bildad 1962l (Sedan slutet av eextitalet i
praktiken Tïze elevkårg kallas numer TIS
een är föga aktiv59 Men TTF hade stor betydelse
under sertitalet för radikalieeringen een
den fackliga politiken inom teckningslärarkåren)

Svenska Facklärarförbundetl Bildat 1948, sedan

dess med TCO sem tepperganiaationQ

Läreverkelärarnae Rikaförbundy'numer Lärarnas
Rikaförbundl Sedan 1947 SACO eom topporganieam
tion (SACO bildadea detta år),

TR

STS

TTF

LW. Mmm-- lll

Organisatienaerganz

l925m29: Svenska teekningelärarea åreekrift
l929m30: Svenska'teekningelärarnas medlemsblad
193le38: Tidning för Sverigee'teckningelärare
1939e z '

1964Iam z Estetiskt förum

1965w70: TTFWföreningene tidning
(under en peried 1970e72 ligger TTFzs
verkeamhet nere till följd av att etym
relaen unplöetee i en tidstypiak eträ.m
van efter mer medlemademokrati w inem
parentee eagtdrabbade samma öde elevm
kåren vid Kenetfaekekelan aem ännu i
dag inte återuppståttß

1972 återuppstår'TTFwtidningeng Och
aammanalåa någet år senare med TIw
infermatienQ idag är TTF nedlagämgeh
la etudentkåre organ heter Snokenl)
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Bi1aga 2:
KRONOLOGISK DVERSIKT

Fö1jande genomgång är pre1iminär och ofu11ständig, Den avser för det4
första att förteckna vissa hände1ser av betydeise för teckningsämnets
1ärop1anshistoria och teckningsTärarutbi1dningen under sextitaTet, för
det andra att i11ustrera hur an ny radika1 generation tecknings1ärare
(Gert Z Nordström, Christer Romiison m f1) vinner inf1ytande inom i
synnerhet den fack1iga apparaten samt teckningsTärarutbi1dningen,

1959 Rudo1f Hårde avgår som ordförande i TeckningsTärarnas Riksför---I
bund, Efterträdaren Tord örtenho ska11 komma att sitta ända
ti11'1974,

Konstfack och Teckningsiärarinstitutet f1yttar ti11 nya 1oka-I
1erna vid Va1ha11avägen i Stockho,

1962 TeckningsTärarnas och TimeTevernas Förening (TTF) bi1das. Den
drivande kraften bakom ti11komsten av TTF är Gert Z Nordström,
som detta år går ut TT, Han b1ir TTFzs förste ordförande men
av1öses redan samma år av Torbjörn Högva11,

%%
En LRmansTuten teckningsiärarförenind bi1das, Den ska11

ïgfïuxwë¿f komma att ka11as Svenska TeckningsTärarsä11skaoet, STS, BTand
i initiativtagarna fanns TIee1evernaTorbjörn Högva11, Thoru1f

Löfstedt, Janviktor Natren samt tecknings1ärarna Bo Ah1ner
och Rudo Browa11, Som SAGOeansTuten förening kommer STS att
bii en konkurrentorganisation ti11 TR, som är ansTuten ti11
Svenska FackTärarförbundet med TCO som topporganisation, Bak”
grunden ti11 STS var framföra11t missnöje med Ts och Fack1ärar~
förbundets förmåga att ti11varata teckningsiärarnas intressen,
både vad gä11de (1öne)förhand1ingar och teckningsämnets p1ats
på schemat i samband med Lgr 62 och den gymnasiereform som b1ev
Lgy 65, _

1964 Riksdagen bes1utar om Lgy 65, som inte ti11godoser Ts krav
om anta1 timmar för teckningsundervisning,

STS börjar ge ut Estetiskt forum, ett konkurrentorgan ti11
TR:s tidoing Teckning,

TR:s styrelse föryngras, a11a 1edamöter utom ordföranden
örtenhom har avböjt omva1, StyreTsen utser inom sig örtenho1m
ti11 ordförande och Gert Z Nordström ti11 sekreterare, Nordm
ström som tidigare varit ordförande i Stockhosföreningen'Tecksmfi

17919
f QTIHQ av TR b1ir nu också representant i SFL:s kongress och supp1eant

för Drtenho i föreningen Konst i skoian,

a , En ny generation har a11tså börjat maktövertagandet, 'Ortenm

ääÉgäšhvp^Wwßi
ho1m var viktig som 1änk ti11 det gam1a TRfletab1issemanget.

1965 Ts organ Teckning får en innehå11s1ig och 1ayoutmässig
ansikts1yftning, viiket har samband med föryngringen av TR;s
styre1se; arbetsutskottet (Gert Z Nordström m f1) utgör nu
redaktionskommittê,

1967 Ned1emskap i TTF b1ir ob1igatoriskt, dvs TTF börjar b1i mer 1ik
en van1ig studentkår (mot s1utet av sextita1et b1ir TTF i prakfl
tiken Tïzs e1evkår, dvs inte en förening där även färdigutbi1~
dade teckningsTärare är verksamma, vi1ket var avsikten från
början), v _

Änt1igen kommer en utbi1dningsnämnd ti11 stånd på TI, Det -

I _ är ett krav som TTF drivit 1änge. Dessförinnan farns inget forum-'

-nffitkgfimgüw \%¿}:3f52 där e1ever, 1ärare och 1edning på TI kunde diskutera ti11sammans.l
'f"“""TT m

E1everna hade vägrats ti11träde ti11 sko1ans företagsnämnd. '

__._ .M ,._.......___..._._ 4,...- , :uu-u.



1967-68

1968

l967r69

uggs

Striden om tillsättandet av rektorstjänsten på TI:
Elevföreningen på TI hade länge varit missnöjda med
rektor Rudolf Hårdes regim3 men väntat på hans avgång
i och med pensioneringen årsskiftet l967/68o I januari
l967 tillstyrker Konstfackskolans styrelse en ansökan
från Hårde om förlängt förordnandem Nu agerar ls
elevkår. Nästan samtliga elever skriver under en protestm
skrivelse till Söa vari Hårdes försummelser återigen
påtalasm Denne sjukskriver sig och återtar ansökan om
förlängt förordnandev Därmed är rektorsposten vakant
och tjänsten utlyses våren l967m Nan tror allmänt att
Olle Lundgren som tills vidare vikarierar som rektor
skall få tjänsten (han har en halvtidstjänst på Sö vid
denna tid)s men han anses ha vissa lojaliteter med Hårde
varför TI; s elevkår förordar Gert Z Nordtsröm Konstfackm
skolans styrelse förordar med knapp majoritet Bertil
Gottsen9 som kan sägas företräda “KRDmintressena" Gottsën
var den ende av de sökande som inte hade teckningslärarm
utbildning9 vilket var ett av behörighetskravenväven Sö
förordar Gottsånv Efter protester omprövar Konstfacks stym
relse frågan9 men ändrar ej sitt tidigare beslut att för-
orda Gottsëna Det gör däremot Söv som i stället ger sitt
förord till Olle Lundgren; KRD protesterar utan framgång
mot att Sö ändrat sitt beslutvvarpå regeringen 8 mars l968
utser Gert Z Nordström till rektor e stick i stäv med
såväl Konstfackstyrelsens som åö:s förord!

Den första metodikveckan på Tlg ett evenemang som sedan åter-
kommer varje år9 och ger eleverna i andra och tredje årskurserna
tillfälle att redovisa sina projektarbetenv Teckningslärare från
hela landet inbjudes till föreläsningar3 diskussioner5 utställfl
ningaro Det första årets metodikvecka skulle främst belysa den
nya teckningslärarutbildningen ooh det nya bildämneto

Lars Pettersson blir ordförande i TTF9 avlöses senare under
året av Madeleine Berghä

'
I

Christer Romilson invald i TR: styrelsee
Sö godkänner 25 juli l968 en radikalt förändrad kursplan för TI9
helt i överensstämmelse med den nyinrättade utbildningsnämndens
förslag9 och i linje med de krav som TTF och Gert Z Nordström
fört framo Den nya kursplanen innebar: "en kraftig nedskärning
av ämnena Zfldimensionell form (teckning9 målning, grafik) och
färga och formkunskap.ä ämnet talteknik och språkbehandling utgår
helt Timantalet fördubblas i fotoe och filmkunskap och estetisk
nutidsorientering och tredubblas i miljökunkap Filmhistoria
införes som nytt ämne (Naern v9729 s 23)

Ny läroplan för grundskolan:
Sö: s läroplansöversynsgrupp presenterar i november l967 sitt
förslaag till ny läroplan för teckningsämnet i grundslolan För»
slaget kritiseras hårt av TR oph TTF9 som utarbetar ett eget
iörslag till ny målsättning för ämnets TR och TTF får stöd från
Slå vor sitt förslag l januari l9ö9presenterar läroplansöverm
synvgruppen ett nytt förslagv dock utan att först ha konsulterat
vare sig TR eller STS eller TTF? vilket väcker förbittring9 och
dessa organisationer protesterar men utan större framgång; Läram
plansöversynsgruppens förslag flyter ograverat in i Lgr 69 med
den enda justeringen att ordet "spontana" lyfts ut ur målformuw
leringens inledande mening "Undervisningen i teckning skall till”
varata eleverna spontana lust att uttrycka sig i bild /M /"
Dock hade en hel del av tecknirgslararorganisationerlaskrav ,
tillgodoset ts i lgr 69 a g



1969

1968~7O

1970

70wta1et

l111571.

Chr1ster Rom11son avIÖser Tord örtenho som redaktör För Teckn1ng
Fr o m 1969:21

"Vänstervr1dn1ngsdebatten"11 »
0FFent11g kr1t1k mot "vänstervr1dn1ngen" på TI1B1ard de debat~
törer som angr1per TI bör nämnas: _
Barbro Strömgren 1968a1

196861ïàgßäíïm qAnders ÅImgren 1968 19691
Per Skovda1 1 TCOt1dn1ngen 1969: fFack1äraren 197013

Samt årbetet 2613 19711
Den mest uppmärksammade debatten startades av Anna Lena N1khorse11
med art1ke1n "Vad händer på Teckn1ngs1ärar1nst1tutet w Tandets
enda medvetna skoTa e11er vänsterrad1ka1t centrum"1SvD 14 2 1970.
Denna art1ke1 gav upphov t111 1edare 1 UNT 16 2 19701rubr1k: "F1athe1
"FTathet utan gräns") och 2612 19701
I UNT 1213 1970 Tyder en 1nsändare kort och gott:

"öppet brev 1111 Gert Z Nordström1 rektor v1d TI!
Jag sku11e vttjaha ett k1art svar på FöTjande
Fråga: Anser N1 att en person med borger11g p011t1sk
åskådn1ng är oTämp11g som teckn1ngsTärare?"

S1gnaturen Sag1ttar1us ra1jerar 1 SvD 613 19701
Knut HaTIStröm skr1ver t111 konstFššÉskoTans styreIse och begär
utredn1ng om underv1sn1ngen på TI1
I r1ksdagen stä11er två moderata r1ksdagsmän enkTa Frågor t111
utb11dn1ngsm1n1stern1 I Första kammaren Frågar Gunnar Na11mark:
"överväger Statsrådet att v1dtaga åtgärder För att möj11ggöra
teckingsTärarutb11dn1ng 1 Stockho1m1" (R1ksdagsprotok011 1712 197019
och 1 andra kammaren Frågar Ove Nordstrand: “Bedömer Statsrådet
må15ättn1ngen För och genomförandet av underv1sn1ngen 1nom den nya
teckn1ng51ärarutb11dn1ngen såsom t111Fredstä11ande?" (R1ksdags-
protok011 1912 1970)1
m detta och ytter11gare mater1a1 Från vänstervr1dn1ngsdebatten F1nns
dup11cerat 1 en pärm hos kROkmarna1
T111äggas kan att en Söw1nspekt1on med Jonas 0rr1ng 1 spetsen 1nte
Fann något att anmärka på när de besökte TI1 Inte he11er 1 andra
avseenden tycks kr1t1ken mot TI ha Fått några omede1bara konsekven»
ser.

Gert Z Nordström och Chr1ster Rom11son ger ut boken B11den9 skoIan
och samhäTIet 1 som kan betraktas som programskr1Ften För nyor'íenm
ter1ngen 1nom teckn1ngs1ärarutb11dn1ngen och teckn1ngsämnet1

TTF börjar den kamp mot Lök (1968 års Lärarutb11dn1ngskomm1ttë)
som ska11 komma att dom1nera verksamheten på och kr1ng TI under
sjutt1ota1ets Förra häIFt

Tord örtenho avgår somTR:s ordFörande1 en post han innehaFt sedan
19591 örtenho har också under t1o år var1t Ts representant 1
SFL1s styreTse1örtenho1ms pos1t1oner 1nom TR och SFL övertas av
Chr1ster Rom1 g te Fått kTart För m1g hur och när
det sker) Éšgßííšåà íäâš DK11 Rom11son har var1t akt1v 1 TR: s
styreTse1 61 a som ordFörande1 och nu 1 SFLzs styreTse1
UIF K1arën har tag1t över posten som redaktör För Teckning1
Sext1ta15rad1ka1erna har a11tså beFäst stä11n1ngaríå:

pen v1kt1gaste händeTsen 1nom teckn1ngs1ärarutb11dn1ngen under
sjutt1ta1et1 är när r1ksdagen våren 1975 bes1utar om upprättandet
av en andra utb11dn1ngsans1a11 För teckn1ngs1ärare; TUM 1 Umeå

1 Det bI1r 11ksom på TI en treår1g utb11dn1ng, dock utan det 1n1e«
dande Förberedande året som på TI ka11as "Fack VIII"1 Hösten 1976
startar TUN1 (se t ex Tegígíflg 1976: 41 s 97F1197613 s 86F)
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