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Sammanfattning 
 
Syftet med mitt arbete är att synliggöra vilka uppfattningar några lärare på gymnasiets 
estetiska program har om sin undervisning i tredimensionellt skapande i ämnet Bild. Studien 
beskriver också tredimensionellt skapande som ett språk bland andra språk som elever kan 
erövra, med stöd i konstnärlig forskning. Jag söker svar på tre forskningsfrågor. Vilken vikt 
uttalar lärarna att de lägger vid handens möte med materialet? Hur förhåller sig lärarna till att 
eleverna arbetar i grupp och tar del av andras läroprocesser i tredimensionellt skapande? Hur 
beskriver lärarna att de tar hand om elevernas kritiska moment i sina läroprocesser? Som 
datainsamlingsmetod har jag använt kvalitativa intervjuer. Empirin har tolkats utifrån ett 
hermeneutiskt synsätt där uttolkarens förförståelse spelar roll för mötet med empirin. Lärarnas 
uttalanden har sedan sammanställts till sex diskurser, enligt en socialkonstruktivistisk 
diskursmodell. Resultatet visar att eleverna enligt lärarnas utsagor har stora brister i sina 
spatiala förmågor då de kommer till skolan. Lärarna uttalar också att de är kluvna mellan att 
se eleverna som måluppfyllande eller som individer på väg mot ett konstnärligt eller praktisk 
yrke. Lärarna uttrycker att de uppvärderar ett lärande i grupp samt ett där skapande utifrån 
olika materials egenskaper är centralt. För att utveckla elevernas spatiala förmåga uttalar 
lärarna att de ger riktade hantverksuppgifter. Genom att balansera lust och utmaning uppger 
lärarna att de didaktiskt kan hantera de långa hantverkspass som krävs. 
 

Nyckelord: diskurs, praxisgemenskap, spatial intelligens, textualiserad kunskapssyn, 
tyst kunskap. 
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”Det förtingligande som ägt rum när en tanke skrivits ned, en tavla målats, en melodi 
komponerats eller en skulptur huggits ut har naturligtvis haft ett ständigt samband med det 
tänkande som föregick det, men det som realiserat tanken och framställer tanketinget är 
samma tillverkning som i kraft av urverktyget, den mänskliga handen, skapar alla andra 
varaktiga ting i världen.”  

                                                   (Arendt 1998: 228)  
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   1. Inledning                                                    
  

Mitt examensarbete är en sista anhalt på en lång resa. Under sju år har jag omskolat mig från 
redaktör på en nyhetsbyrå till bildlärare på gymnasiet samt till psykoterapeut med bildterapi 
som inriktning. För mig är det som en cirkelgång tillbaka till något välbekant och efterlängtat, 
eftersom jag som ung länge försökte leva som bildkonstnär efter fem års praktiska studier.  
 
Jag tycker man kan likställa konstnärligt skapande med en aktivitet där man erövrar för sig 
själv nya uttryckssätt. Man lär sig behärska flera språk. Det finns tvådimensionella språk 
såsom måleri, teckning och så vidare. Och så finns det tredimensionella språk som till 
exempel en skulptur, en vas, eller en husmodell är en produkt av. I dag har tyvärr de 
tredimensionella språken en hotad position. Bland annat är det en följd av vår moderna 
teknologiskt utrustade vardag. Vi behöver inte dagligen hålla i föremål, förstå konstruktioner 
eller skapa själva de ting vi har runt omkring oss. Till sin natur måste ett tredimensionellt 
språk läras in via våra taktila sinnen, via handens arbete och erfarenhet, via vår kropp. En 
sådan inlärning tar tid. Läser man styrdokumenten för gymnasieskolan och får en inblick i 
lärarnas vardag, uppstår lätt en undran om det finns plats för sådan praktisk inlärning i 
gymnasiet i dag. Eleverna har också, efter de ökade kraven på dokumentation i grundskolan, 
mindre förkunskaper i ett hantverk än tidigare generationer har haft, då de börjar gymnasiet. 
Det visar bland annat pedagogen Åsa Jeansson (2017) i sin avhandling Vad hur och varför i 
slöjdämnet. Hon ser en utveckling bort från det hantverksmässiga och mot en 
bedömningskultur i grundskolans textilslöjd. För att eleverna ska kunna uttrycka sig i ord 
kring sitt lärande, bland annat för att synliggöra sina arbetsprocesser, har undervisningen 
tvingas bli sådan att eleverna kan utveckla dessa förmågor. Detta tar tid från 
hantverksutövandet (Jeansson, 2017:6). Hur hanterar gymnasielärare den situationen? Vilka 
utmaningar står de inför de då de lär ut ett tredimensionellt språk? 
 
Min nyfikenhet väcktes i mötet med elever under mina praktikperioder. De, som till 
övervägande del var högpresterande medelklassflickor, visade sig alla ha störst svårigheter 
med det tredimensionella skapandet. Det var som om de halkade fram på en hal, obekant is. 
Det trygga tecknandet och målandet räckte inte som färdigheter att luta sig mot. Ungdomar i 
dag omges av mängder med bildskärmar, textmassor, film och tv vilket sannolikt tränar dem 
mer i att förstå det tvådimensionella, det representerande och symboliserande 
språket/uttryckssättet. Ändå behöver högskolor, som till exempel arkitekthögskolorna, eller 
Högskolan för design och konsthantverk, HDK, elever som har grepp om tredimensionell 
form. Förmodligen har just dessa elever valt, och har förväntningar på, ett estetiskt program 
på gymnasiet.  
  
De språk vi använder oss av får också följder. Språk, föränderliga och socialt konstruerade, 
formar den uppfattning vi har om vår omvärld, och är därför med och skapar den. En 
formkonstnär ser former runtom sig, en akvarellmålare tolkar världen i ljus och färg. En 
industridesigner värderar världen utifrån dess tekniska och sköna konstruktioner. Lärarna i 
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min studie uttalar de uppfattningar som deras språkliga kultur tillåter dem. 
                                                                     
Formgivaren och inredningsarkitekten Andreas Nobels (2014) idéhistoriska och 
hantverksbaserade tänkande har varit en ögonöppnare för mig inför mitt arbete. I sin 
avhandling Dimmer på upplysningen (2014) diskuterar han följden av att vår omvärld i 
huvudsak är sedd och speglad utifrån ett tvådimensionellt språk. Nobel (2014:66) tar bland 
annat upp hierarkin mellan text och det tredimensionella, kroppsliga. Han beskriver att en 
textualisering av hela vår kultur har skett (Nobel, 2014:55ff). Det gör att vi tror att text ”i 
många sammanhang förväntas vara bra på nästan allt” (Nobel, 2014:4). Men en bokstav är 
bara ”en stiliserad bild”, och text är bara ett förenklat system med sina brister (ibid). Den 
ödesdigra följden har blivit att även högre konstutbildningar snarare lär ut tankar om form än 
själva hantverket form (Nobel, 2014:9). Bör kanske detta balanseras om? 

 
Syfte och frågeställningar                                                                                   
Syftet med mitt arbete är att synliggöra vilka uppfattningar några lärare på gymnasiets 
estetiska program har om sin undervisning i tredimensionellt skapande i ämnet Bild. 
 
- Vilken vikt uttalar lärarna att de lägger vid handens möte med materialet? 
- Hur förhåller sig lärarna till att eleverna arbetar i grupp och tar del av andras läroprocesser i 

tredimensionellt skapande?  
- Hur beskriver lärarna att de tar hand om elevernas kritiska moment i sina läroprocesser? 
	
Centrala begrepp 
I det här kapitlet beskriver jag de huvudsakliga begrepp mitt arbete använder sig av. Löpande 
i min text förekommer kursiveringar av begrepp och vissa meningar för att underlätta 
förståelsen för det jag framför. Syftet är att understryka det viktiga för sammanhanget. I övrigt 
följer jag allmänna regler för kursivering. 
 
Tredimensionellt arbete 
Min studie handlar om hur tredimensionellt skapande lärs ut. Därför vill jag ge en definition 
av vad jag avser med ett tredimensionellt arbete. Relevant för min studie är en mer inringande 
definition eftersom det främst är förmågan att förstå rymd och det rumsliga jag avser. Ett 
tredimensionellt arbete är när man tillverkar ett verk som utgör själv, som fysisk kropp, det 
som avses med motivet. Verket ska ta en viss sfärisk plats och ha rumsliga kvaliteter. Detta 
ställer jag i motsats till ett tvådimensionellt verk som representerar sitt motiv, vilket kräver 
andra förmågor hos eleven. Medan en oljemålning endast kan simulera, och symbolisera, hur 
en vas ser ut, så kan ett föremål vara en vas i sig. Det är förmågan hos eleven att kunna skapa 
det rumsliga som är det jag vill komma åt med min distinktion.  
 
Bygger man en modell av ett hus i kartong, som kan sägas vara en representation, en symbol 
för något, har ändå modellen en sfärisk rymd. Detta gör att jag betraktar det som ett 
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tredimensionellt verk. Verket kräver inte bara kognitiva kalkylerande förmågor hos eleven, 
utan även en förståelse för hur det ter sig rumsligt när det är klart. Verket tar ett spatialt 
utrymme. Tvådimensionella verk gör inte det, men om de ändå gör det, så har det rumsliga en 
underordnad roll för motivet. I det fall det handlar om en relieff, ett mellanting mellan en 
skulptur och en målning, så mäter jag avsikten med verket. Ska verket ses som den kropp 
motivet avser, eller är det en skiss, en representation av något annat motiv? Det för min studie 
som är intressant är i vilken utsträckning verket, när det skapas kräver förmågan hos eleven 
att med alla sina sinnen förstå ett föremåls rymd och rumslighet.  
 
Tyst kunskap 
Den initierade definition av begreppet tyst kunskap som konstnären och keramikern Mårten 
Medbo (2016) beskriver i sin avhandling Lerbaserad erfarenhet och språklighet tycker jag är 
användbar. I hans föreställning ligger begreppet nära praktisk kunskap, som jag tolkar det. 
Medbo (2016) har skrivit hela sin avhandling i en berättande essäform just i syftet att bättre 
synliggöra hans praktiska (tysta) kunskap. Annars tenderar den ”att undandra sig de mer 
förklarande verbala språkliga verktygen” befarar han (Medbo, 2016:17). Berättandet fångar 
något som alltså annars försvinner mellan raderna. Detta något är en typ av ”kroppsligt 
situerad kunskap som inte låter sig fångas i ord” som kallas ”därför slarvigt för tyst” (ibid.). 
Att den verkligen skulle vara tyst håller han inte med om:  

Kollegor (och på annat sätt förtrogna) har förmågan att koda av, eller läsa, det som visar sig i och 
genom praktiken. Vi som har den bildning som krävs kan därför reflektera över, utveckla, föra 
vidare och förstå den ”tysta” kunskapen. /…/ Den tysta kunskapen kan ur dessa avseendet redan 
sägas uppfylla alla de krav som kan ställas på en självständigt fungerande kunskapsform. 
Kunskapsformen är endast tyst för dem som inte övat upp sin förmåga att lyssna. (Medbo, 
2016:17f)                                                     

Spatial intelligens                                                                                                        
För att erövra ett tredimensionellt språk behöver man lära sig rumslighet, eller rumslig 
uppfattning. Språket vilar på förmågan att förstå det spatiala, uppfattningen om ett föremåls 
eller en plats rymd. Teorin om multipla intelligenser, som lanserades 1983 av den 
amerikanske psykologen och professorn i kognitionsforskning och pedagogik Howard 
Gardner (1994), beskriver just en sådan färdighet. Han kallar förmågan spatial intelligens och 
placerar in den bland flera oberoende intellektuella förmågor. Intelligens definieras som en 
förmåga att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera 
kulturella sammanhang (Gardner, 1994). Enligt pedagogikprofessorn Knud Illeris (2010) 
räknade Gardner först med sju intelligenser: (1) Musikalisk – förmåga att uttrycka sig med 
musik och rytmik, (2)  Spatial – rumsuppfattning- och avståndsberäkningsförmåga, vilket 
bland annat är viktigt vid  målande och skulpterande, (3)  Kroppslig-kinestetisk - 
kroppskontroll, förmåga att skapa med hjälp av kroppen exempelvis  genom dans, teater och 
idrott,  (4) Logisk-matematisk – logisk problemlösningsförmåga, (5) Lingvistisk – förmågan 
att använda språket, (6) Intrapersonell - förmåga till självinsikt och kontakt med sina känslor, 
(7) Interpersonell - förmåga att uppfatta andra människors känslor och motiv (Illeris, 2010). 



	

	
9	

Senare lade Gardner till ytterligare två, (8) Naturalistisk som ska förstås som naturkontakt och 
förståelse för naturen samt (9) Andlig, som ska förstås som existentiell insikt (Illeris, 2010). 
Enligt Gardner (1994) värderas intelligenserna olika i olika kulturer. I dagens skola betonas, 
menar han, i likhet med Medbo (2016) och Nobel (2014), framför allt matematisk-logisk, 
lingvistisk och till viss del också de personella intelligenserna. 
 
Spegelneuroner                                                                                                                    
Jag antar att det automatiskt, nästan omedvetet och reflexbetonat, sker ett utbyte av erfarenhet 
människor emellan när man lär i grupp. Därför vill jag ge en kort beskrivning av det 
hjärnforskningen upptäckte på 90-talet, nämligen något neurofysiologen Giacomo Rizzolatti 
(2004) kallar mirror neurons, spegelneuroner. Begreppet står för de hjärnceller vi alla har 
som är specialiserade på att härma det vi ser andra uppleva. Vi blir påverkade av de signaler 
vi uppfattar. Neuronerna utlöser en speglad reaktion av det vi ser, och reagerar både på ren 
fysisk mekanik och på fysisk empati. Med fysisk empati avses att man känner att någon blir 
berörd fast det inte gäller den egna kroppen. Det sker utan att receptorerna i huden signalerar. 
Enligt Rizzolatti (2004) är vi skapade för att känna på oss vad någon menar utan ord, när vi 
speglar så känner vi vad den andre sänder ut. Detta anses också ligga bakom att barn till en 
början lär sig genom att härma. Räcker du ut tungan mot ett nyfött barn så gör hen likadant 
tillbaka, trots att de inget förstår eller kan styra över sina muskler.  
 
Vår levda kropp                                                                                                                       
Mitt arbete beskriver tredimensionellt skapande som en färdighet, ett språk, som till stor del 
lärs in via kroppen, taktilt. Handens möte med materialet är centralt i mitt arbete. Jag vill 
därför även understryka kroppens roll, våra sinnens roll, vid sidan om det kognitiva, och de 
sociala, vid sådan inlärning. Tankarna om denna taktila inlärning, vill jag säga har rötter i den 
filosofiska inriktningen fenomenologi. Begreppet kommer från det grekiska orden 
phainomenon, som enligt Filosofilexikonet (Lübecke, 1988:155) betyder det som visar sig, 
och logos, lära. Filosoferna Kant och Heidegger lade grunden, men inriktningen utvecklades 
av Husserl, bland flera. Kant har uttalat att allt vi kan veta om ”Tinget” är bara hur det ter sig, 
hur vi förnimmer det, inget om ”Tinget i sig” (Lübecke, 1988:284). Psykoanalytisk teori har 
en bas i existentiell fenomenologi. 

Det är främst hur fenomenologen Maurice Merleau-Pontys (1997) utvecklat tänkandet som 
jag vill belysa. Han gick i Husserls fotspår, och intresserade sig särskilt för perception, vårt 
kroppsliga förnimmande. Erik Sigurdson (2014:51) beskriver i sin avhandling Det sitter i 
väggarna hur Merleau-Ponty undersöker ”kroppens betydelse för erfarenhet, vana och 
medvetande”. Vi upplever världen genom våra sinnen, vår kropp, sedd som en helhet 
tillsammans med vårt tänkande i ett slag, menar Merleau-Ponty (1997). Han ifrågasätter den 
cartesianska uppdelningen av kropp och medvetande. Ett rent medvetande är omöjligt att nå, 
menade han i motsats till Husserl (Merleau-Ponty, 1997). Kroppen är medveten, och 
medvetandet kan därför inte stå över kroppen.  

Kunnande och kropp ser alltså Merleau-Ponty (1997) som sammansmält och uppfann därför 
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begreppet vår levda kropp. När elever utvecklar ett tredimensionellt språk, kan det förstås 
som att de vidgar sin levda kropp, tänker jag. Waldorfläraren Eva Malm (2016:148) menar i 
boken Handen som Handling att begreppet avser vår egen värld, ”upplevd inifrån”. Liksom 
den blindes käpp förlänger personens möjligheter, gör erövrade förmågor en vidgad organisk 
gräns. Begreppet beskriver ”en rörlig kroppslighet eller en gestaltning som vi skapar genom 
våra sinnen, genom de handlingar vi utför, det vi införlivar i vår realitet, de ansträngningar vi 
gör, den aktivitet vi verkställer, den kunskap vi erövrar ”(ibid.). 

 
2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

  
Traditioner och ramar för tredimensionellt skapande 
I detta avsnitt beskriver jag översiktligt några stora drag bildundervisningens historia i 
Sverige. Syftet är att ge en bakgrund till lärarnas utsagor eftersom de undervisat under flera 
läroplaner. Därefter belyser jag aspekter i den nuvarande läroplanen för gymnasiet 
(Skolverket, 2011a, Lgy 11). Jag vill i korthet ge en bild av i vilken utsträckning lärare där 
finner stöd för tredimensionellt skapande. De tre traditionella synsätten på bildämnet som 
löper genom historien beskriver jag även här hur jag kopplat samman med mina informanters 
yttranden som ett analysverktyg. 
 
Bildundervisningens utveckling                                                                  
Utredarna och pedagogikforskarna Sten Pettersson och Gunnar Åsén (1989) urskiljer tre 
huvudsakliga teman i bildämnets historia i avhandlingen Bildundervisningen och det 
pedagogiska rummet: traditioner, föreställningar och undervisningsprocess inom skolämnet 
teckning/bild i grundskolan. De beskriver att synen på bildämnet kan delas upp i tre 
traditioner, såsom teckning för avbildning, bildskapande för att uttrycka känslor samt bild 
som ett kommunikationsämne (Pettersson & Åsen, 1989). Samma linjer syns i samtida 
styrdokument med vissa förändringar utifrån samhällsutvecklingen i övrigt.  

Under första delen av 1800-talet, då industrialismens växte fram i Europa, var 
bildundervisningen till för att utbilda arbetskraft i teckning och konstruktionsritning för 
hantverk och industriell produktion. Förmågan att avbilda var central och koncentration och 
uthållighet var viktiga förmågor (ibid.). När sedan den industriella produktionen och 
masstillverkningen var i gång ansågs smakfostran vara viktigt. När därför skönhetsfostran och 
konstbildning växte fram, förekom den även ur ett konsumentperspektiv, inte bara 
produktionsperspektiv. Vacker miljö, enkelhet och funktionalitet skulle göra människorna 
lyckligare, vilket Art & Craft rörelsen och Ellen Key uttalade (ibid.).  

Därefter hölls psykologiska aspekter med bildskapande fram, såsom det fria skapandet.                                                                                                                                  
Synsättet dominerade under 1950- och 60-talen och skrivs in 1962 års Läroplan för 
grundskolan (Lgr 62). Man talade om barnkonst, det fria skapandet, rättigheten att få uttrycka 
sig som ett steg i barns utveckling, eller enbart som en paus från omvärlden (Pettersson & 
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Åsen, 1989). När bildämnet förlorade sitt fokus på avbildande till fördel för fria och 
personliga uttrycksformer blev det svårare att utforma kriterier och att göra bedömningar 
(Pettersson & Åsen). Än idag anses det fria skapandet vara ett viktigt inslag i 
bildundervisningen (Skolverket, 2015).  

Vid 70-talet ersattes idén om smakfostran, som dröjde kvar i 1960-talets läroplan för 
grundskolan, med en fostran till medvetna och kritiska medborgare. Forskaren i didaktik Ulla 
Lind (2010) skriver i avhandlingen Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser 
som kulturform och kunskapsform att barn och unga skulle medvetandegöras. De skulle lära 
sig förstå reklamens budskap för att kunna motstå kommersiell påverkan. Man införde därför 
bland annat bildanalys och ändamålsenligt praktiskt arbete i bild. 

Först under 1990-talet växte en omfattande inriktning mot visuell och kommunikativ kultur 
fram. Efter proposition Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
(Prop. 1991/91:85) som uppmärksammade den visuella kulturen som eleverna befann sig i, 
skapades ett mediaprogram som valbart på gymnasiet. Bilder sågs som en handling och man 
betonade mötet mellan visuella yttringar och betraktare. Även om den kommunikativa 
aspekten på bildämnet kom då, så dröjde det fram till Gymnasiereformen 2011 innan man helt 
såg bildämnet som ett kommunikativt ämne. När hela skolväsendet sågs över och skulle 
anpassas efter behoven i näringslivet skrevs det entreprenöriella lärandet in i styrdokumenten. 
Utöver fokus på företagande finns nu också ett fokus på att utveckla elevers nyfikenhet, 
initiativförmåga och självförtroende (Skolverket, 2011a). Här ser jag en koppling till 
kreativitet och estetiska läroprocesser. Men utbildningsforskaren Annika Hellman (2017) ser 
en dystrare trend i sin avhandling Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektskapande i 
bild och medieundervisning då hon beskriver att ekonomiska intressen genomsyrar 2011 års 
gymnasiereform. De demokratiska värdena ges mindre utrymme, liksom lärarnas pedagogiska 
kompetens och betydelse (Hellman, 2017:21). I dag kan estetiska ämnen bara läsas som ett 
individuellt val bland andra teoretiska mer attraktiva och valbara meritämnen, i de 
högskoleförberedande övriga nationella programmen (ibid.). Vill man som elev ha omfattande 
undervisning i estetiska ämnen måste man i princip välja det estetiska programmet.  

Utrymme för tredimensionellt skapande i kurserna                                        
Elever har möjligheter att få undervisning i det tredimensionella skapandet inom den 
obligatoriska bildundervisningen i årskurs ett och årskurs två på det estetiska programmet. De 
obligatoriska kurserna som då heter Bild och form, i olika nivåer, har dessa år lika mycket bild 
som form på schemat (Skolverket, 2011a:1). Tredimensionellt bildskapande ingår då i form- 
hälften av kursen, och utgör där rimligen 25 procent av kursen. Men redan i årskurs två, finns 
en möjlighet att - utöver de obligatoriska bild- och form-kurserna – även välja renodlat Form 
om 100 p.  

Rimligen består kursen då till 50 procent av tredimensionellt skapande. I trean kan eleverna 
välja Bild och form specialisering 100 p som bygger vidare på de i tvåan valbara alternativen, 
antingen Form 100 p eller Bild 100 p. I specialiseringskursen fastställs inte innehållet. Det 
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anges inte hur mycket som är tredimensionellt eller annat (Skolverket, 2011a:15). Här ser jag 
en tolkningsmarginal. Lärarna kan påverka upplägget och också det tredimensionella 
skapandet.  

Bildämnet syfte - fem av sju färdigheter är kognitiva                                                                                                      
Skolverket (2011a:1) uppger under rubriken Ämnets syfte att målet med bildämnet som helhet 
är att ge eleverna förutsättningar att utveckla vissa förmågor beskrivna i sju punkter. Med 
ordet ”bild” avses i texten ”visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom 
till exempel konst, formgivning och populärkultur” (ibid.). Alltså delar man inte upp det tre- 
eller tvådimensionella skapandet i beskrivningen av ämnet.  

Så många som fem av de sju punkterna (Skolverket, 2011a:1f) anger det traditionella synsättet 
på bildämnet såsom kommunikativt där. Främst kognitiva förmågor berörs, som jag ser det. I 
korthet nämns förmågorna att analysera, tolka, samtala, värdera (punkt ett), teorikunskaper i 
historia och nutid (punkt två), presentera och diskutera bildarbete (punkt fem), kunskaper om 
olika genrer (punkt sex) samt kunskap om lagar (punkt sju). De återstående två punkterna 
(ibid.) handlar om praktiskt arbete på olika sätt. Att arbeta med personligt uttryck (punkt tre), 
att få färdigheter i olika tekniker (punkt fyra).  

Centrala innehållet i grundkursen Bild och form – en tredjedel gestaltande                                                                                                       
Det finns mer stöd till synen på eleven som kommunicerande, än en syn på eleven som 
blivande praktiker under rubriken Centralt innehåll som beskriver den grundläggande kursen 
Bild och form 1a1 i Lgy 11(Skolverket, 2011a:7). I sex punkter anges kursinnehållet och 
endast två, det vill säga en tredjedel handlar om gestaltande och praktiskt arbete medan de 
övriga handlar om kognitiva, kommunikativa förmågor som analys, kompositionsteori, 
begreppskunskap, funktionslära. 

Både denna grundkurs, Bild och form 1a1 och dess fortsättning i Bild och form 1a2, uppges 
också särskilt betona punkterna ett till fyra, av de sju, under rubriken Ämnet syfte. Endast 
hälften, punkt tre och fyra, stödjer eleven som praktiker och handlar om praktiskt bildarbete. 
(Se avsnittet ovan Bildämnets syfte) 

Valbar formkurs mest kognitiv                                                                            
Den valbara kursen Form 100 p har mest tredimensionellt skapande inskrivet i 
kursbeskrivningen och uppges ge fördjupande kunskaper (Skolverket, 2011a: 18). Under 
rubriken Centrala innehåll förekommer åtta punkter. Så många som sex dessa berör 
kognitiva, kommunicerande förmågor och endast två förmågor i praktisk kunskap. Kognitiva 
förmågor anges som tolkning, analys av form (punkt ett), kunskap om begrepp och olika 
genre-perspektiv (punkt två), kunskaper i värdering och diskussion (punkt tre), planering och 
kunskap om formens användningsområden (punkt sex), kunskap om marknadsföring, 
exponering, värdering av form (punkt sju), kunskap om lagar (punkt åtta). De två punkter 
som anger praktiskt arbete och hantverksförmågor beskriver arbete med skulptur- och 
formgivningsprocesser (Men märk väl, här anges även dokumentering av dessa)(punkt fyra) 
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samt produktion av form i två - och tredimensionella tekniker, materialkunskap, formspråk, 
uttrycksförmåga, hantverksskicklighet (punkt fem) (Skolverket, 2011a:18).  

 
Forskning och teorier 
             
Den kunskapande handen                                                                                     
En av forskningsfrågorna i min studie syftar till att undersöka om lärarna uppger att de 
värderar att eleverna undersöker material med sina händer, som ett sätt att erövra ett 
tredimensionellt språk. Eva Malm (2016) som själv är waldorfpedagog har i sin bok Handen 
som handling samlat ett stort material tankar och fakta om handens betydelse för människans 
utveckling och lärande. Även om boken inte är en akademisk avhandling har jag här kunnat 
hämta fakta och forskning som ger stöd till min studie. Redan Aristoteles (2014) konstaterade 
för 2000 år sedan att vi lär med handen och att handen minns. Kanske är det via vår hands 
upptäckter som vår hjärna utvecklats till den vi har i dag, undrar Malm (2016) och hänvisar 
till modern hjärnforskning. Göran Lundborg (2011), neurolog och professor och tidigare 
överläkare vid Handkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, forskar om 
samspelet mellan hand och hjärna. Den tid människan var utrustad med en väldigt liten hjärna 
hade vi förhållandevis stora händer, beskriver han (Lundborg, 2011). Ett stort betydande 
område i hjärnan är kopplat till just handens funktion. Därför är det viktigt att låta handen 
spela en huvudroll i våra liv som biologiska varelser, menar han (ibid.). Går vi kanske miste 
om intellektuella framsteg, tänker jag, om vi undviker ett arbete med händer?  
 
Konstnärlig forskning i en akademisk värld  
Den konstnärliga forskningen startade i Sverige vid millennieskiftet, medan forskning utifrån 
konsthantverkare är så ny som bara några år gammal. Med konstnärlig/konsthantverkande 
forskning menar jag forskning som utförs av praktiserande konstnärer/konsthantverkare 
utifrån sin egen erfarenhet. De båda områdena har förnyat den akademiska forskningen just 
med sitt perspektiv utifrån hantverket. Praktiken beskrivs av dem som utövar den, istället för 
utifrån. Detta inifrånperspektiv gör det också möjligt att reflektera över de samhälleliga ramar 
inom vilka praktiken sker. Leker man med tanken att se gymnasieelever som 
konsthantverkare i sin skolmiljö, hittar jag flera fruktbara paralleller. Konstnärlig forskning 
ger för min studie just den aspekten att den belyser hur ett lärande i tredimensionell form 
upplevs inifrån.  

I dag finns också lärarstudenter som blandar praktiska inslag i sitt examensarbete för att 
skriva med multipla perspektiv. Mitt sätt här är att låna lite av vad den konstnärliga 
forskningen visar istället. Professor Anette Göthlund vid institutionen för bildpedagogik vid 
Konstfack och forskaren Ulla Lind har i sin studie Intermezzo: a performative research 
project in teatcher training	(2010) undersökt bildlärarstudenters performativa undersökningar. 
Lärarstudenterna har både ett teoretiskt, vetenskapligt och ett gestaltande perspektiv. 
Studenternas examensarbeten visar hur vetenskaplig forskning kan förenas med konstnärlig 
praktik, som skilda men kompatibla former för lärande, menar de (Göthlund & Lindh, 2010). 
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Forskaren i utbildningsvetenskap Annika Hellman (2017:43) beskriver också att sådana 
dubbla perspektiv kan ge lärarstudenten en utökad uppfattning om lärarrollen där aspekter av 
konstnärsrollen kan få finnas med. Jag ger därför här nedan en översiktlig beskrivning av 
några konstnärliga/konsthantverkande forskare som satt spår i min studie.  

Keramikern och formkonstnären Medbo (2016), vars definition av tyst kunskap (se Centrala 
begrepp) jag använder mig av, tillhör de första forskarstudenterna inom konsthantverk. Hans 
syn på det tredimensionella uttryckets roll inom utbildningsvärlden, samt hans praktiska 
närgångna skildringar av sitt formskapande har varit en grund för min studie. Medbo (2016) 
instämmer i Nobels (2014) beskrivning av den textualitet som råder i de högre 
konsthögskolorna. Han ser en för konsthantverket ny teoretisk vändning i ett paradigm som 
växt sig starkt. Alla materialbundna uttrycks giltighet i konstvärlden är ifrågasatta, menar han. 
Man går snarare mot en immaterialitet (Medbo, 2016:13.f). Medbo (2016) undersöker om det 
kan finnas vägar ut ur detta. Han konstaterar att värdet av konsthantverk eller ett konstverk 
som skapats utifrån estetiska formegenskaper, är satt under press i kulturvärlden i dag. Det 
finns en hegemoni. Ett konstverk som uppfattas mentalt, eller sker i stunden utan att involvera 
materia har ett högre värde än ett föremål (Medbo, 2016:127f). I Medbos (2016) avhandling 
blir flera aspekter på konstnärlig praktik tydliggjord. Han ser något som håller på att förloras. 
  
Designern Thomas Lauriens (2016) avhandling Händelser på ytan – shibori som kunskapande 
rörelse lyfter fram det akademiska område som samlas under begreppet affektteori. Laurien 
(2016) talar om de problem som konstens bortombegreppsliga uttryck möter i en 
verbalspråkligt orienterad värld. I det avseendet, att den tar upp hierarkier i synen på kunskap, 
liknar hans avhandling både Nobels (2014) och Medbos (2016). Laurien skriver ”om affekt 
som försvar mot tänkande som hotar och kritiserar vår förmåga att uppleva och förstå världen 
genom förundran; och inte minst om att uppmärksamma och ifrågasätta det talade språkets 
hegemoni över andra språk, och hur detta hör ihop med känsel-, lukt- och smaksinnet, känslan 
av rörelse och rytm, samt det autonoma nervsystemet” (Laurien, 2016:227).  
 
Formgivaren Nobels (2014) avhandling Dimmer på upplysningen – text, form och 
formgivning talar om konstens roll i ett starkt akademiskt präglat utbildningsystem. Hans 
avhandling som har en omfattande kulturteoretisk överblick, beskriver en hierarki, ett 
vetenskapligt paradigm, där textbaserad kunskap segrar över kroppsligt förankrad kunskap. 
De konstnärer som sysslar med materialbaserat sinnesbaserat arbete har drabbats av en 
backlash (Nobel, 2014). Den ”textualiserade kunskapssynen” har ”bidragit till det paradoxala 
att formaspekter på formgivning har hamnat i skymundan även bland företrädare inom 
formgivningsyrkena” (Nobel, 2014:9). På konstskolorna talar man mer om form än man 
undersöker den (Nobel, 2014). Han ser även andra följder för samhället i stort. Moderna 
människor ”upplever sig vara utan kroppstyngd” där de sitter stilla i kontorsstolen, framför sin 
dator (Nobel, 2014:24). De tänker dåligt verklighetsförankrade tankar, och gör sämre 
yrkesinsatser (ibid.). Nobel (2014) försvarar därför rättigheten att enbart arbeta 
hantverksmässigt på de högre konstutbildningarna. Han ser heller ingen orsak för en sådan 
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student att vara bra på begrepp och text. Till ”skillnad från filosofen vars yrke är bundet till 
texttraditionen och ibland tvingas polarisera och förenkla i syfte att tydliggöra specifika 
företeelser finns det överhuvudtaget ingen egentlig anledning varför en formgivare ska vara 
tydlig och förståelig på ett begreppsligt plan”, skriver han (Nobel, 2014:49). Historiskt sett 
har annars konstskolorna varit som fristäder, befriade från en textualiserad kultur, menar han 
(Nobel, 2014:55). Olika uttrycksformer och språk har kunnat vara jämställda. Men nu 
behöver det formkonstnärernas gör, och deras perspektiv försvaras. Han hyser därför ett hopp 
om den nya konstnärliga forskningen utifrån praktiken. ”På liknande sätt som att man blir mer 
påmind om sin kropp när man blir sjuk har textpraktiken synliggjorts när den i samröre med 
de konstnärliga språken börjat uppvisa brister” (ibid.). 

Bildkonstnären Roland Ljungberg (2008), intresserar sig för skapandeprocesserna i sig i sin 
avhandling En resa från det ordlösa – en kartläggning av ett personligt yrkeskunnande. 
Ljungberg uppehåller sig mindre kring de omgivande strukturer som ger de yttre villkoren för 
praktiken, utan skriver om praktiken i sig. Ändå placerar han sin praktik, på ett 
självreflekterande sätt, också inom filosofins och forskningen ramar. Ljungberg (2008:15ff) 
har en initierad genomgång av hur konstnärlig forskning och praktisk kunskap växt fram i 
Sverige. Sin egen konstnärsbana började han på Gerlesborgsskolan. Den beskrivning av 
konstnärens existentiella ensamma ansvar han gör visar på ett bra sätt hur det är att lära sig ett 
nytt konstnärligt språk och uttryckssätt. Jag ser det som att han beskriver hur tyst kunskap (se 
ordförklaringar) överförs mellan lärare och elev:  

Pedagogiken på Gerlesborgskolan hade också en annan sida, den där kända och etablerade 

konstnärer bedrev undervisning utifrån sitt eget konstnärskap och förmedlade sina egna 

värderingar och erfarenheter. Här handlade det om att lära genom att ta del av exempel och att lära 

sig se, genom någon annan. /…/ Det är slutligen elevens ansvar att själv utveckla sitt personliga 

språk. Vi lär oss behärska de olika verktygen som behövs och vi tränas in i rollen som konstnär 

och utvecklar föreställningar om vår egen identitet och vår framtid. (Ljungberg, 2008:42) 

Ljungberg (2008) reflekterar även över vilken undervisning han själv mest uppskattade, 
nämligen den som utgick från dramatiska iscensättningar. Det var…. 

…de dramatiska elementen, alltså möten och iscensatta reaktioner, i bildkonstnärlig utbildning 

som var effektivaste kunskapsöverförande situationerna speciellt i den inledande fasen av min                                                                                                                                                                                                                                                            
utbildning. Det är genom mänskliga möten iscensatta som handlingar och tolkningar av dessa, som 

kunskap bildas och bekräftas. Det är för konsteleven betydelsefullt att mötet sker med den som kan 

något och att eleven får ett förtroende för läraren, för att kunna lära sig något nytt. Det handlar från 

elevens perspektiv att låta sig föras ut på ett gungfly av osäkerhet och möjliga misslyckanden som 

kan leda till nya givande erfarenheter. Det är en fråga om att slå sönder fördomar och att 

eleven/studenten själv får bygga upp insikter under lärarens uppsikt. Bildkonstnärlig kunskap är 

personligt införlivade insikter och inte föreställningar som läggs på eleven som sanningar. Insikter 

handlar ytterst om erfarenheter och tolkning av dessa i relation till en praktik. Bildkonstnärlig 

utbildning kan ses som en personlig väg till kunskap. (Ljungberg, 2008:187) 
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  3. Teoretiska perspektiv  
 

I det här kapitlet redogör jag för studiens teoretiska perspektiv. En bakgrund till mitt arbete är 
antagandet som Nobel (2014) har om att vi befinner oss i ett vetenskapligt paradigm där en 
textualiserad kunskapssyn råder (se Inledningen). Min förförståelse har påverkat hur jag 
värderat den insamlade empirin. Hit hör även mina erfarenheter som lärarkandidat, 
psykoterapeut och tiden som praktiserande bildkonstnär. Under arbetets gång förändrade jag 
löpande vilka teoretiska begrepp jag behövde för att förklara det insamlade materialet. 
  
Min studie utgår kunskapsteoretiskt från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Härifrån har den 
diskursteori vuxit fram, vars metod jag använder för att analysera empirin. Medbo (2016) 
beskriver, på ett för min studie relevant sätt, hur ett skapande i lera kan förstås som ett språk, 
genom att använda filosofen Michael Polanyis (2013) strukturer om talet och talekonsten. 
Han jämför dem som två likvärdiga språk bredvid varandra. Ur teorierna om mästarlära, 
praxisgemenskap samt sociokulturell teori har jag funnit aspekter på ett lärande i grupp.  
 
Socialkonstruktivism och diskursteori 
Allmänt kan man beskriva att diskursteorier via postmodernismen har sitt ursprung i 
socialkonstruktivismen. Läran härstammar vetenskapsteoretiskt från konstruktivismen, som 
efter Kant (Lübecke, 1988:302) hävdar att någon kunskap inte går att finna bortom individens 
upplevelser av verkligheten. Socialkonstruktivism har således en antiessentialistisk hållning, 
och menar att det är genom språk i social interaktion som världen konstrueras, skriver 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips (2000). Man kan beskriva det som att världen 
som vi uppfattar den, består av sociala konstruktioner, därför kallas synsättet 
socialkonstruktivism. Antiessentialismen menar att inget är förutbestämt, att all kunskap 
skapas i socialisation och att det inom människor därför inte finns något som är statiskt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:102).  
 
Diskursteorierna som sedan vuxit fram ur socialkonstruktivismen, tillhör frukten av den så 
kallade språkliga vändningen, the linguistic turn (Jordheim, 2003). Kortfattat kan vändningen 
definieras som att språket övergår från att vara en bild av verkligheten till att bli ett objekt på 
sina egna villkor, som Monica Lindgren (2006:36) beskriver det. I min studie är det lärarnas 
utsagor jag studerar, vilket alltså i grunden är en studie av språket. Att studera utsagor på det 
viset tillhör diskursteorin. Hur jag tillämpar diskursteorin beskrivs i mitt metodavsnitt. 
 
Sociokulturell syn på lärande                                                                                                         
Den sociokulturella synen på lärande är en grund till min forskningsfråga som vill få svar på 
hur informanterna uttalar att de ser på ett lärande i grupp. Teorin bygger kunskapsteoretiskt på 
socialkonstruktivismen (se avsnittet ovan), som menar att kunskap erövras i ett socialt 
samspel. Roger Säljö (2015) skriver att pedagogen Lev Vygotskij (1896 – 1934) är lärans 
främsta förespråkare. Vygotskij anser att mänsklig utveckling sker via sociala processer i 
olika sociala kontexter. Dessa sociala processer är samtidigt basen för hur vi över huvud taget 
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kan förstå vår omvärld. Vi kan inte enskilt konstruera vår egen verklighet, utan den 
konstrueras av oss tillsammans via sociala processer (Säljö, 2015). Det i hans teori jag främst 
använder här är tänkandet om proximala zoner, som norska professorn i pedagogik Gunn 
Imsen (2006) beskriver. Vygotskijs hävdade att lärare bör undervisa på en något högre nivå 
än vad eleverna för stunden klarar. “Undervisningen är bra endast när den föregår 
utvecklingen” skriver Imsen (2006:320). Barnens inre proximala zoner, förmågor som håller 
på att mogna, ska väckas till liv. Genom kamrater som kan lite mer, lär de sig av varandra och 
kommer längre. Den sociokulturella synen på lärande anser jag ger stöd till spegelneuronernas 
positiva funktion vid inlärning, men också behållningen av en praxisemenskap (se avsnittet 
nedan), och synen på ett lärande baserat på multipla sinnesupplevelser. 
 
Form som språk sett genom Polanyi 
Mårten Medbo (2016) anser att talet som språk är likvärdigt med ett lerbaserat språk. Han 
jämför de båda språken genom att applicera en struktur om talet som vetenskapsfilosofen 
Michael Polanyi (2013) använder. Polanyi (2013) delar in talekonsten schematiskt i ett antal 
nivåer. Först krävs produktion av: (1) röst, (2) ord, (3) meningar, (4) stil och (5) litterär 
komposition. Varje nivå styrs av givna förutsättningar, regler och normsystem. Dessa 
sammanfattas enligt följande: (1) fonetik, (2) lexikografi, (3) grammatik, (4) stilistik och (5) 
litterär kritik (Polanyi 2013:60). Dock kan man vara en god talare utan att ha särskild 
kännedom om fonetik, lexikografi, grammatik och så vidare, enligt Polanyi (ibid.). Medbo 
(2016) instämmer och menar att detsamma gäller för lerbaserad kommunikation. Den kan ske 
utan kännedom om regler och teorier. Lerbaserad språkkänsla är en form av tillämpad 
regelkunskap som inte kräver verbaliserad kännedom om sådant (Medbo, 2016:114). 
Processen blir automatisk om man har de färdigheter som behövs: 

Enligt Polanyi finns en hierarki mellan nivåerna där den första utgör förutsättningarna för 
den andra och så vidare. Den tidigare nivån blir ofta undermedveten när nästa nivå nås. 
Den tidigare nivån har blivit internaliserad. När talet flyter på som det ska tänker man inte 
medvetet på artikulationen eller vilka ord som ska väljas osv. Det följer i den meningen 
samma mönster som ett hantverkskunnande gör. Brister det någonstans i kedjan 
koncentreras medvetenheten till det led där bristen uppstår. (Medbo, 2016:114) 

 
Sedan inordnar Medbo (2016) strukturellt den lerbaserade språkligheten i enlighet med 
Polanyis (2013) teori. För lerbaserad språklighet krävs ”(1) handlag,

 
(2) form eller textur, (3) 

komposition, (4) keramisk stil och (5) keramisk komposition. Och så dessa nivåers 
förutsättningar och regler: (1) hantverkskunnande, (2) materialförtrogenhet, (3) formkunskap, 
(4) kunskap om keramisk stil och tradition och (5) keramisk kritik” (Medbo, 2016:114). 
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Praxisgemenskap och mästarlära                                                                        
I det här avsnittet vill jag tala lite om de gamla hantverksmiljöerna där mästare, gesäller och 
lärlingar vistades. Miljön delar många kvaliteter som även en fungerande skolmiljö för det 
estetiska programmet har, tänker jag. Material finns tillgängligt, rummen är anpassade efter 
verksamheten, och lärandet sker samtidigt på flera olika nivåer, i ett utbyte mellan de som 
vistas där. Jag använder mig här av en definition av mästarlära som lånar lite av hur 
författarna Klaus Nielsen och Steinar Kvale (2000) i antologin Mästarlära beskriver den. 
Dels liknar definitionen hur Nobel (2014:20) beskriver miljön på Konstfack, som en 
”hantverksgata”, ”en drömfabrik” en ”nästan självförsörjande organism”:  

Ett eget litet samhälle med sina gator, verkstäder, kontor, restauranger och bibliotek. Konstfack är 

lite som en hantverkargata i en medeltida europeisk stad. Det är en sinnlig upplevelse att gå mellan 

skolans olika verkstäder. Längs Konstfacks korridorer finns bland annat snickerier, glashytta, 

vävstuga, ateljéer, metallverkstäder och grafikrum. Konstfack är bokstavligt talat en drömfabrik. 

Här kan man tillverka vad som helst och man gör allt själv. Denna pragmatiska hållning bidrar 

starkt till en positiv och konstruktiv stämning. (Nobel, 2014:20) 

Författarna Nielsen och Kvale (2000:36) menar dock att mästarlära utspelade sig i en hård 
social hierarki och över längre tid och inte ska förväxlas med ”andra viktiga former för 
praktiskt lärande”. Men mästaren avgjorde när gesällerna och lärlingarna var färdiga med sitt 
verk. Denne höll ihop deras läroprocesser och kunde handgripligen ingripa om deras verk inte 
höll måttet. Vissa moment i detta gör även en lärare på gymnasiet, menar jag. 
Praxsgemenskap är för mig också ett ord som beskriver det utbyte som sker där mästarlära 
tillämpas. Nielsen och Kvale (2000) formulerar det så här: 

”Det är deltagande i praxisgemenskapen som skapar förutsättningen för lärande i mästarläran, inte bara 

förhållandet till mästaren. Kunskapen ligger i relationerna, och tillägnelsen av denna kunskap sker genom 

deltagande i en social praxis. Lärlingen deltar först perifert i mindre viktiga deluppgifter för att senare röra 

sig mot ett mer fullständigt deltagande i produktionen. För att lärandet ska kunna försiggå optimalt är det 

viktigt att lärlingen har möjlighet att vara närvarande vid andras arbete i praxisgemenskapen. En öppen och 

löst strukturerad miljö där det finns möjlighet att observera gesäller och andra lärlingar stimulerar rörelsen 

från perifer till fullvärdig deltagare” (Nielsen & Kvale, 2000:114)  

Nielsen och Kvales beskriver praxisgemenskapen mycket utifrån de sociala aspekterna. Ett 
rent sociokulturellt synsätt och en mer detaljerad beskrivning av densamme ger forskarna och 
sociologerna Jean Lave och Etienne Wenger (1991). De förklarar gemenskapen utifrån olika 
strukturella nivåer och menar att namnet kommer från det engelska uttrycket Communities of 
practice (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Praxisemenskap har en grupp människor 
som har något att vinna på att samverka. Etienne Wenger, Richard McDermott och William 
Snyder (2002:4) beskriver att det ”are groups of people who share a concern, a set of problem, 
or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by 
interacting on an ongoing basis”. Universitet, konstskolor såväl som gymnasieskolor kan 
också äga sådan gemenskap. Wenger (1998) förklarar vidare att gemenskapen skiljer sig från 
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en klubb av vänner, eller bara ett nätverk av förbindelser med människor, på så sätt att det 
handlar om något, det är inte bara en mängd relationer.                                     

Tre viktiga dimensioner måste den omfatta, (a) domän, (b) gemenskap och (c) praxis 
(Wenger, 1998). Gemenskapen har också en mängd funktioner. Wenger (1998) skiljer ut (a) 
delgivande och tolkning av information byggt på en gemensam förståelse. Den (b) bevarar 
kunskapen som speglar ett deltagande i aspekter av intresse för praxisgemenskapen. På så sätt 
bevarar den tyst kunskap som andra system inte gör. Den (c) förvaltar kompetenser i syfte att 
hålla sig i framkant. Man delar idéer, håller sig uppdaterad med utvecklingen innanför och 
utanför domänen. Utöver detta (d) erbjuder praxisgemenskap en identifikationsplats för 
medlemmarna (Wenger, 1998).  

Estetiska läroprocesser - ett tillämpat vetande                                                                  
Bildundervisningen vid den gymnasieskola jag besökt, innehåller långa hantverksinriktade 
pass. Långa lektionspass, förmodar jag, gör det möjligt att eleverna hinner uppleva vad 
Marner (2005)  kallar en estetisk läroprocess. I texten Möten och medieringar – estetiska 
ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv berättar han att 
begreppet avser ett möte mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper och 
andras (Marner, 2005). Mötet sker via ett medium till exempel en form, en gestaltning, ett 
konstverk och så vidare. Om mötet innebär en förändring av tankar, föreställningar och 
handlingar så är det en estetisk läroprocess enligt Marner (2005). Han understryker att den 
inte finns vid sidan om en kognitiv läroprocess utan är sådan i sig (Marner, 2005:131) och 
förklarar:  

I estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast en behållare för obearbetad information. 

Läraren är en iscensättare av kunskapssituationer och handledare snarare än en förmedlare av redan färdig 

kunskap. Kunskap finns i och genom olika medier och genrer snarare än endast inom skriftspråket och 

skolboken. Kunskap växer ur dialoger elev- elev och lärare- elev snarare än ur lärarens monolog och är 

engagerande och förvånande snarare än förväntad och från början given. (Marner, 2005:132) 

   4. Metod   
I detta kapitel förklarar jag hur jag gått till väga för att samla in undersökningens data. Jag 
beskriver också varför jag valt intervjuer som metod, hur intervjuguiden utformats, samt det 
urval jag valt att göra. Jag beskriver också hur kraven för de forskningsetiska principerna 
samt hur reliabilitets- och validitetskraven uppfylls. Dessutom ger jag en kort presentation av 
mina informanter. Här beskriver jag också hur det empiriska materialet analyserats utifrån ett 
delvis hermeneutisk synsätt samt via diskurser och tolkningsrepetoarer.  

Kvalitativ intervju                                                                                        
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014: 142f) menar i boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun att intervju som metod bland annat används när ämnet för undersökningen 
behandlar aspekter av mänsklig erfarenhet. Eftersom studien här handlar om att undersöka 
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gymnasielärares uppfattningar om sin undervisning blev det därför fördelaktigt att genomföra 
intervjuer. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010:34f) presenterar i boken 
Examensarbetet i lärarutbildningen två olika typer av intervju, den kvalitativa och den 
strukturerade intervjun. Medan den strukturerade intervjun genomförs med förutbestämda, 
fasta frågor, har den kvalitativa intervjumetoden endast förutbestämda temaområden och 
frågorna kan variera från intervju till intervju. Eftersom frågorna är friare och därför går att 
variera menar Johansson och Svedner (2010:35) att den kvalitativa intervjun är att föredra om 
man vill ha uttömmande svar. Jag valde därför kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann 
(2014:48) upplyser om att mångtydighet hos informanten är något man bör ha i åtanke när 
man använder den kvalitativa forskningsintervjun. Det går alltid att tolka en informants 
påståenden på olika sätt. Dessutom kan en informant även ge till synes motsägelsefulla svar. 
Den kvalitativa forskningsintervjun har inte som syfte att visa på mätbara och entydiga 
betydelser hos det tema eller de teman som studien fokuserar. I situationer där informanten 
formulerar sig mångtydigt blir det därför intervjuarens uppgift att, i så gott hen förmår, 
försöka klargöra om dessa uttalanden beror på brister i kommunikationen mellan intervjuare 
och informant eller om det finns inneboende äkta inkonsekvenser i informantens värld. 
Författarna beskriver även att informantens ”personlighetsstruktur” kan vara anledning till 
mångtydighet (ibid.).  

De kvalitativa intervjuer jag genomförde utgick alltså från vissa teman. Men vid 
intervjutillfället hade informanterna redan via mail tagit del av, förslag på formulerade frågor 
under teman, med efterföljande tänkbara följdfrågor (se bilaga 2). Vissa var här riktade till 
något i periferin, runtomkring det jag undersökte för att bakvägen få fram intressanta 
uttalanden från informanten. Till exempel har frågan om de använder tryckt material i 
undervisningen mer ett syfte att fånga uttalanden från lärarna kring vad tredimensionell 
framställning (film) och deras egna fysiska närvaro har för roll i undervisningen. I 
formuleringen av samtliga frågor, har jag tillgodogjort mig av Monica Dalens (2015:36) 
tankar i boken Intervju som metod, för att få fram så givande svar som möjligt. Bland annat 
har jag frågat mig om intervjufrågan är ledande, om frågan är oklar eller tydlig, om frågan ger 
utrymme för informantens egna uppfattningar osv.   

Urval och avgränsning 
I min studie har jag valt att intervjua gymnasielärare som undervisar eller har undervisat i 
tredimensionellt skapande inom ämnet Bild på det estetiska programmet. Då jag avslutade 
min praktik frågade jag samtliga fem lärare vid den estetiska bild-sektionen på skolan om de 
ville delta i studien. Tre månader senare hade jag svar från tre av dem och beslöt då att ta 
kontakt även med den lärare som hunnit gå i pension. Så fick jag mina fyra lärares synpunkter 
insamlade. Samtliga som tackade ja har arbetat, eller arbetar nu i skrivandets stund, vid den 
skola där jag själv praktiserade. Att valet blev så beror på att de alla har ca 20 års erfarenhet 
av att undervisa på det estetiska programmet. Det är just en sådan erfarenhet som är intressant 
för att studiens frågeställningar ska kunna besvaras. Jag har däremot inte kunnat välja enbart 
lärare som håller tredimensionellt skapande högst bland kurserna inom ämnet Bild. 
Informanterna har fått beteckningen A, B, C, D. Nedan följer en kort presentation av dem. 
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Informanterna                                                                                                                                
A är 50 år och har jobbat på en och samma gymnasieskola i 19 år sedan hen fick sin 
lärarexamen 1998. Hen har specialinriktningen form och design som ämnen från sin 
utbildning på Konstfack. Hen undervisar i dag i dessa båda ämnen bland flera. A har en egen 
keramikverkstad där A både säljer alster och håller kurser i form vid sidan om läraryrket. 

B är 52 år och har jobbat i 20 år som gymnasielärare på samma skola. B har en lärarexamen 
från Konstfack år 1997 med fri konst som inriktning. I sitt examensarbete vävde B även in sitt 
stora intresse för konstteori vid sidan om det fria måleriet. Under åren har B mest underhållit 
sitt måleri vid sidan om att vara lärare. Initialt hade B ansvar för fotoundervisningen på skolan 
i ett antal år. Men då de delar på uppgifterna har B även undervisat många år i, och lärt sig 
mycket av kollegor, om tredimensionellt skapande. Trä är ett material B är bekväm med. 

C är 50 år och utbildad vid Konstfack och fick sin examen 1997 med inriktning media. Efter 
det har C arbetat på den aktuella skolan i 20 år. På skolan har C främst hållit i digitalt 
bildskapande, där bland annat animerad film ingår. C har bakåt i tiden även arbetat i sex år i 
reklambranschen med grafisk formgivning och illustration, samt hållit kurser på Konstfack 
och på studieförbund. C ansvarar på skolan även för utvecklingen av IKT. 

D är 67 år och är i dag pensionerad, sedan ett år. C tog examen 1975 vid Konstfacks 
dåvarande teckningslärarutbildning, TI. Hen har undervisat i 30 år vid samma gymnasieskola. 
Dessförinnan var hen även lärare vid olika grundskolor. Främsta intresset är illustration och 
måleri men D har även erfarenhet av dockmakaryrket och annat skulpterande. 

Analysmodell 
För att analysera det empiriska materialet har jag använt flera metoder. Det hermeneutiska 
tolkningssättet anammar jag ur aspekten att det alltid handlar om en tolkning, när ett möte 
mellan ett empiriskt material och en forskare sker. Diskursteorin, som jag också använt, är en 
som metod utgår från språket. Den går ut på att sammanföra informanternas utsagor till större 
diskurser, där de kan sägas höra hemma. I det empiriska materialet har jag även försökt finna 
gemensamma teman. Nedan presenterar jag dessa modeller. 
 
Hermeneutik                                                                                                                          
Begreppet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneuein, tolka, och betyder 
tolkningskonst eller förståelselära, enligt Filosofilexikonet (Lübecke, 1988:227). Hermeneutik 
är både en metod och en filosofi. Använder man den som metod innebär det oftast att det man 
undersöker är text och andra uttalanden, som t.ex. intervjuer. Syftet blir att skapa en förståelse 
utifrån materialet. Metoden innebär att fokus hela tiden pendlar mellan att se delar och att se 
till helheten. Detta kallas i klassisk hermenutik för en hermeneutisk cirkel (Lübecke, 
1988:228). Filosoferna Gadamer och Heidegger utvecklade det sedan till att betyda 
förhållandet mellan ”det konkreta delutsägandet av något och den förståelsehelhet 
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(meningshorisont) som tolkningen befinner sig inom” (ibid.). Men jag har mer anammat det 
synsättet i teorin som säger att man rör sig mellan uttolkarens fattningsförmåga och talarens 
fattningsförmåga, mellan uttalandet och uttalandets kontext. Invild Sælid Gilhus (2011:275f) 
beskriver att inget uttalande kan tala för sig själv, och ingen tolkning av uttalandet är 
definitiv. Därför är inte en intervju och ett samtal mellan en informant och en uttolkare en 
direkt överföring av objektiva fakta. Tolkningen påverkas alltid av situationen och av den som 
tolkar. Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) skriver att uttolkaren inte bara är en 
mottagare utan även en medskapare. Resultatet följer av vem som tolkar. Det går att göra en 
liknelse med vad som vad en god läsare kan sägas vara, menar Hellspong och Ledin 
(1997:220). Här finns fyra krav. Läsaren ska vara uppmärksam, anstränga sig för att förstå, 
vara öppen för vad texten har att säga och vara beredd på att reagera på det som lästs. Reagera 
ska förstås som att läsaren tillämpar det läsa, tar in det i sitt tänkande och granskar det (ibid.). 
Principen är applicerbar på såväl på text som uttalanden, som jag ser det. Vid analysen ska jag 
därför försöka vara en god läsare. Samtidigt är det jag, med min egen förförståelse, erfarenhet 
och den specifika situation som jag befinner mig i, som genomför tolkningen. Analysen kan 
därför aldrig sägas vara helt objektiv.  
 
Diskursteori som metod                                                                                         
De diskursteorier som förekommer i dag skiljer sig vetenskapligt och tillämpas, som metod, 
på lite olika sätt, beskriver Monica Lindgren (2006) i avhandlingen Att skapa ordning för det 
estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare. Jag tycker 
att hon på ett bra sätt beskriver och visar hur man använder diskursteori som metod. Först 
beskriver jag det som är gemensamt för hur metoden används av flera. 

Metoden går ut på att man urskiljer det som kallas diskurser. De kan beskrivas som ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen ” skriver Winther 
Jørgensen och Phillips (2000:7). I informanternas verbalspråkliga uttalanden försöker man se 
dessa, som kan anses vara övergripande normer och synsätt informanterna verkar ha 
anammat. Diskurser är ”ett socialt konstruerat betydelsesystem som kunde varit annorlunda” 
skriver Winther Jörgensen och Philips (2000:28). Men vad en informant egentligen menar, 
eller hur saker egentligen ligger till går inte att klarlägga, enligt diskursteorin. Teorin bygger 
på ett antiessentialistiskt synsätt (se teoriavsnittet) där man anser att någon bakomliggande 
sanning, inte existerar. Det enda som finns är språket och dess representation av världen. 
Filosofen Foucault (Lübecke, 1988:167f) använder sig av diskursanalyser när han undersöker 
relationer mellan makt och språk. Men han söker mer övergripande diskurser som kan 
förekomma i hela institutioner, exempelvis medicin eller juridik (ibid.).  

Jag kommer i min studie att urskilja diskurser om didaktik genom att intervjua en liten grupp 
lärare. Mitt fält har inte samma omfång och undersöker inte främst makt som Foucault gjorde. 
Jag tycker att Lindgrens (2006) sätt att beskriva förhållandet mellan utsagor och en faktisk 
praktik visar på det intressanta i diskursteorin. Hon säger att de tolkningsrepetoarer som 
informanterna visa på ”den repertoar av skilda tolkningar som de har tillgång till. Denna 
tolkningsrepertoar kan ge en viss information om vilka typer av handlingar som utsagorna 
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öppnar respektive stänger dörren för” (Lindgren, 2006:39). Hon förklarar på ett som jag ser 
det socialkonstruktivistiskt sätt, att ”språkliga konstruktioner bjuder in till handling” (ibid).  

Jag vill också relatera till hur forskaren i pedagogiskt arbete, Stina Wikberg, använder 
diskurser i avhandlingen Bland själporträtt och parafraser (Wikberg, 2014). Hon har 
inspirerats av kritisk diskurspsykologi. I hennes metod urskiljs både uttalanden, som där kallas 
tolkningsrepetoarer, men även de olika subjektpositioner som informanterna tar (Wikberg, 
2014:67). Jag urskiljer inte på ett särskilt sätt subjektpositioner i min analys, men jag har 
funnit det relevant att se på uttalandena som tolkningsrepetoarer. Dessa handlar om hur 
personer använder diskurserna i bruk för sina egna syften, för att visa vad de själva står. De är 
verbalspråkliga utsagor och uppstår alltså ur de större övergripande diskurserna (Wikberg, 
2014:67ff).  

Bland de diskurser jag funnit i lärarnas uttalanden, går två att härleda till själva 
bildundervisningens utveckling. Dessa diskurser samstämmer med Wikbergs (2014:214) två 
där hon knyter informanter uttalanden dels till ”den kommunikativa diskursen” och dels till 
”den individorienterade diskursen”. Den första härleder hon till bildämnets senare tid, efter 
Lgr 11, och Lgy 11, och beskriver den som ”den kommunikationsorienterade diskursen som 
svarar mot kursplanen och är bildlärarnas professionella hållning”. Den andra härleder hon till 
bildundervisningen på 50- och 60-talet och dess tro på ”det fria skapandet” (Wikberg, 
2014:67). Jag väljer att kalla dem diskursen om den måluppfyllande eleven (relaterat till Bild 
som kommunikationsämne) respektive diskursen om eleven som den blivande (fria) 
konstnären (ett bildskapande för att uttrycka känslor). Som illustration på vad en diskurs kan 
vara i mitt arbete, anger jag här två fiktiva. I en äldre diskurs anses kanske skapande vara ett 
viktigt hantverk för att kunna försörja sig. I en yngre ses eleven som en blivande entreprenör.   

Tematisk metod                                                                                                                    
Där det varit fruktbart har jag även försökt finna återkommande teman i informanternas 
uttalanden. Bland annat för att förstå delen i förhållande till helheten. Arbetet har skett 
parallellt med att jag försökt finna återkommande tolkningsrepetoarer och de underliggande 
diskurser de hör till. Jag har även letat efter de teman och diskurser informanterna har 
gemensamt. Särskilt har jag sökt uttalanden som berör mina specifika forskningsfrågor. 

Reliabilitet och validitet 
När forskningsundersökningar genomförs finns det krav på reliabilitet och validitet. Kravet på 
reliabilitet innebär att metoden måste ge ett pålitligt resultat, skriver Annika Lantz (2013:15). 
Validitetskravet innebär att redovisa i vilken utsträckning undersökningen mäter det den avser 
att mäta. Att ha validitet betyder enligt Filosofilexikonet att slutsatsen anses vara giltig, att 
”den följer logiskt från premisserna” (Lübecke, 1988:565). Kännetecken på en framgångsrik 
intervju, som uppfyller reliabilitetskravet, är att intervjun ger data som speglar intervjukällan 
(informanten). Eftersom syftet med intervjun är att ta reda på informantens upplevelser och 
uppfattningar innebär reliabilitetskravet därför att informanten har fått möjligheten att 
beskriva sina tankar under intervjuns gång (Lantz, 2013:16). Kravet på validitet berör det 
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faktum att intervju som datainsamlingsmetod genererar självrapporterad data (Lantz, 2013). 
Genom en intervju får man ta del av en persons yttranden och det är sedan dessa yttranden 
som kommer vara föremål för tolkning och analys samt de slutsatser som kommer av detta. I 
och med att informanten, mer eller mindre medvetet, bestämmer vad denne ska säga eller inte 
säga, blir det insamlade materialet så kallad självrapporterad data. Lantz (2013) ställer frågan 
om självrapporterad data kan uppfylla kravet på validitet. När man samlar in data genom 
intervjuer utgår man från ett synsätt där det som är subjektivt tillhör vetenskapens område. 
När man använder sig av intervju som metod är därför syftet att undersöka det subjektiva och 
det blir därmed viktigt att poängtera att det en person säger om sitt beteende inte 
nödvändigtvis behöver vara det personen faktiskt gör. Detta faktum ses som ett tecken på att 
det beteende som blir rapporterat verbalt, och det som är observerbart eller icke-verbalt 
uttalat, beskriver olika sammanhang. Lantz (2013) menar att de båda olika sammanhangen är 
lika intressanta att undersöka men med olika metoder. Att det kan finnas en brist i 
överensstämmelsen mellan det observerbara och det subjektivt upplevda ska alltså inte ses 
som en brist på validitet eller reliabilitet. Istället ska det betraktas som att det helt enkelt inte 
går att jämställa observationsdata med intervjudata (Lantz, 2013:17f).  

Etiska aspekter                                                                                                                       
I Vetenskapsrådets (2011:17) rapport God forskningssed beskrivs att en mycket viktig del av 
forskningsetiken rör hur man får behandla informanterna. Så långt det är möjligt ska de 
skyddas. Det handlar om allt från personlig skada till kränkning kopplat till deras medverkan. 
För att uppnå dessa mål måste forskaren följa de forskningsetiska principerna vars syfte är att 
reglera förhållandet mellan forskaren och informanterna. Forskarens ansvar gentemot 
informanterna kan sammanfattas under fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Hur jag tagit hänsyn till 
dem redovisas nedan under respektive krav.  

Informationskravet                                                                                                                  
Informationskravet säger att informanterna i förväg ska, skriftligen och muntligen, få veta om 
att forskning ska ske samt vilken roll informanten spelar i denne och vilka villkor som gäller 
för deltagandet. Framför allt gäller detta vid observationer och vid inspelningar 
(Vetenskapsrådet, 2011:42). Jag har därför via ett e-brev (se bilaga 2), som jag sänt 
informanterna personligen inför intervjuerna, låtit dem ta del av mina ambitioner och det 
övergripande syftet med studien. Informanterna har även muntligen blivit informerade om att 
intervjuerna ska spelas in och sedan transkriberas. 

Samtyckeskravet                                                                                                            
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011:42f) säger att alla deltagare, före intervjuerna 
startar, själva bestämmer om sin medverkan. Samtycke måste inhämtas från var och en. De 
får även när som helst avsluta sin medverkan. I det fall det handlar om barn ska föräldrarna 
lämna sitt samtycke. I min studie är detta säkerställt, eftersom alla informanter är myndiga          
och har tackat ja till medverkan. Jag har via ett informationsbrev (bilaga 1) upplyst 
informanterna om att deras medverkan är frivillig. De får när som helst avbryta sin 
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medverkan vilket jag måste respektera. 

Konfidentialitetskravet                                                                                                             
Konfidentialitetskravet säger att alla medverkande ska avkodas i den bemärkelsen att det inte     
för en utomstående ska gå att ta reda på vem det är som har medverkat som respondent. Det 
innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna jag samlat in (Vetenskapsrådet, 
2011:67). I informationsbrevet (bilaga 1) försäkrade jag att informanternas identitet, samt 
vilken arbetsplats de är verksamma vid, anonymiseras i den slutliga redovisningen av min 
studie. Kopplingen mellan informanten och materialet jag samlat in elimineras så långt som 
det går. Bland annat har jag tagit bort dialektala drag och annat i informanternas uttalanden 
som kan avslöja deras identitet. Ingen obehörig ska kunna koppla ihop innehållet. 

Nyttjandekravet                                                                                                                              
Nyttjandekravet säger att uppgifter/materialet som samlats in endast får användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). För att följa detta har jag informerat deltagarna 
muntligen om att endast jag och min handledare har tillgång till intervjumaterialet.  
 
Genomförande  
Nedan sammanfattar jag kort hur empirin samlats in och hur den har bearbetas efter de 
genomförda intervjuerna. Jag beskriver också hur jag arbetat vidare med mitt material.  

Intervjun                                                                                                                              
Utifrån studiens syfte att synliggöra uppfattningar som lärare har på gymnasiets estetiska 
program har om sin undervisning när det gäller tredimensionellt skapande, har jag formulerat 
frågor som kan delas upp i tre kategorier (se bilaga 2). Intervjuerna varade mellan 30 - 40 
minuter. Intervjuerna är alla utförda på platser som de fyra lärarna själva valt för att så långt 
som möjligt gå dem till mötes i deras stressiga vardag. Intervju med lärare A och D skedde i 
bildlärarnas lärarrum. Intervju med lärare C skedde på en närliggande pub. Intervjun med 
lärare B skedde i den stora salen som fungerar som lärarrum för samtliga på skolan. Att 
miljön för intervjuerna varierat kommer jag i min analys att förhålla mig till. Den eventuellt 
upplevda tidspressen under intervjun påverkar förmodligen också. Lärare D hade all tid i 
världen, medan lärare C lät intervjun pågå under tiden eleverna på lektionen var sysselsatta 
för sig själva. De frågor som informanter tagit del av innan jag träffade dem (se bilaga 2), och 
som sedan var utgångsmaterialet i intervjuerna, kan ses som inledande. Senare följde spontana 
uppföljningsfrågor och även sonderande frågor utifrån de svar jag fick under intervjuns gång. 
Syftet var att få fram så mycket information som möjligt (Brinkmann & Kvale, 2014). 
                                                                      
Hur empirin har bearbetats 
Alla intervjuer spelades in via mobiltelefonens video-inspelning men med bildfunktionen 
statisk på endast en färgfläck (Johansson & Svedner, 2010:36). Därefter har de transkriberats 
senast två dagar efter genomförd intervju (ibid.). Detta har jag gjort för att lättare kunna 
komma ihåg, och kunna föra in i transkriberingsprotokollet, icke hörbart material så som 
exempelvis förklarande handgester. Jag har lyssnat på materialet flera gånger för att försäkra 
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mig att jag återgett det skriftligt så noggrant som möjligt. Materialet har först sammanställts 
under de frågekategorier intervjun var uppbyggd kring för att senare bearbetas ännu en gång. 
Därefter har intervjumaterialet skrivits ut för att jag lättare därigenom kunnat söka efter 
återkommande teman men även se helheten. Jag har markerat uttalanden i den färg som 
representerat urskilda diskurser, tolkningsrepetoarer, teman samt de forskningsfrågor jag har 
velat få svar på. Jag har i materialet ömsom sökt efter gemensamma beröringspunkter, men 
även skilda pedagogiska grepp och tankar kring undervisningen samt noterat överraskande 
fakta (Johansson & Svedner, 2010). Som jag tidigare nämnde kan ingen tolkning vara helt och 
hållet objektiv. Den tolkning jag gjort kommer alltid vara subjektiv även om jag alltid strävat 
efter objektivitet.   

 
   5. Resultat och analys 
 
I detta resultatkapitel ska jag svara på min övergripande forskningsfråga (syftet), som handlar 
om att synliggöra vilka uppfattningar några lärare på gymnasiet har om sin undervisning när 
det gäller tredimensionellt skapande. Till grund för kapitlet ligger de fyra intervjuerna. I 
analysen av det empiriska materialet har jag funnit tolkningsrepetoarer (utsagor) som pekar 
mot diskurser, men även olika teman. Jag redovisar här för betydande citat och uttalanden ur 
den skriftliga framställningen, samt analyserar informantens perspektiv. Om det påverkat 
uttalandet anger jag hur frågorna är ställda. Sex diskurser har stigit fram ur lärarnas 
tolkningsrepetoarer. I första avsnittet beskriver jag lärarnas utsagor om handens möte med 
materialet, som sammanförts till en diskurs om vikten av ett handlag. Därefter följer ett 
avsnitt med utsagor om lärande i grupp, vilket genererat diskursen om en praktisk gemenskap. 
Nästa avsnitt omfattar diskursen om ett fokus på det spatiala vilket samlar utsagor om kritiska 
moment i elevernas läroprocesser. Avsnittet därpå beskriver utsagor som hör samman med 
diskursen balansen mellan lust och utmaning i undervisningen. Det sista avsnittet beskriver 
hur de båda diskurserna om eleven som måluppfyllande eller sedd som en blivande konstnär 
och praktiker uppstått ur materialet. Efter varje avsnitt följer analyser där jag kopplar samman 
utsagorna med ett teoretiskt tänkande. 
I texten där lärarnas utsagor återges betyder tecknet /.../ att enstaka ord plockats bort för att 
skapa bättre läsbarhet. I ingen av utsagorna saknas hela meningar. 
 
Mötet med materialet 
Flera av lärarnas uttalanden beskriver att ett tredimensionellt skapande börjar med att man 
tränar ett handlag. Jag kallar diskursen vikten av ett handlag. Handlag ska förstås som ett 
kunnande, en erfarenhet, som uppstår i ett upprepat möte med de material man arbetar med. 
För att få ett handlag krävs också ett visst teknikkunnande. Medbos (2016) (tysta) praktiska   
kunskap invävs också i en sådan, kanske lerbaserad, språkövning hela tiden. Handlag relaterar 
jag till ett främst kroppsbaserat, sinnligt, kunnande. Men enligt Merley-Pontys (1997) 
uppfattning om vår levda kropp gör jag egentligen ingen skillnad på kropp och förnuft. 
Diskursen faller samman med min forskningsfråga där jag vill ha svar på hur lärarna ser på 
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handens möte med materialet.  
 
Lärare A svarar spontant på frågan om hur man bäst lär ut tredimensionellt skapande att A 
”tror man kan få vissa kunskaper i ämnet form genom att pröva själv, samt att se hur andra 
konstnärer har arbetat. På det kommer man ganska långt”. Den hantverksorienterade 
tolkningsrepetoaren ”att pröva själv” stöds även i senare uttalanden som när A beskriver sin 
egen väg in i ett formskapande. A ”blev helt såld på det formbara materialet lera”. Kontakten 
med ett material hamnar i fokus. På frågan om det finns någon oumbärlig kunskap, svarar A 
spontant att en god ”bas av materialkännedom” måste man ha.  
 
Lärare B förhåller sig under hela intervjun även till materialkännedom, men nämner då också 
tekniker och metoder. B uttalar en frustration över att eleverna så ofta använder 
tvådimensionella, redan tolkade, foton som referensmaterial. B önskar snarare ett mimetiskt 
lärande, där de hämtar från verkligheten och avbildar därifrån. Eleverna är så upptagna av det 
digitala, ”att de blir beroende”, menar B. B är stolt över skolans ändå mimetiska tradition, där 
de formar i materialen direkt, utifrån verkligheten: 
 

Men här är vi väldigt traditionella, att de ska verkligen titta på verkligheten. Även om 
de tar referensbilder av varandra, foton, ifall kompisen är sjuk, så får de börja med att 
teckna av, live. Titta på profiler, snett framifrån, kanske till och med bakifrån. Hur ser 
det ut. Alltså få in i ryggmärgen, mera, än att titta på en färdigserverad fotografisk, för 
det blir så platt. 

 
Jag placerar B:s utsaga ”in i ryggmärgen” samt utsagan om att ”verkligen titta på 
verkligheten” som ett kraftigt stöd för diskursen om vikten av ett handlag. På frågan om hur 
man effektivast lär ut tredimensionell form nämner B direkt materialen: 
 

Vi brukar väl använda några bestämda material. Där ingår gips och lera. Lera är det 
vanligaste materialet. /…/För det är så tacksamt, det är begripligt/.../, det är så följsamt.  
Sedan testar vi en del gjuttekniker och sådant där också, som gips.. och silikon som 
gjutformsmaterial. 

 
B redogör länge för vilka färdigheter materialen utvecklar. Olika övningsuppgifter och 
tekniker passar med olika material: 

 
Vad det finns för möjlighet, uttrycksmöjligheter, formmöjligheter med de olika 
materialen/…/sätter lite grann gränserna för vad man kan göra för slags uppgifter, ge dem 
för uppgift. Och så är det just också de här principerna. Med leran så adderar vi, vi kan ta 
bort. Så kan vi göra allting. Den är ju väldigt följsam/.../ 
 

Efter alla år som formlärare har B fått insikten om att eleverna måste få känna på 
föremålen som de avbildar, för att förstå det spatiala. B understryker alltså både 
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kontakten med verkligheten genom att titta, det mimetiska, och det direkta (taktila) 
mötet med materialet.          
                                                                       

- Som när de gör ett porträtt, ett kamratporträtt…De har ändå en livs levande människa 
framför sig. De kan se, hur den, och även känna, brukar rekommendera att de, om de 
får, eller känner på sig själva. Det är de här taktila kunskaperna. Hur fan är den 
konstruerad? Ja, men det är ju så här! Det är ju mycket mer konkret – än då man ska 
göra ett porträtt i olja. Då ska man översätta, hitta, göra olika trick, så att det ska se ut 
som om det finns, att det är livs levande, göra det levande och verklighetstroget. 
 

Att skapa den spatiala förståelsen kan även vara viktigt för oljemåleriet, fortsätter B. 
Viktigt är att man ”känner de fysiska volymerna med händerna”: 
 

- Så när man ska måla ett porträtt, har man inte gjort ett porträtt i lera, jobbat med de 
här massorna, de här fysiska volymerna med händerna, så inbillar jag mig, jag tror att 
det är väldigt bra för tänkandet, att man tar med sig in, /…/ förståelsen för hur man 
kan bygga upp en huvudvolym, till exempel, i bestämda plan, att inte göra det i 
rundade former, att bara tänka plan, det är så, nästan regelboken för måleri också, 
även om man målar realistiskt att man börjar väldigt abstrakt, stora enkla plan/…/. 
 

Lärare D:s tredimensionella skapande började via egna försök hemma i barnkammaren 
med modellera, som D gillade. När D framhåller att ”jag var ju ensambarn” förstår jag 
att D hade mycket tid för detta. Detta kopplar jag till diskursen om vikten av ett handlag 
i grunden. D uttrycker sedan att materialens kvaliteter och läroaspekter är viktiga. På 
frågan om hur gymnasieskolan lär ut tredimensionellt skapande till nybörjare svarar D: 
 

- Det är klart/.../, materialet är ju då väsentligt, naturligtvis/.../. Exempelvis om man 
säger /…/lera,/.../, det är ett väldigt direkt material. Man får ett avtryck på en gång. Bara 
jag /…/sätter tummen i det så har jag då, på något sätt, gjort mitt avtryck i det.  
 

Även om D sedan nämner ett mer konstnärligt, idé-inspirerande lärande framhåller D 
allra först handens möte med materialet. Flera gånger har D skapat inspirationsuppgifter 
utifrån mötet med ett material. Här handlar det mer om att sätta igång innovativa,  
kreativa processer, skapa tankar utifrån ett material, ett föremål. D delade ut träbitar 
eller stenar att utgå från. Sedan fick eleverna fantisera, eventuellt sätta en titel, placerat 
dem i förhållande till varandra. På det viset ville D komma åt något annat än 
”naturalistiskt avbildande”:  
 

Sen så kanske inte det…sånt kan man inte lära ut…direkt. Men där tycker jag att träbiten 
är åt det hållet på något sätt, litegrann…det man kan lära ut är det som det finns -  
metoder för…naturalistiskt avbildande, exempelvis…tekniker...kan man också lära 
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ut…Sedan det där andra det kan man ju nå på lite olika sätt…som att man sätts inför, 
träbiten, exempelvis då/…/.. 

            
D identifierar ett dilemma som lärare kan uppleva, när D senare talar om hur betygssättning 
av sådan uppgifter blir svår. D kommer in på vad konst, eller en skulptur egentligen kan vara: 
	

- Sen passar ju inte den alla….naturligtvis, men jag tycker den är kul…Den där träbiten 
på något sätt har jag väldigt svårt att sätta betyg på…Hur ska jag kunna skapa 
betygskriterier… värdera den i då ett E betyg då...att de bearbetat den och gett den en 
titel…Ja, det är klart ..jag skulle nog kunna göra det…Men det är lättare, med att, då om 
någon har gjort ett naturalistiskt porträtt av någon…Är det likt? Nej okej…eller är den en 
/.../men är det likt eller har det proportioner på något sätt...En skulptur kan vara jävligt 
bra utan att vara lik också.. 

	
Lärare C talar mer om vikten av tekniker och överblick. C ser som allra viktigast att elevernas 
kognitiva förståelse utvecklas. Först är det ”lärarens ansvar att teckna upp en bild av vilka 
metoder det finns och vilka möjligheter” inför nybörjareleven. C har själv arbetat med design 
vilket senare förklarar lite av tänkandet. I likhet med lärare B nämner C de tre centrala form-
metoderna. I andra hand går C in på vad olika material utvecklar för speciella förmågor. Efter 
en metodpresentation så… 
	

- … kanske man (läraren) väljer ut olika metoder att fördjupa sig i - som är representativa 
för någon slags helhet, som har med form att göra, liksom. Att man tänker tre sätt att göra 
form på…Det är tillexempel adderande tekniker, reducerande tekniker och gjuttekniker. 
Då måste elever ha den överblicken och förstå, aha, det är så man kan göra. 

	
Nybörjarna får starta med en gjutteknik och materialet är gips, metoden reducerande, uppger 
C. Det inbjuder på ett bra sätt till ett tredimensionellt tänkande, att se spatiala aspekter. Både 
metoden, reducerande, samt materialet spelar in enligt C:		
	

- Ja, för att jag tror att den inte är figurativ på något sätt, eller den ska inte vara 
föreställande…utan man kan få undersöka tredimensionaliteten..det går att göra hål där, 
en snurr upp där, och sedan så…poängen är att man skapar en form som bjuder på en 
tredimensionell upplevelse...liksom…   
 

Samtliga lärare vid skolan har en delad förståelse för vikten av att uppgifter ges, vars enda 
syfte är att ge träning i mötet med ett material eller en metod. C beskriver också att skolan har 
en tradition att förena stora uppgifter med en övningsuppgift som inte betygssätts: 

 
-…. man kan vara jättetydlig med uppgiften, att det är ett syfte. Just nu övar vi det här, för 
annars kan det bli lätt, det ”ja men jag vill göra si, kan man inte få göra så?”. Men vad 
övar vi dårå? Då tappar man bort sig lite i det här analysarbetet kring vad man ska lära. 
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Då tar det längre tid, eller man kanske inte kommer fram. Man kommer inte fram så långt 
i sitt arbete att kunna jobba fritt sedan.      
                                                                

C liknar det vid att ”man lär sig cykla, och sedan kan man bli cykelakrobat” men ”man 
måste ändå har grunden…”.  
 
Sammanfattande analys 
Samtliga lärare gör uttalanden som hör hemma i diskursen vikten av ett handlag.  Handens 
möte med ett material är centralt för dem alla. Jag ser det som en dominerande diskurs som de 
återkommer till. Här instämmer de i pedagogen Malms (2016) och hjärnforskaren Lundborgs 
(2011) övertygelser om handens vikt för lärandet. Lärare C talar också om att en överblick 
och metodkännedom är viktigt, väver samman detta till en helhet. Man kan säga att både 
lärare B och C beskriver de tre första grundläggande förutsättningarna för ett handlag som 
keramikern Medbo (2016:114) anser viktigt, nämligen ett (1) hantverkskunnande, (2) 
materialförtrogenhet och (3) formkunskap. Lärare D talar utöver materialkännedom om 
inspiration och att väcka konstnären i eleverna, utifrån material, men är införstådd med att 
vikten av att erövra ett handlag. Gymnasieskolan har en tradition att ge eleverna rena 
hantverksövningar som inte betygssätts, uppger C. Här verkar det finnas aspekter av 
mästarlära och den praxisgemenskap, som finns i en delas i den gemensamma praktiken. Det 
finns också en medvetenhet hos lärarna kring vikten av ett lärande som sker via kroppen. 
Eleverna får vidga sin levda kropp, som fenomenologen Merleau-Ponty (1997) hade sagt. 

Lärande i grupp - en praktisk gemenskap 
I det empiriska materialet finns flera uttalanden som beskriver positiva aspekter på 
lärande i grupp. Jag kallar diskursen för en praktisk gemenskap. Samtliga lärare är 
positiva till ett sådant lärande. Jag anser därför att utsagorna stödjer ett sociokulturellt 
synsätt på lärande. Det stödjer även de kvaliteter som praxisgemenskap ger utifrån att 
eleverna ser andra som lär sig samtidigt, såsom Nielsen och Kvale (2000:114) 
framställer den. Lärandet blir också koncentrerat, växer och bevaras, som Wenger 
(1998) beskriver. En av intervjufrågorna är en konkret fråga om lärande i grupp, vilket 
också utgör en av mina forskningsfrågor.  
 
Lärare B uttalar att det är ”bra och stimulerande”, ”att de kan titta på varandras 
arbeten”. B anser att det är utvecklande att arbeta i grupp, men B säger just där inte fler 
positiva aspekter. Informant D menar att det ”är ju en fördel/…/ Skolan är ju en 
socialiseringspunkt på något sätt. Och dessutom i det här fallet kan man ju plocka upp 
något, någon som har gjort något”.	I uttalandet förmodar jag att D adderar vikten av 
social fostran till synsättet om att eleven bör utvecklas genom att lära i grupp. D 
förhåller sig överlag genom att inta en position som den inspirerande läraren, 
igångsättaren, en resurs som tillkommer utifrån, mer än den som deltar jämställt i en 
praxisgemenskap.	Jag tänker på uppgiften med träbiten i kapitlet ovan.	 
Informant C svarar att man ”lär sig jättemycket av varandra”. På följdfrågan, om kanske 
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 ett merlärande sker, nämner C att det är extra stimulerande för utvecklingen om man 
ger dem exakt samma uppgift att arbeta med i gruppen. Vid redovisningssammanhang 
särskilt så” kan man lära sig jättemycket av att det är tusen lösningar på samma 
problem”, menar C. Som jag ser det är C inne på tanken om eleven som en som bör 
utveckla ett kunnande, göra framsteg. Informant A uttalar sig i likhet med C, om det 
merlärande som sker. Men A nämner fördjupande aspekter i samband med att ”inlärning 
i grupp har många fördelar”: 
 

I en grupp får man höra och se olika sätt att lösa ett och samma problem. Man får samtidigt 
som man jobbar själv höra och se hur läraren hjälper andra elever som tacklar samma problem 
som man själv tampas med. Det vidgar förståelsen för ämnet/uppgiften och fördjupar ens egna 
kunskaper. 

 
Perspektivet är skildrat utifrån elevens inre upplevelse. En annan didaktisk insikt förmedlar A 
i uttalandet om en lämplig inlärningsmiljö. I det fall det saknas möjligheterna för goda 
materiella förutsättningar, så är det ändå viktigt att göra det ”som är möjligt av situationen” 
genom att strukturera lärandet, uttalar A. Undervisning sker bäst ”uppdelat i steg för steg”. Då 
ser eleverna ”de olika delarna, hinner med i inlärningsprocessen, samt skapar självförtroende 
för den egna förmågan”. När A uttalar ”självförtroende för den egna förmågan” visar A också 
på psykologiska aspekter vid inlärning. C är inne i samma tänkande när hen talar om läraren 
som guide.	När	läraren	ger	dem	uppgifter…	
	

- ..då kan man vara med liksom och guida lite så att de inte kantas av misslyckanden, och 
så bara ”fan det sprack igen, vad gör jag för fel?” Ja, det får du lista ut själv, eller så kan 
jag berätta det. Så kan det vara va? Det är lite som att lära sig köra bil, man kan inte 
berätta allt teoretiskt innan heller. Men man får vara med och både handleda och så 
förbereda så att man har en teknisk, teoretisk bas att stå på litegrann… 

 
Lärare A är den enda som tydligt nämner att relationer finns mellan lärare och elev, i sitt 
uttalande när hen säger att ”god kommunikation är det viktigaste redskapet” en pedagog har 
att arbeta med. Det ”måste gälla i båda riktningarna mellan elev och lärare”, säger A 
insiktsfullt. ”Viktigaste kommunikationen är pedagogens förmåga att vara tydlig och lägga 
undervisningen på en nivå som både ökar elevens självförtroende och samtidigt utmanar 
elevens egen förmåga”.   
                              
Sammanfattande analys 
Medan alla fyra lärare uttalar att lärande i grupp är bra så är det enbart A som uttryckligen 
lyfter fram relationerna i klassrummet. A talar om ”god kommunikation”. I alla lärarnas 
utsagor som harmonierar med diskursen om en praktisk gemenskap och ett lärande där det 
sociala spelar en roll. Lärare D uttalar att skolan är ”en socialiseringspunkt”. Men lärare A, 
går mer in på de direkta psykologiska aspekterna. Lärare C uttalar att ett merlärande sker 
eftersom det vidgar kunnandet. A talar om en nivå som ”utmanar elevens förmåga”. Här går 
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att se Vygotskijs (Imsen, 2006:320) tänkande om att undervisning ”är bra endast när den 
föregår utvecklingen”. C nämner inte sig själv direkt i samband med gruppdynamiken, utan 
talar mer om att förmedla teknik och överblick. C intar oftare än A positionen som någon som 
leder utifrån. A talar inte övervägande om metoder, teknik och material så som C, B och D 
gör. A framhåller oftare att ett givande och tagande sker i undervisningen. Eleverna är inte 
passiva lyssnare. Det är som om A relaterar till Marners (2005) teori om hur kreativa 
läroprocesser sker. Här syns en skillnad i lärarnas utsagor. Det lärande i grupp som framstår i 
utsagorna vittnar om en miljön besläktad med Ljungbergs (2008:42) läromiljö på 
Gerlesborgskolan. Där ”handlade det om att lära genom att ta del av exempel och att lära sig 
se, genom någon annan” (ibid.). I det uttalandet finns i sin tur en parallell i spegelneuronernas 
funktion för lärandet (Rizzolatti, 2004). Sannolikt förmedlar lärandet i grupp även den tysta 
kunskap som Medbo (2016) definierar är allt annat än tyst (se avsnittet Centrala begrepp). 
Utsagorna beskriver även en praktisk gemenskap som verkar dela kvaliteter med Nobels 
(2014) läromiljö. Det ”är en sinnlig upplevelse att gå mellan skolans olika verkstäder. Längs 
Konstfacks korridorer finns bland annat snickerier, glashytta, vävstuga, ateljéer, 
metallverkstäder och grafikrum. Konstfack är bokstavligt talat en drömfabrik. Här kan man 
tillverka vad som helst och man gör allt själv. Denna pragmatiska hållning bidrar starkt till en 
positiv och konstruktiv stämning” (Nobel, 2014:20).  
 
Kritiska moment – didaktiska grepp 
Utsagorna i det här avsnittet berör min forskningsfråga där jag undrar om hur lärarna 
beskriver att de tar hand om, och urskiljer kritiska moment i elevernas läroprocesser. Samtliga 
lärare, förutom A, uttalar att övergången från ett tvådimensionellt till ett tredimensionellt 
skapande i sig är ett kritiskt moment. Intressant är att A som har form som specialintresse inte 
beskriver det så. De övriga lärarna beskriver dock problemet ur flera aspekter, vilket gör det 
lämpligt att föra samman utsagorna till diskursen om ett fokus på det spatiala. För att bemöta 
kritiska moment i skapandet uppger lärarna unisont att de ger rena övningsuppgifter. Varje 
stor betygssatt uppgift föregås alltid av en eller flera rena övningsuppgifter. Lärarna uttalar att 
de styr bort undervisningen från det fria skapandet för att åtgärda problemen.  
 
Spontant ger B redan tidigt i intervjun en översiktsbild, över hur konstskolor över lag brister i 
undervisning i tredimensionella material. B talar om sin egen tid på Konstfack: 
 

… vi hade formavsnitt där vi testade, jobbade med metall, trä, lera. Men det är inte alls 
lika mycket. Det återspeglas ju också bland våra elever, att om man tittar procentuellt 
sätt, hur mycket de har haft tvådimensionellt arbete jämfört med tredimensionellt. Så 
har de ofta väldigt lite bekantskap med tredimensionellt. 

 
Uttalandet ”har haft” syftar på grundskolan, tolkar jag. B går också in på djupet och beskriver  
initierat skillnaden mellan de två dimensionerna. B säger att skulpterande ”det är ju mycket 
mer direkt. Det är ju konkret…” till skillnad från att göra ett porträtt i olja, till exempel. B 
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delger också sin erfarenhet av elevernas svårigheter. Fastän de har en livs levande människa 
framför sig som de ska avbilda, så har de svårare med det tredimensionella, menar B.   
 

-… eleverna är många gånger mer tvådimensionella. De har väldigt svårt att tänka sig ett 
tredimensionellt steg. De är skickligare och duktigare på att skapa illusioner med hjälp av 
penna, pensel färg, valörer och så där. Det tycker jag är märkligt. Det är väl för att vi är 
mycket mer utsatta för …och vi gör mycket mer tvådimensionella bilder generellt. 

 
Lärare C uttalar att många att elever inte har ”någon övning i att tänka så spatialt” och att 
”man är inte van att titta från flera håll”. Detta hör samman med diskursen om ett fokus på det 
spatiala. På frågan om hur de bemöter svårigheterna jämför B materialen gips och lera. Det är 
de material eleverna alltid får börja med. Vanan att skapa detaljer, måste bort och formen 
upptäckas istället, säger B: 
	

Det ena materialet gipset, så måste man också tänka mer abstrakt om form. Förutom att 
reducera bort detaljer, materialet, för att få fram en form, så måste också formen 
förändras radikalt. Man kan inte ha så mycket saker som spetar ut. Man måste ha en 
mer sluten form, mer stora former. Det utvecklar den här förmågan att ha ett abstrakt 
form-bildtänkande, att man kan få ut, få fram ett uttryck med enkla medel. Ibland blir 
det kanske ännu starkare, när man inte har alla detaljer, de anatomiska, det som det 
finns möjligheter att göra med i lera, till exempel. Där kan man göra väldigt, om man 
vill, detaljerat. Superrealistiskt. Men det är säkert möjligt också för en bildhuggare att få 
fram sådana uttryck. Men normalt så måste man begränsa sig, sin detaljrikedom. Jag 
tycker det är befrämjande, för bildutvecklingen. 

 
B säger att ”många gånger kan de tänka att det inte är fint om det är för lite detaljer. Men de 
är kanske lite mer känsliga för det på områden som de redan kan. Som ofta måleri och 
teckning, speciellt teckning”. Då kan man istället arbeta med gips. B uttalar att läraren kan ta 
vid och styra uppgifterna mot material som inte tillåter detaljer på samma sätt, vilket då 
skyndar på elevernas spatiala tänkande. Även C har i flera utsagor beskrivit hur materialen för 
lärandet framåt. B framhåller också att förutom att välja material så kan man allmänt 
uppmana eleverna ”att hålla tillbaka den här viljan att gör detaljer på bekostnad av helheten”.  
B säger att det ”brukar löna sig om man kan hålla sig”.  
Lärare D uttalar att elevernas skulpturer lätt blir så ” att ansiktet ser ut som platt framifrån”.  
Om att se helheten säger D att ”ett porträtt eller en skulptur, där måste man på något sätt först 
börja med storformerna, innan /…/man går in på detaljerna..”.   
                                                                   
Sammanfattande analys 
Samtliga lärare uttalar, förutom A:s, att eleverna uppvisar ett kritiskt moment i sina 
läroprocesser, i sin brist på spatial förmåga. Eleverna är bättre på det representerande sättet att 
skapa, såsom i tecknande och målande, i det tvådimensionella. Gardner (1994) beskriver att 
den spatiala intelligensen inte är den förmåga som skolan premierar, utan snarare de 
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matematisk-logiska, lingvistiska och till viss del också de personella intelligenserna (se 
avsnittet om begrepp). Enligt lärarna, är förståelsen för det spatiala inte så utvecklad när 
eleverna börjar gymnasiet. B beskriver att problemet finns utan att jag har ställt frågan. 
Medan de andra diskuterar det utifrån min konkreta fråga. B beskriver det också 
bekymmersamt att eleverna enbart tycker det blir fint om de gör detaljer. Jag ser det som en 
delaspekt kring vikten av ett fokus på det spatiala. Att se detaljer framför form och helhet är 
ett hinder i vägen mot att förstå det spatiala, som jag ser det. Sedan beskriver lärarna, i flera 
uttalanden, att man kan utveckla eleverna utifrån olika material, och metoder. Ett sätt är att 
arbeta i abstrakt form, enligt B. Ett annat är arbeta med gips i en reducerande metod, då man 
ser helheter framför detaljer. Jag tänker här på det Medbo (2016:114) menar krävs för att 
utveckla en lerbaserad språklighet. Som grund krävs förutsättningar för att få ett handlag, 
sedan följer ett hantverkskunnande, därefter materialförtrogenhet, därefter formkunskap. 
Först därpå anger han den kognitiva kunskapen om keramisk stil och tradition samt kunskaper 
om keramisk kritik (ibid.). Ges det tid till eleverna för övande, undrar jag, när flera punkter i 
styrdokumenten snarare stödjer de kognitiva förmågorna? Får de öva på formandet i sig? Så 
många som fem av de sju punkterna, som beskrivs under rubriken Ämnets syfte (Skolverket, 
2011a:1f) anger istället bildämnet såsom kommunikativt. 
 
Lust och utmaning – didaktisk balansgång 
Lärare A upprepar vikten av att balansera svårighetsnivån i undervisningen i sina uttalanden.  
I omläsningar får utsagorna ett släktskap med Vygotskijs (Imsen, 2006:320) synsätt, där han 
talar för en nivå där eleverna tvingas presterar lite över vad de brukar, så att deras proximala 
zoner ska tas i anspråk och de lyfter varandra. Samtliga lärare uttalar att de försöker balansera 
sin undervisning just så. Hur ska det förstås? De vill ge eleverna utmaningar, men 
undervisningen får inte vara så krävande så lusten och självförtroendet förloras samtidigt. Jag 
kallar detta diskursen om balans mellan lust och utmaning. 
 
Lärare A förhåller sig till alltså till diskursen flera gånger. Hen talar tidigt om elevernas tilltro 
till sig själva, och om didaktik där man bör ”skapa sammanhang för eleverna om det som de 
ska lära sig, förse dem med inspiration”. A uttalar att de bör få ”självförtroende för den egna 
förmågan” vilket tydligt hör till diskursen (se avsnittet Lärande i grupp…). A uttalar att 
undervisning sker bäst ”uppdelat i steg för steg. Det gör att eleverna ser de olika delarna, 
hinner med i inlärningsprocessen, samt skapar självförtroende för den egna förmågan”. 

 
När lärare B säger att ”här har de extra svårt” och ”de tycker det inte är fint utan 
detaljer” syns ett uttryck för empati. Detta kan också vara ett lyssnande inför att        
balansera lust och utmaningar. När B svarar på hur man bäst lär sig tredimensionellt 
skapande beskriver B materialet lera utifrån dess lätta eller svårarbetade egenskaper. 
Här syns en vilja att balansera undervisningen såsom diskursen ringar in: 

 
- Det är följsamt, det går att ändra om, om det blir fel, det är ungefär som att måla med 
olja. Det går att lägga till och dra ifrån, /…/ man har flera möjligheter. Men med 
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gipsblocket, där är det så att om man karvar bort för mycket då måste man gilla läget 
och anpassa formen. Där måst man vara mera metodiskt. Det är svårare.  

 
När lärare C förklarar hur elever bäst lär sig tredimensionellt skapande, och har just upprepat 
att det handlar om både teknik, metodkunskap och teori, så förklarar C lite trött: 
 

- Återigen, det är klart man kan stå och slabba och testa….testa och göra 20 
gjutningar…och om man klarar av att reda ut…vilken av de där 20 nu var det som 
funkade? Och vad gjorde jag då exakt, då kan man ha en shortcut…om någon har berättat 
exakt om hur man ska göra… 

 
Jag ser i uttalandet ”ha en shortcut… om någon berättar exakt hur man ska göra” att det 
handlar om att balansera motgångarna. På flera sätt i intervjun återvänder C till läraren som 
med en fingertoppskänsla bör reglera lust och utmaning. C uttrycker att ” det kan ju någon 
berätta innan, eller så får man testa sig fram så blir det pannkaka av allting…” . C menar att ” 
då kan man vara med liksom och guida lite så att de inte… kantas av misslyckanden”. Man 
bör som lärare underlätta lite för eleverna. Det är ”liksom en lärares roll där lite, dels att de 
ska undersöka och dra slutsatser, men man behöver inte vara taskig heller. /…/ Om jag vet att 
det här kommer att gå åt skogen, då kan jag påpeka det innan” säger C. Men när C fortsätter 
att tala om ”en liten genväg” och att ”det kan ta jättelång tid” undrar jag om hen samtidigt ger 
uttryck för att vara lite trött på att tvingas följa processerna:  

	
Och som vi ta tidigare, ge en liten genväg. Man kan ju också ge dem en klump, gör vad 
du vill! Och så ska man undersöka…Då blir det massa saker de måste undersöka 
samtidigt. Då blir det lite, tycker jag man lämnar dem lite i sticket sådär, då ska de först 
förstå metoden…och så ska de öva upp nåt handlag, det kan ta jättelång tid, om man 
inte förstår metoden, man ska dra massa teoretiska slutsatser i görandet… 
                                                                

Lärare D beskriver också lera som ett följsamt och bra material att börja med som 
nybörjare. (se avsnittet Mötet med materialet) Det ser jag som en ansats att vilja reglera 
undervisningen utifrån lust och utmaning. Men där D svarar på frågan om en lärare får 
handgripligen ta i föremål och hjälpa eleverna på lektionerna syns diskursen ännu lite 
tydligare. D svarar med eftertryck att när det gäller ”en studie” då får läraren ingripa. 
	

- Ja, det tycker jag. Man kan trycka in lite grann vid ögonen runt om, så där och fixa till 
det, ja det tycker jag, rent handgripligen. Porträtt, det handlar inte så mycket om 
uttryck… det handlar mer om en studie....en studie tycker jag mycket väl som lärare../…/ 

 
Sammanfattande analys 
Lärare A talar om ”självförtroende” och att ”hinna med” vilket understryker vikten av balans 
mellan lust och utmaning i undervisningen. Jag tänker på hur Nielsen och Kvale (2000:114) 
beskriver den viktiga rörelsen mellan periferi och till att vara fullvärdig deltagare i mästarlära. 
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Det är viktigt att lärlingen kan vara ”närvarande vid andras arbete i praxisgemenskapen. En 
öppen och löst strukturerad miljö där det finns möjlighet att observera gesäller och andra 
lärlingar stimulerar rörelsen från perifer till fullvärdig deltagare” skriver Nielsen och Kvale 
(ibid.). Men när C vill reglera lärandet och balansera så ofta så att friktionen i själva lärandet 
nästan uteblir, uttrycker C en viss rastlöshet. Troligt är att C har lärarens profession och 
diskursen om den måluppfyllande eleven väldigt nära i sitt tänkande (se följande avsnitt). 
Lärare D är inte rädd för att ingripa, vilket får mig att tänka på mästarlära där en lärare vet sin 
position som den som reglerar och leder lärandeprocessen. Ljungberg (2008:187) talar om 
sina erfarenheter vid förberedande konstskolan Gerlesborgsskolan. Han skriver att det ”är 
genom mänskliga möten iscensatta som handlingar och tolkningar av dessa, som kunskap 
bildas och bekräftas. Det är för konsteleven betydelsefullt att mötet sker med den som kan 
något och att eleven får ett förtroende för läraren, för att kunna lära sig något nytt” (ibid.). 
Lärare B följer på ett empatiskt sätt och balanserar elevernas processer på nära håll. Här syns 
diskursen om vikten av att balansen mellan lust och utmaning, på ett sociokulturellt och 
medvetet sätt.  
 
Två diskurser – eleven som måluppfyllande eller blivande konstnär 
Två stora sammanflätade diskurser löper tydligt genom samtliga intervjuer. Lärarna 
förhåller sig lite olika till dem i sina uttalanden, men samtliga ger utsagor som hör 
hemma i båda diskurserna. I avsnittet om bildundervisningens historia beskrivs hur och 
varför jag valt att utforma dem. Den första är diskursen om den måluppfyllande eleven. 
Den andra är diskursen om eleven som den blivande konstnären (och praktikern). I den 
tidigare ser man eleven som den som ska uppnå kursmålen och ska kunna betygssättas. I 
den senare ser man eleven som en som håller på att skapa sig ett personligt uttryckssätt 
och kanske ska inspireras till högre höjder. Wikberg (2014:214) kallar diskurserna  ”den 
kommunikationsorienterade diskursen som svarar mot kursplanen och är bildlärarnas 
professionella hållning” respektive den ”individorienterade diskursen som härleds till 
det fria skapandet”. Jag ger här exempel på hur diskurserna visar sig i deras uttalanden. 
 
Framåt slutet av intervjun med lärare B dyker diskursen om den måluppfyllande eleven 
upp. B vänder lite abrupt perspektivet i samtalet och uttrycker med tyngd att lärare 
måste ha ”ännu viktigare” färdigheter än materialkunskap, teknik, metoder och 
didaktiska grepp. Sådant vi tidigare gått igenom. B uttalar att en lärare måste 
kunna...”det mer allmängiltiga, bildgestaltnings … bildteoretiska, konsthistoriska... den 
kunskapen är jätteviktig, att ha med sig. Den är ja, tyvärr kanske, skulle jag säga, ännu 
viktigare än att jag skulle vara en jätteduktig skulptör/... /” B menar att termer som 
”realism kontra abstraktion” är viktiga att lära ut. Man bör kunna föra samtal med hjälp 
av en gemensam terminologi. B tillägger att det ju finns en ”teoretisk dimension av all 
konstnärlig verksamhet också. Den kan vara jätteteoretisk. Det är ju bara att titta på 
konstdebatten”, säger B. 
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- Det är ju att, det är ju en pedagogisk situation. De ska ju vara medvetna om, ska ha ett 
metaperspektiv. Medvetna om vad vi gör. Det är ju lite grann fördomar att de som gör 
bildkonst, det är bara sinnligt, de dumma konstnärerna som bara sitter där och kan bara 
göra, de här grejerna, och förstår inte mycket annat. 

 
Lärare C har också ett uttalande som tydligt kan härledas till diskursen om den 
måluppfyllande eleven, när C använder ordet ”verifiera” kring elevernas prestationer. 
När jag frågar om vilka kritiska moment eleverna ger prov på och hur C bemöter dem, 
svarar C att det ”som det egentligen handlar om är att de ska verifiera kunskaper som de 
har fått lite berättat för sig/…/och då kan man vara med liksom och guida lite så att de 
inte… kantas av misslyckanden”. C vill ge dem lite ”genvägar”, en överblick, ett 
teoretiskt och tekniskt kunnande i förväg som underlättar. C talar på flera sätt om 
konkreta metoder som för eleverna fram mot att uppfylla målen med uppgifterna, att 
komma vidare med dem. När jag påminner om att här talar C mycket om teknik, 
metoder, materialkännedom så förtydligar C återigen vikten av att ge eleverna ”en liten 
genväg”. En genväg går ju från en bestämd punkt a till en bestämd punkt b, vilket gör 
att C inte just inte här har fritt skapande i åtanken. C har i tankarna den professionella 
lärarens hållning, diskursen om den måluppfyllande eleven i åtanken. Andra utsagor kan 
knyta C till diskursen om eleven som den blivande konstnären (och praktikern), men 
endast då jag för upp ämnet i sig. På frågan om referensmaterial svarar C att hen ”tycker 
man kan visa jättemycket exempel, och /…/ inspirationsvideos”. Då följdfrågan handlar 
om risken med att eleverna kanske plagierar och underkastar sig det som man visar dem 
svarar C att det är ”jätteviktigt att ha ett lite brett spann med inspirationsbilder”.  
                                                                     
Genom hela lärare D:s uttalanden löper dock en röd tråd som kan härledas till diskursen om 
den blivande konstnären. D väljer att berätta om sig själv som barn, på frågan kring hur 
intresset skapades, medan de andra lärarna talar som sig själva som betydligt äldre. Jag 
”pysslade mycket, modellera var min grej mycket”, säger D. D beskriver att relationen till en 
grundskolelärare gav inspiration. ”Han såg vad jag ville ha. Jag skulle ha en bisonoxe ”, säger 
D. Vidare uttrycker D att ”ända sedan jag var liten har jag varit intresserad av dockteater”. D 
uttrycker lärande utifrån lust, det ska vara ”kul”. Om en uppgift D gav eleverna säger D att  
det ”var ganska kul också, på något sätt tycker jag”. Att lära sig i grupp uttrycks också utifrån 
lust: ”Det blir ju lite dynamik också/…/, det är ju det som är det roliga också.” Diskursen om 
eleven som den blivande konstnären syns också tydligt när D återger att hen inspirerar 
eleverna att tänka filosofiskt kring vad en skulptur kan vara:  
 

- Om man talar om tredimensionell form i allmänhet, om man ska få ett spektra på vad  
det kan vara för någonting, tag de här cykladerna. De gjorde egentligen inte /…/konst. De 
gjorde på ett helt annat sätt. Man visste vad de var till för, man visste vad de 
representerade, essentiellt. 
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Diskursen om eleven som en blivande konstnär syns också när D uttrycker att D ger eleverna 
en träbit eller enkla stenar att utgå ifrån som inspiration. D har just svårt att se hur man ska 
kunna betygssätta sådant fritt skapande (se avsnittet Mötet med materialet). 
	
Att lärare A under sommarkursen ”blev helt såld på det formbara materialet lera” ser jag som 
att beskriva lärande utifrån lust, att se inspiration som drivande. Sådant hör till diskursen om 
eleven som den blivande konstnären. Känsla och inspiration är uttryck som A ofta använder: 
”Den metod som är mest effektiv för lärare att använda sig av är skapa sammanhang för 
eleverna om det som de ska lära sig, förse dem med inspiration, ha materialkännedom/.../”. 
Lärare D rangordnar den oumbärliga kunskapen som att ”en god bas av materialkännedom i 
botten, detta ger mig möjligheter att skapa. Inspiration kommer som god tvåa. Och de två 
delarna tillsammans är viktiga för mig att komma vidare med mitt eget skapande”. 

	
Sammanfattande analys 
Lärare D, men även lärare A, uttalar sig oftare enligt diskursen om eleven som den blivande 
konstnären. Lärare B och C ger oftare uttalanden som hör hemma i diskursen om den 
måluppfyllande eleven. Förmodligen skulle Nobel (2014) och Medbo (2016) föreslå att en 
textualiserad kultur är en faktor som gett liv till diskursen om den måluppfyllande eleven som 
syns i lärarnas utsagor. Hur ska man då förstå de skilda uppfattningarna lärarna har? 
 
När D visar en vilja att inspirera eleverna via roliga uppgifter tänker jag på när 
Ljungberg (2008:187) berättar att det var ”de dramatiska elementen, alltså möten och 
iscensatta reaktioner/…/ som var de effektivaste kunskapsöverförande situationerna  
speciellt i den inledande fasen” av sin utbildning. Lärare D kan i kraft av sin ålder, ha 
”det fria skapandet” levande som färgat utsagorna, tänker jag. Men A uttrycker också 
vikten av inspirerande sammanhang som en grund. Att A även är konsthantverkare vid 
sidan om sin tjänst, innebär sannolikt att A kan ha särskilda insikter kring detta. 
 
I Lgy 11 finns stöd för praktiskt tredimensionellt arbete och för ett tänkande kring 
(konst) skapande (se avsnittet Traditioner och ramar för tredimensionellt skapande). Då 
man understryker något mer de kognitiva förmågorna kring fritt skapande än de   
praktiska, så finns det förmodligen en liten tolkningsmarginal för hur en lärare kan 
tillämpa dessa riktlinjer. Undervisningen kan bli mer blir inriktad på den ena diskursen 
eller den andra. Allt vi kan veta här är hur lärarna väljer att uttala sig, inte hur 
undervisningen verkligen sker i praktiken.  
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  6. Diskussion 

Syftet med mitt arbete har varit att synliggöra vilka uppfattningar några lärare på gymnasiets 
estetiska program har angående sin undervisning i tredimensionellt skapande i ämnet Bild. 
Det empiriska materialet är insamlat via kvalitativa intervjuer med fyra lärare. För att analyser 
deras utsagor har jag använt ett hermeneutiskt synsätt samt ett socialkonstruktivistiskt där jag 
sammanställt lärarnas tolkningsrepetoarer till diskurser. Följande frågeställningar har legat till 
grund för arbetet: Vilken vikt uttalar lärarna att de lägger vid handens möte med materialet? 
Hur förhåller sig lärarna till att eleverna arbetar i grupp och tar del av andras läroprocesser i 
tredimensionellt skapande? Hur beskriver lärarna att de tar hand om elevernas kritiska 
moment i sina läroprocesser? I detta avslutande kapitel kommer jag att lyfta fram de 
huvudsakliga resultaten, samt diskutera dem i relation till valda teorier, metoder och tidigare 
forskning. Jag kommer även föreslå vidare forskning.  
 

Diskussion och analys av resultaten  
Huvudresultatet av min studie anser jag är bekräftelsen på att så många som tre av de fyra 
lärarna uppger att eleverna har extra svårt att lära sig tredimensionell form. Ett annat vägande 
resultat är att de pendlar mellan att se eleverna som måluppfyllande, utifrån sin professionella 
läraroll, och att se dem som individer och växande praktiker som ska inspireras. Samtliga 
lärare värderar också undervisning i grupp högt, samt en där eleverna får uppleva handens 
möte med material. Överraskande är även den samsyn som lärarna har kring vikten av att 
balanserande utmaning och lust i undervisningen.  
 
Jag förstår det som att gymnasielärarna är kluvna. De befinner sig i en korseld, mitt emellan 
två skilda uppdrag. De är förpliktade att följa Lgy 11 som föreskriver att elevens kognitiva 
färdigheter främst ska utvecklas. Mot detta ställs deras förmodligen självupplevda, inre   
och kanske mer lustfyllda övertygelse. De har en önskan att om se eleven som en individ i 
utveckling, kanske på väg till att bli en blivande praktiker eller frisinnad konstnär. I kurser, 
där uppdraget är att lära ut tredimensionell form, får lärarna därför problem. Det praktiska 
lärandet som krävs tar tid. Det gör att en speciell didaktik som håller för långa pass av 
hantverksbaserade övningar behövs. Min studie visade, kanske logiskt därför, utan att jag 
ställt frågan, att lärarna unisont är införstådda med att de måste införa lust i undervisningen. 
Detta på grund av den tidskrävande utmaningen som det innebär att lära sig det spatiala. De 
balanserar undervisningen och använder sig av bland annat dramatiska inslag för att inspirera. 
Övningsuppgifter ges också därför, som inte betygssätts. De bygger upp självförtroendet hos, 
snarare än punktmarkerar eleverna. I bakhuvudet har de kanske också minnen av tidigare 
läroplaner som värnar det fria skapandet.  
 
Trots att resultatet inte går att generalisera, då intervjuerna är för få och studien så lokal, så 
förmodar jag ändå att lärarnas kluvenhet delas av andra bildlärare. Särskilt för de lärare som 
dessutom även är praktiserande konstnärer/konsthantverkare. De har förmodligen extra svårt 
att undervisa mot sin egen övertygelse där en bas i det praktiska är central, tänker jag. 
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Plötsligt ska de inta den kognitivt inriktade, samtalsorienterade, och dikterande lärarrollen. 
Rollen blir främmande eftersom dessa lärare tvingas undervisa på bekostnad av vad de anser 
är självklart, ett skapande utifrån sinnenas upplevelser.  
 
Men lärarnas förkärlek för undervisning i grupp är förmodligen inte den dominerande synen 
vid landets övriga estetiska program. Möjligheter finns i dag att göra undervisningen 
”smidigare” och styra in den på mer ensamarbete via de digitala plattformarna. Vid flera 
nystartade och kanske privata gymnasieskolor har ju digitala hjälpmedel slagit igenom på 
bred front. En orsak är att personal och lokaler är en kostnadsfråga. Förmodligen påverkar det 
vilka uppgifter som lärarna ger eleverna vilket ger det tvådimensionella skapandet, som är 
enklare att transportera digitalt, en huvudroll. Digitala bloggar och andra sociala webbsidor är 
i dag också ett komplement till möten i verkliga livet. Det socialt och fysiskt baserade 
merlärandet faller då bort. Värdefulla upplevelser av rumsliga aspekter, möten med verken 
och tyst kunskap försvinner för eleverna. 
 
Att eleverna är omgivna av en värld där främst tvådimensionella tolkningar av verkligheten 
understöds och tränas, bekräftar flera (Medbo, 2016; Nobel, 2014; Laurien, 2016). Att man 
för att utveckla ett nytt (konstnärligt) språk behöver ”dramatiska” element samt inspiration i 
ett kroppsligt erfarande bekräftar (Ljungberg, 2008:187) och Laurien (2016). En skola som 
praktiserar ett lärande i grupp, och där lärarna och eleverna odlar ett koncentrerat lärande, 
enligt en praxisgemenskap (Wenger, 1998), där kan förmodligen spatial intelligens (Gardner, 
1994) framgångsrikt läras ut, förmodar jag.  
 
Man kan också fråga sig om det är effektivt att över huvud taget rikta sig till elevernas 
kognitiva förmågor när tredimensionellt skapande ska läras ut? Det är inte dessa, utan deras 
spatiala förmågor som är underutvecklade när de börjar i gymnasieskolan, uppger lärarna i 
min studie.  Grundskolans styrdokument för bildämnet premierar de kognitiva förmågorna. 
Lärarna undervisar förmodligen därför i mycket annat än enbart hantverket i bild- och 
slöjdundervisningen. Det visar både Jeansson (2017) och lärarnas utsagor. Kanske borde 
styrdokumenten för gymnasiet balansera upp den här snedfördelningen? Målet är ju att lära ut 
de spatiala förmågorna. För att relatera till det Polanyi (2013:60) säger om talekonsten, så kan 
man vara en god talare (praktiker) utan att ha särskild kännedom om fonetik, lexikografi, 
grammatik och så vidare. 
 
Gymnasieskolan i Sverige är ännu frivillig och inte obligatorisk (Skolverket, 2011a). Eleverna 
har valt det estetiska programmet, men det är även allmänt högskoleförberedande teoretiskt. 
Eleverna har förmodligen olika mål med programvalet. Men trots detta anser jag att 
tredimensionell form bör läras ut effektivt på ett sätt som har stöd i lärarnas erfarenheter. 
Forskning borde skapas utifrån deras praktik. I min studie har jag lånat av den konstnärliga 
forskningen för att se hur de upplever problemet. Form finns ju ändå som valbar inriktning på 
det estetiska programmet. Tredimensionell framställning anges också som ett existerande 
uttryckssätt i Skolverkets avsnitt om hela bildämnets syfte (Skolverket, 2011a:1). 
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Metoddiskussion                                                                                            
Samtliga informanter tillhörde samma gymnasieskola, och hade undervisat i minst 19 år var, 
på en skola med äldre traditioner. Mitt resultat blev då färgat av den gemenskap de specifikt 
hade där och hur de genom åren arbetat ihop rutiner. Då lärarlaget är ganska stort har de haft 
något av en praxisgemenskap. Kanske skolan är präglad av tidigare läroplaner, medan en 
yngre skola skulle kunna varit mer öppen inför modernare trender i bildämnet. Viss 
gemensam planeringen av läsårets undervisning förekom vid skolan. Hade informanterna 
kommit från skilda gymnasieskolor hade resultatet blivit mer allmängiltigt.   

Svårt är också ibland att veta ifall lärarna bara säger det som de tror att jag vill höra, det som 
låter bra. Kanske ville de visa sig kunniga om läraryrkets realiteter, snarare än avslöja hur de 
egentligen tänker. De vill inte verka ifrågasättande. I min studie uppfattade jag dock att de 
kände sig trygga i sin mångåriga erfarenhet och därigenom vågade vara lite mer personliga. 
Samtalet flöt på bra. Ett förtroende uppstod oss emellan som skapade en spontan 
intervjusituation, vilket möjliggjorde oväntade och spontana svar (Kvale & Brinkmann, 
2014).   

I och med att fokus i de förtryckta intervjufrågorna (bilaga 2) som sändes ut i förväg, var det 
tredimensionella skapandet, kan det ha påverkat svaren. En lärare, till exempel, vände mitt i 
intervjun och började ifrågasätta vad hen först sagt. Läraren var kluven. Först talade hen om 
vikten av material och metoder, i utförliga svar på mina frågor. Plötsligt vände hen och 
började förkasta att sådana förmågor egentligen skulle vara viktiga. Att kunna ge 
analysverktyg till eleverna och mer lära ut kognitiva förmågor, ge ett tänkande kring 
skapandet, upplevde hen senare som viktigast.   
 
Fortsatt forskning                                                                                                
Jag skulle föreslå en forskning kring undervisning som omfattar ett mera sinnligt erfarande. 
Kanske en forskning om lärande utifrån förundran som Laurien (2016) beskriver, eller utifrån 
att iscensätta dramatiska inslag som Ljungberg (2008) föreslår. Forskare borde även 
undersöka om inte den materiellt och socialt stimulerande läromiljön, som finns på Konstfack 
och andra högskolor, skulle kunna med fördel efterliknas vid gymnasiets estetiska program. 
Sedan vore det intressant att låta gymnasieelever via intervjuer beskriva sina praktiska 
läroprocesser och att via observationer ta del av den undervisning som sker. 
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                                                                                                                                        Bilaga 1 

Informationsbrev till informanterna som deltar i                                

mitt examensarbete. 

1. Jag heter Pernilla Wiechel och ska bli gymnasielärare i bild. Jag studerar vid Umeå 

Universitet. 

2. Syftet med att intervjua er är att undersöka hur ni tänker kring undervisning i ämnet Form. 

Jag vill gärna ta del av er erfarenhet och försöka se viktiga moment och förhållanden som ni 

tycker bör vara med när man undervisar i form. 

3. Ni (informanterna) kommer inte kunna identifieras i min studie. Skolan kommer inte att 

namnges och inte heller ni.  

4. Jag kommer se till att ni inte riskerar att lida någon skada av studien. Sådana hänsyn kan 

bland annat göra att jag inte kommer publicera allt som sagts.  

5. Jag kommer också respektera om ni själva själv säger att jag inte få använda vissa delar av 

det ni har sagt.  

6. Allt deltagande är frivilligt och det kan avbrytas när som helst. 

7. Resultatet av intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt.  

8. Ni kan kontakta mig (070-xxxxxx) eller min handledare i Umeå, Lotta Lundstedt (070-

xxxxxx) om ni undrar något.  

9. Resultaten ska användas i mitt examensarbete och kommer finnas digitalt och åtkomligt i 

Umeå Universitets arkiv och såklart på www.avhandlingar.se. 

10. Jag kommer sända er mitt arbete när det är klart. Om ni vill kan ni få en utskrift av 

intervjun jag gör med er.  

11. Jag kan komma att behöva komplettera intervjun i efterhand (kanske glömt att fråga om 

något eller inte riktigt förstår något av det ni berättat).  

Mvh	Pernilla,	22	feb	2017	
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                                                                                                                                       Bilaga 2	

Om att undervisa i 

tredimensionellt skapande  
Examensarbete  
Umeå Universitet våren 2017,  
Pernilla Wiechel 
 
HUR GÖR DU?  
(INTERVJU): 
BAKGRUND 

1. Vem är du? Kan du berätta kort om din karriär och hur länge du jobbat som (bild och form) 
pedagog. Har du någon specialinriktning?  

2. Hur började du med det konstnärliga uttryckssättet form? Var kom intresset? (om det är ditt 
specialintresse)  

3. Hur har du fått lära dig form?�b. Använde du dig av något ”inläst”, något läromedel?  

INLÄRNING OCH METODER  

4. Hur tror du man bäst lär sig tredimensionellt skapande?�b. Vilket inlärningssätt tror du är 
vanligast?�c. Vilken inlärningsmetod tror du är effektivast? Vilken är bäst lämpad?  

5. Hur tror du skillnaden är att lära sig ”ensam” eller lära sig i grupp?  

LÄROBOK  

6. Vad tror du det beror på att det finns ganska få läroböcker i tredimensionellt skapande på 
marknaden? b. Vet du några läroböcker och vad tycker du om dem?  

7. Skulle läroböcker i tredimensionellt skapande kunna vara en alternativ metod i 
undervisningen? a. I så fall, skulle en lärobok kunna passa i nybörjarstadiet/ettan gymnasiet?� 
b. Vad skulle huvudinnehållet vara? Vilken ordning?  

BEGREPP OCH KUNSKAP  

8. Vad är viktig kunskap för dig som är kunnig/utövande formkonstnär?  

9. a. Hur ser du som pedagog i området på begrepp som t.ex. tyst kunskap, kommunikation 
och praxisgemenskap? b. Är dessa viktiga att få med i undervisning för nybörjare?  

Tack för att du svarade!  


