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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete handlar om arbetet med glas i gymnasieskolans undervisning. Det 
övergripande syftet med arbetet var att skapa en inblick i hur arbetet med glas kan gestalta sig 
i gymnasieskolans undervisning samt att tillhandahålla en överskådlig arbetsbeskrivning av 
tillvägagångssätt, tekniker och material för arbete med glas i bildundervisning. Det 
sammantagna arbetet är således utformat som två separata delar. Det övergripande syftet med 
den vetenskapliga rapporten var att utifrån intervjuer med tre lärare ge en inblick i hur arbetet 
med ett material som traditionellt inte ingår i bildundervisningen kan se ut samt att undersöka 
hur de intervjuade lärarna gått till väga i upplägget och utformningen av arbetet i sin 
undervisning. Den andra delen av arbetet har karaktären av ett arbetshäfte där olika tekniker 
och material som kan användas inom arbetet med glas tas upp. Resultaten från mina intervjuer 
visade hur lärarna valt att lägga upp undervisningen i glas och hur innehåll och utformning av 
undervisningen i stor utsträckning var beroende av lärarens personliga intresse och kunskaper 
inom materialet. Det framkom även att arbetet med glas i den estetiska undervisningen i stor 
utsträckning motiverades med hänvisning till materialets karaktär och elevernas slutgiltiga 
produkter. 
 
 
 
Nyckelord: glas, glasarbete, arbetsbeskrivning, bild, estetiska ämnen, undervisning 
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Inledning  

 

Denna rapport är ett resultat av mitt intresse och min fascination för ett material som vid en 

närmare bekantskap uppvisade stor potential att användas i gymnasieskolans 

bildundervisning. Under mina fem år på lärarutbildningen och under de terminer jag 

spenderade studerandes till bildlärare kom jag att presenteras för en mängd material och 

tekniker som alla innebar ett unikt arbetssätt men som samtidigt också väckte frågor kring 

bildämnets innehåll och vad vi som blivande estetiska lärare tillägnar oss för kunskaper. Vid 

många tillfällen under studiet av bildämnet förekom heta diskussioner mellan oss studenter 

och mellan studenter och universitetslärare där undervisningens innehåll lyftes fram, 

ifrågasattes, hyllades, kritiserades, vreds och vändes på. Vi bar alla på en egen föreställning 

om vad studierna i ämnet bild skulle innehålla och vad undervisningen borde syfta till. De 

föreställningar och förväntningar vi alla bar på påverkade vårt sätt att se på tekniska 

kunskaper i arbetet med olika material, färdigheter inom olika tekniker och också vilken 

konstnärlig och estetisk aspekt som skulle knytas till arbetet. Vilken utgångspunkt som än 

antogs i dessa diskussioner i klassrummet eller på kafferasterna upplevde jag att den 

gemensamma fråga som kunde anas bottnade i en osäkerhet inför det kommande yrket. Hur 

blir jag en bra lärare och på vilket sätt kommer jag att bedriva min undervisning? 

 

Svaret på dessa frågor kommer att vara lika många som det finns studenter på 

lärarutbildningen och även om utbildningens utformning, läroplaner och styrdokument bidrar 

till en gemensam plattform kommer den konkreta undervisningen som äger rum i skolor och i 

klassrum att ta sig många skilda uttryck. Det är med grund i detta som jag därför har valt att 

undersöka och fördjupa mig i arbetet med ett material som jag upplever både har ett delvis 

outnyttjat potential och ett estetiskt tilltal som jag tror kan inspirera och utveckla 

bildundervisningen samtidigt som det också är ett led i sökandet att svara på frågan hur jag 

vill bedriva min undervisning.  

 

Jag har valt att presentera och fördjupa mig i en teknik och ett arbetssätt som traditionellt inte 

används i gymnasieskolans estetiska undervisning men som jag tror kan medföra både 

pedagogiska vinster och ett nytt och spännande sätt att uttrycka sig. Arbetet med glas och dess 

olika tekniker är långt ifrån problemfritt och det är, som det också framkommit i intervjuer 
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med de lärare som arbetar med glas, kanske inte alltid ett idealiskt material att arbeta med i 

undervisningen. Diverse ramfaktorer såsom tidsåtgång, resurser, kostnader och utrymmen 

tillåter inte alltid att materialets olika potential kan utnyttjas. De lärare vars arbete jag baserar 

min rapport på har trots detta ändå valt att föra in arbetet med glas i sin undervisning med 

hänvisning till materialets karaktär och de olika estetiska vinster de trots allt ser i det. Deras 

arbete och den kunskap de har inom materialet har undantagslöst varit beroende av det 

personliga intresset och lärarnas individuella drivkraft att arbeta med det. Hur de är 

verksamma och vad de väljer att lägga tonvikten på i sin undervisning är därför ett resultat av 

den enskilde lärarens subjektiva urval. Deras erfarenhet, liksom min egen, är att tillgången på 

arbetsmaterial och lättillgänglig information kring materialbehandling, tillvägagångssätt och 

tekniker är ytterst bristfällig. Det arbetsmaterial som jag funnit och kunnat ta del av är till 

största delen författat på engelska eller danska. De är generellt också till sitt innehåll betydligt 

mer avancerat och utförligt, och innefattar material och utrustning, som innebär ett arbetssätt 

som är orealistiskt att realisera i skolans bildundervisning. Jag hoppas därför att med detta 

sammantagna arbete ge en bild av hur det konkreta arbetet med glas kan gestalta sig och hur 

tre verksamma lärare förhåller sig till det. Genom skapandet av ett överskådligt och 

lätthanterligt arbetsmaterial för glasarbete hoppas jag också kunna tillhandahålla en 

inspirerande ingång till arbete med glas i bildundervisning och kanske också förmedla något 

av den fascination som jag känner inför glaset som material. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Det övergripande syftet med detta arbete är att skapa en inblick i hur arbetet med glas kan 

gestalta sig i gymnasieskolans undervisning samt att tillhandahålla en överskådlig 

arbetsbeskrivning av tillvägagångssätt, tekniker och material för arbete med glas i 

bildundervisning. Det sammantagna arbetet är således utformat som två separata delar. 

 

Den ena delen utgörs av ett traditionellt examensarbete. Det övergripande syftet med den 

vetenskapliga rapporten är att ge en inblick i hur arbetet med ett material som traditionellt inte 

ingår i bildundervisningen kan se ut samt att ge en beskrivning av synen på, och utvecklandet 

av, ämnet bild. Syftet med rapporten är att utifrån intervjuer med lärare med erfarenhet av 

olika tekniker inom glasarbete undersöka hur de gått till väga i upplägget och utformningen 

av arbetet i sin undervisning. Syftet är också att undersöka hur de olika lärarna förhåller sig 

till arbete med glas som ett estetiskt uttryckssätt och huruvida arbetet med glas kan sägas 

tillföra något till undervisningen.  

 

Den andra delen av arbetet har karaktären av ett arbetshäfte där olika tekniker och material 

som kan användas inom arbetet med glas tas upp. Syftet är att skapa ett lättillgängligt och 

överskådligt material som ska kunna fungera som utgångspunkt i gymnasieskolans estetiska 

undervisning men också som inspirationskälla för fortsatt arbete och utvecklande av 

kunskaper inom materialet. Eftersom arbetet med glas kan innebära en mängd olika tekniker 

är syftet med arbetsmaterialet inte att göra anspråk på att vara en uttömmande beskrivning av 

glasets olika potential utan att istället tillhandahålla en överskådlig beskrivning av 

tillvägagångssätt inom glasarbete som kan antas vara genomförbara i skolans undervisning. 

Urvalet är därför till stor del baserat på mitt eget arbete med glas och glasdesign och de 

kunskaper och erfarenheter jag tillägnat mig. 

 

Frågeställningar 

 
De frågeställningar jag i arbetets rapportdel arbetat utifrån är: 

� Hur ser den kontext som bildämnet befinner sig i ut? 

� Hur har synen på ämnet förändrats och utvecklats? 

� Hur kan man som lärare arbeta när man använder sig av materialet glas i undervisningen? 



 7
 

� Vilka olika tekniker är vanligast förekommande? Hur ser upplägg och utformning av 

lektionsinnehållet ut?  

� Hur ser de tre lärare jag intervjuat på arbete med glas som ett estetiskt uttryckssätt? 

�  Hur skiljer sig arbetet med glas från arbete med mer traditionella material och tekniker? 

� Vilka svårigheter respektive fördelar kan arbete med glas medföra?  

 

 

Bakgrund 

 

I ett föränderligt samhälle 

 

Läraren som kunskapsförmedlare och dennes roll i dagens skola är något som diskuteras både 

i media, på skolor och inte minst bland dem som ska komma att konstituera den framtida 

lärarkåren. Jag har under min sammantagna utbildning, både på lärarprogrammet men också i 

studiet av glas och glasdesign samt i arbetssituationer ute på skolor tagit del av diskussioner 

rörande yrkets art. Frågor rörande arbetets innehåll, var yrkets fokus bör ligga och vad 

lärarens uppgift kan antas vara har diskuterats och debatterats. Andy Hargreaves lyfter i sin 

bok Läraren i det postmoderna samhället1 fram och problematiserar den komplexa värld i 

vilket utbildningsväsendet, lärare och elever existerar. Hans analys av aktuella skeenden i 

samhället har sin grund i frågor rörande hur det postmoderna samhället påverkar lärarens 

arbete men också hur vi bör förhålla oss till historiska skeenden. Detta för att greppa de 

förhållanden som möter oss i dagens samhälle och för att också se hur de kommer att påverka 

oss i framtiden. Han menar att den omstrukturering som kan tillskrivas postmodernismen 

medför en brist på varaktighet som riskerar leda till kriser i mellanmänskliga relationer: 

 

Den postmoderna världen är snabb, komprimerad, komplex och osäker. Den innebär enorma 

problem och utmaningar för vårt modernistiska skolsystem och för lärarna som arbetar inom det. 

Komprimeringen av tid och rum medför allt snabbare förändringar, en förändringströtthet och en 

intensifiering av lärarens arbete. Den ideologiska osäkerheten är en utmaning för den judisk-

kristna traditionen, som legat till grund för många skolsystem, och den leder till identitetskriser 

och en villrådighet om vad de nya målen går ut på. Den vetenskapliga osäkerheten undergräver 

kraven på en säker kunskapsbas för undervisningen och får allt nytt som införs att framstå som 

                                                 
1 Andy Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället Förord av Mats Ekholm, professor i pedagogik. 
Studentlitteratur, Lund 1998 
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mer dogmatiskt, godtyckligt och ytligt. Och försöken att åstadkomma mer samarbetsorienterade 

beslutsprocesser är problematiska därför att läraryrket traditionellt baseras på normen att var och 

en ska arbeta för sig. […] 2 

 

Mats Ekholm förhåller sig till Hargreaves omvärldsanalys och drar i sin tur paralleller till det 

svenska skolsystemet och den decentralisering och förskjutning av styrning som han menar 

har ägt rum sedan sjuttiotalet. ”Maktcentrum i det skolpolitiska fältet nöjer sig idag med att 

ange problem och sätta mål för verksamheten, medan man överlåter åt de mer perifera delarna 

av systemet, som kommuner och skolor, att finna lösningar på problemen och att genomföra 

dessa. Styrningen av skolväsendet har gått från en styrning baserad på regler och förordningar 

till en målbaserad resultatstyrning.”3  Detta menar han vidare får effekter för utvecklingen av 

läraryrket då man i lärarutbildningen behövt orientera sig mot många fler sändare av 

förväntningar. Det krävs av de lärarstuderande att de inte bara greppar de centralt formulerade 

läroplanerna utan även att de är införstådda med statliga och kommunala skolplaner för att 

förstå sin roll som kommande yrkesverksamma lärare.4  

 

I skolverkets publikation Perspektiv på kultur för lust och lärande5  ringas dominerande 

tankefigurer och perspektiv in genom en analys av rådande diskurser inom skolans sfär och 

inom området kultur och lärande. Författarna Ulla Lind och Kerstin Borhagen gör en 

diskursanalys där de studerar ”det språk som bär fram idéer och konstruerar tänkande och 

anvisar handlande i olika sammanhang”. De utgår i sin analys ifrån begreppen kultur, lust och 

lärande och de dominerande diskurser, idéer och argumentationer som binder samman och 

förtydligar hur dessa begrepp används.6 I sin studie pekar de på hur olika läroplansdiskurser 

påverkar och alltjämt sätter sin prägel på hur pedagoger förhåller sig till sin praktik. De 

kommer bland annat till slutsatsen att: 

 

I denna studie är den progressivistiska diskursen, med elevcentrering som frontfigur, mycket 

framträdande i pedagogernas resonemang. En lärare beskriver följande upplevelse av sin relation 

till eleverna.” Är jag själv intresserad av något så överförs det till eleverna. Är det något jag är 

mindre intresserad av så går det inte lika bra. Jag tycker att de avläser mig direkt. Det spelar 

ingen roll vilka arbetsformer jag har. Tycker jag att något är kul, då fångar jag dem. 

                                                 
2 Ibid. S.25 
3 Ibid. s.10 
4 Ibid. s. 11 
5 http://www.skolverket.se/publikationer?id=918 2002  
6 Ibid. s.5  
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Arbetsformerna blir mindre intressanta för dem.” (Nyutbildad, ung 4-9- lärare som undervisar i 

Sv och SO år 7-9.)7 

 

Vad författarna vidare menar är att den läroplansdiskurs som idag allt mer framträder, och går 

att urskilja i utformandet av läroplaner och i en förändrad lärarutbildning, är ett sammanflätat 

förhållande mellan progressivistiska och rekonstruktionistiska diskurser: 

 

Detta syns exempelvis i talet om "livslångt lärande" (utbildning skall vara livet självt) och 

"valfrihet" (anpassning efter framtidens behov och "krav"). Valfriheten som bär den nyliberala 

tendensens alla kännetecken, försörjer inte ensam denna diskurs med ideologi. Progressivismens 

betoning på eleven (individen) som helhet med nyckelbegreppen upplevelse, spontanitet, lek och 

frihet är fortfarande en stark bärare av framtidens kulturpedagogiska diskurs.8 

 

Vad jag genom att lyfta fram Hargreaves, Ekholms samt Lind och Borhagens resonemang vill 

uppnå är att skapa en bakgrund och en förståelse för den kontext i vilket det estetiska 

skapandet och skolämnet bild ingår. Hur historiska och samhälleliga skeenden påverkar hela 

den verksamhet som skolväsendet utgör och därför otvivelaktigt också den enskilde lärarens 

förhållningssätt till, och utförandet av, sin undervisning. Vad som lyfts fram i citeringen av 

Hargreaves är den norm som traditionellt varit rådande gällande lärarprofessionen som ett 

ensamyrke. För att ifrågasätta och lösgöra sig från den normen, och för att förstå den kontext i 

vilket den faktiska klassrumsundervisningen äger rum, krävs en kontinuerlig analys och en 

aktiv diskussion kring övergripande syften och konkreta mål med undervisningen. 

 

Utbildning och ämnesinnehåll 

 

Detta väcker också frågor kring lärarutbildningens innehåll och vilka kunskaper som kan 

anses vara relevanta för ett kommande yrkesliv. En utbildnings innehåll, vilket urval som görs 

och med vilket syfte undervisningen bedrivs är ett resultat av en mängd olika faktorer. I 

diskussioner om vad som ska konstituera en utbildnings innehåll krävs en förmåga att 

överblicka stora samhällsfält och också förstå sambanden däremellan. Hur förhåller man sig 

då till detta som kommande verksam lärare i ett ämne som både kan upplevas som 

marginaliserat och med ett i många fall omdiskuterat innehåll? Det är en långt ifrån 

okomplicerad realitet man som lärarstudent har att förhålla sig till i studiet av bild som ett 

                                                 
7 Ibid. s 54 
8 Ibid. s.55 
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praktiskt/teoretiskt universitetsämne som i den framtida professionen ska transformeras till 

skolämnet bild. Lennart Olaussons lyfter i sin artikel Vägen bort från den disciplinerade 

utbildningen fram problematiken i organisationen av ämnen inom högskolor och universitet 

och menar att den stora förändring som den högre utbildningen genomgått också måste 

medföra en betydande och radikal förändring av den ämnesstruktur som finns vid universitet 

och högskolor. 9  Han menar att den under 1900-talet ökade specialiseringen inom 

universitetsämnena upplöst den tidigare nära kopplingen mellan dem och skolämnena 

samtidigt som det i de högre utbildningarna införts ett marknadstänkande då den ekonomiska 

tillväxten i det omgivande samhället i högre grad påverkas av universitet och högskolor.10 

Frågan blir då vilken effekt detta kan tänkas få för de praktiskt/estetiskt inriktade 

ämnesstudierna inom den högre utbildningen, och i förlängningen, vilken effekt det får för 

ämnet bild i skolan. Gunnar Åsén behandlar i sin artikel Varför bild i skolan – en historisk 

tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne11 bildämnes innehållsliga 

utveckling och visar på dess förändrade roll och de skiftande förhoppningar som knutits till 

ämnet under olika tidsperioder. Han pekar på den rådande synen idag där bildämnet framför 

allt ses som ett kommunikationsämne och menar att: 

 

Med nuvarande ämnesinriktning betonas bildframställning, bildanalys och bildkommunikation 

framför allt som viktiga medborgerliga kompetenser. Kunskaper inom bildområdet ses som 

betydelsefulla för den personliga utvecklingen, men också som en viktig förutsättning för att aktivt 

kunna delta i samhällslivet och använda sin ”kulturella yttrandefrihet”12 

 

Han resonerar vidare kring bildämnets utformning i praktiken och dess plats i en kulturskola 

för alla där den nya mediesituationen enligt utvärderingar av bildämnet borde få konsekvenser 

för sättet att arbeta med bild i skolan. Han talar om bildämnet som allt mer inriktat mot 

kommunikativa aspekter och menar att ”Bild som kommunikativt ämne ger också större nytta 

för ungdomars framtida liv och yrkesverksamhet, där behovet av kreativitet och egna initiativ 

blir allt viktigare”. […]13 Och som ett led i detta lyfter han också  fram Richard Floridas 

analyser av vad han benämner som den kreativa klassens framväxt och vilken effekt det fått 

                                                 
9 Vetenskapsrådets rapportserie Lära ut och in – om innehållet i pedagogisk verksamhet, Artikel av Lennart 
Olausson Vägen bort från den disciplinerade utbildningen. Uppsala 2005. s.7 
10 Ibid. s.10 
11 Uttryck, intryck, avtryck – Lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Uppsla universitet och 
Vetenskapsrådet (red.) Ulf P. Lundgren. Artikel av Gunnar Åsén Varför bild i skolan – en historisk tillbakablick 
på argument för ett marginaliserat skolämne. 2006 
12 Ibid. s. 117 
13 Ibid.s.119 
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för den ekonomiska utvecklingen i USA och menar sedan att ”Om insikten att bilden blir allt 

viktigare i dagens samhälle ska få några praktiska konsekvenser är frågan om hur bilden och 

den visuella kulturen kan få större utrymme i hela skolan, inte bara inom ämnets egna gränser, 

central. Detta lyfter också bildforskarna fram i ljuset av den nationella utvärderingen där de 

menar att estetiska läroprocesser bör utvecklas även inom andra skolämnen och i samverkan 

mellan bild och andra ämnen”.14 Åsén hänvisar sedan till Marner och Örtegrens skrift 

Bildämnet i en kulturskola för alla15 där författarna redogör för begreppet kulturskola för alla 

och ett ökat fokus på estiska läroprocesser. Där resonerar författarna och menar att: 

 

Eftersom det finns ett stort underskott av skapande verksamhet i skolan finns ett stort tryck från 

eleverna att få ägna sig åt skapande i de estetiska ämnena. Ämnena är små på timplanen och man 

kan anta att lärarna premierar produktionssidan i ämnena. En kulturskola för alla skulle innebära 

att alla ämnen har ett skapandeperspektiv. Förväntningarna att få skapa i de estetiska ämnena 

skulle då minska och större utrymme för analys, kritisk granskning och reflektion skulle kunna 

finnas. En bättre balans och bättre samverkan mellan de olika ämnena skulle kunna uppnås på 

detta sätt.[…] En kulturskola för alla innebär att användandet av de estetiska läroprocesserna utgör 

ett bärande inslag i skolans profil. Därmed avses i synnerhet att skolans elever i lärandet befinner 

sig i dialogiska relationer och kulturmöten. Det innebär vidare att produktion och reception av 

kultur blir centralt i lärandet, som äger rum såväl inom som utanför skolan. Verksamheten bör 

därför vara länkad till samarbete också med verksamheter utanför skolans väggar, t.ex. mot 

närsamhälle, kulturinstitutioner och till elevernas fritidsaktiviteter. 16 

 

I ljuset av detta blir arbetet med glas och dess olika tekniker ytterligare problematiserat. Den 

kommunikativa aspekt på bildämnet som Marner, Örtegren och Åsén talar om och det 

utrymme för analys, kritisk granskning och reflektion i bildämnet som de efterfrågar och ser 

som ett önskvärt resultat av ett genomgående skapandeperspektiv i en framtida kulturskola för 

alla problematiserar bildämnets innehåll. Bildframställningen och bildanalysen är vad som här 

hamnar i centrum. Genom att föra in ett skapandeperspektiv i alla skolans ämnen ska 

bildundervisningen inte enbart axla rollen som ett skapandeämne utan också i högre grad 

teoretisera innehållet. Kanske leder det till ett kliv bort från synen på de praktisk/estetiska 

ämnena som pysselämnen med svårdefinierade kunskaper och mål. Kanske leder det, med 

Hargreaves ord, till identitetskriser och en villrådighet om vad de nya målen går ut på. Åsén 

                                                 
14 Ibid.s.120 
15 Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003 – Nuläge och framåtblickar. Skolverkets 
publikation. Artikel av Anders Marner och Hans Örtegren Bildämnet i en kulturskola för alla (2005) 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/23/08/antologi.pdf  
16 Ibid. s. 148 
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menar att både gamla och nya idéer inom ämnen existerar sida vid sida och att nya saker som 

tillkommer praktiseras i förhållande till det som redan fanns där. ”Detta gör att nytt innehåll 

eller nya inslag som tillförts senare har ganska svårt att få genomslag i skolan. Ämnet fylls 

alltså på med nytt möjligt innehåll samtidigt som ett äldre sätt att se på ämnena lever kvar, 

vilket leder till urvalsproblem och stoffträngsel.”17 Han poängterar också hur de 

praktisk/estetiska ämnen traditionellt haft en viss roll och menar att: 

 

Det finns också studier som visar att elever önskar och även förväntar sig att vissa ämnen ska vara 

annorlunda, friare och mer praktiskt inriktade än andra ämnen – att vissa ämnen ska fungera som 

andningshål i förhållande till de traditionella ”pluggämnena”. S.k. praktisk-estetiska ämnen möts i 

hög grad av sådana förväntningar från eleverna. […] Det här tyder på att en viss typ av innehåll 

förmodligen kan ha ett starkare överlevnadsvärde i skolan – just genom att det bidrar till 

omväxling och balans i skolarbetet. […] Detta kan tyda på att det finns ett växande behov av 

alternativa kommunikations- och uttrycksformer i en alltmer teoretiserad skola. 18 

 

Resonemanget om bildämnets innehåll och de förväntningar som knyts till det blir intressant 

då syftet med min rapport är att redogöra för hur arbetet med ett material som traditionellt inte 

ingår i bildundervisningen kan ta sig uttryck. Kan det sägas vara motiverat att föra in ett nytt 

material och nya tekniker i ett ämne som man enligt vad som lyfts fram ovanstående, kan 

tycka kämpar med definitionen av sitt innehåll.  

 

Styrdokument och kursplaner 

 

Vad säger då och styrdokumenten och kursbeskrivningarna om ämnet bild och 

undervisningens syfte? I kursbeskrivningen för ämnet bild och form för gymnasieskolan 

anges följande om ämnets syfte: ”Utbildningen i ämnet bild och form syftar till att ge 

kunskaper om bild- och formområdets uttrycksmöjligheter och samhälleliga funktion. Ämnet 

syftar även till att utveckla kreativitet, konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande inom 

bild- och formområdet.” Det anges vidare att ” Ämnet bild och form spänner över ett brett 

område och inbegriper både traditionella och nya kunskapsområden. Ämnet ger såväl 

                                                 
17 Uttryck, intryck, avtryck – Lärande, estetiska uttrycksformer och forskning s.118 
18 Ibid. s.119 
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grundläggande som fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper. I ämnet ingår dessutom 

kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter på arbetet.”19 

 

Frågan blir vilken kunskap vi eftersträvar med undervisningen. I läroplanen belyser man 

begreppet och menar att ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 

olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

kunskapsformen.”20 För att förankra det stoff vi bygger upp vår undervisning kring krävs att 

skolan förmår tillhandahålla en undervisning där eleverna ges möjlighet att uppnå alla dessa 

aspekter av kunskap. I sin artikel Lärande – i spänningsfältet mellan produktionens och 

utvecklingens logik21 för Per-Erik Ellström ett resonemang kring synen på lärande. Han lyfter 

fram två skilda sätt att se på lärande där det ena kan sägas betona individens anpassning och 

bemästring av givna förhållanden medan det andra istället betonar förmågan att kritiskt 

granska, ifrågasätta och analysera dessa förhållanden. Ellström menar att man kan benämna 

dessa två synsätt på lärande som bemästringslärande och kreativt lärande. Utmärkande för det 

kreativa lärandet är att individen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till 

ålagda uppgifter och mål samt en beredskap eller förmåga att påverka sina arbets- och 

livsvillkor. Han menar att det finns en svårighet i att upprätthålla en balans mellan dessa 

former av lärande då de kräver skilda förutsättningar. Han menar att det också i många 

verksamheter finns en tendens att osynliggöra det utvecklingsinriktade, eller det kreativa, 

lärandets förekomst och betydelse för det faktiska utförandet av ett arbete. 

 

I ämnesbeskrivningen för estetik och skapande anges följande om ämnets syfte ”Utbildningen 

i ämnet estetik och skapande syftar till att utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust 

att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. Ämnet 

syftar även till att väcka intresse och förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare 

perspektiv. Ämnet syftar också till kunskap om och förståelse av olika konstarter, deras 

arbetsmetoder och samhörighet. Dessutom syftar ämnet till att visa sambanden mellan olika 

                                                 
19 Kursbeskrivning för ämnet Bild och form i gymnasieskolan, Skolverkets hemsida, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=BF&extraId=  
2008-01-10 
20 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lp f  94, Skolverkets hemsida, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 s. 6 
21 Utbildning, kompetens och arbete (Red) K. Abrahamsson m.fl. Artikel av Ellström Per-Erik Lärande – i 
spänningsfältet mellan produktionens och utvecklingens logik. Studentlitteratur, Lund 2002. s. 338-340 
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konstarter och att ge möjligheter till samverkan dem emellan i det praktiska arbetet.” I 

beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad står det vidare att: 

 

Ämnet inriktas mot samverkan mellan olika estetiska områden såsom bild, dans, musik, 

formgivning eller teater. I ämnet ingår skapande eller konstnärlig verksamhet av 

gränsöverskridande karaktär, där olika estetiska uttrycksformer kan blandas eller utövas sida vid 

sida. Såväl traditionella konstnärliga metoder som nyare elektroniska för framställning av 

konstnärliga produkter kan ingå i ämnet. Ämnet bildar en gemensam plattform för det estetiska 

området och ger möjlighet att vidga perspektiven och stimulera till analys och reflektion. I det 

produktiva arbetet har olika typer av konstnärlig verksamhet många beröringspunkter. Detta lägger 

grunden till ett gränsöverskridande arbetssätt och knyter samman olika estetiska inriktningar 

samtidigt som ämnet knyter an till elevens studieinriktning.22 

 

I ämnet Estetisk verksamhet för gymnasieskolan ingår kursen med samma namn vilket är en 

kärnämneskurs. Ämnets syfte beskrivs på följande sätt; ”Utbildningen i ämnet estetisk 

verksamhet syftar till att utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust att använda 

estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. Ämnet syftar även till 

att väcka intresse och förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare perspektiv.” 

Det anges vidare under Mål att sträva mot att skolan i undervisningen i estetisk verksamhet 

ska sträva efter att eleven ”genom estetisk verksamhet utvecklar sin fantasi och lust att 

uttrycka sig, blir medveten om de estetiska uttryckens roll och användning samt stimuleras till 

eget skapande, utvecklar sin känsla för estetiska värden och deras betydelse för individ och 

samhälle, blir förtrogen med kulturverksamhet inom det estetiska området samt utvecklar sin 

förmåga att tolka och bedöma vardagliga estetiska företeelser, tillägnar sig kunskaper om och 

erfarenheter av estetisk verksamhet samt får möjlighet till kulturhistorisk allmänbildning”.23 

 

                                                 
22 Ämnesbeskrivning för Estetik och skapande i gymnasieskolan. Skolverkets hemsida, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=EOS&extraId= 
2008-01-10 
23 Ämnesbeskrivning för Estetisk verksamhet i gymnasieskolan, Solverkets hemsida, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=ESV&extraId= 
2008-01-10 
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Metod och Urval 

 
Vetenskapliga utgångspunkter 

 

Då syftet med min rapport är att undersöka tre lärares arbete och tillvägagångssätt i sin 

individuella undervisning samt att undersöka deras syn på arbetet med glas har jag i min 

forskningsansats utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt i analys och sammanställning 

av mitt insamlade material. Detta förhållningssätt innebär kort att man använder tolkning som 

analysredskap och söker förklaringar i innebörden av det insamlade materialet. Då 

intervjuerna med de tre informanterna är en central del i den vetenskapliga delen av mitt 

arbete valde jag att ta stöd från Steinar Kvales sju stadier av intervjuundersökningens 

uppbyggnad i mitt genomförande av de kvalitativa intervjuerna. De sju stadierna är planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering och Kvales stadieteori syftar till att 

skapa en helhet i processen och detta görs genom tillämpandet av olika steg i datainsamlandet 

och i bearbetningen. Fokus bör läggas inte bara på informanternas svar utan även relationen 

mellan den som genomför intervjun och informanten då han menar att en bra intervju bygger 

på att det mellan båda parter finns ett utbyte.24 Det första steget i min undersökning var därför 

formulerandet av relevanta forskningsfrågor. Frågorna vad, hur och varför blev här en viktig 

del att skapa en röd tråd i arbetets fortsatta disposition och innehåll. Jag inledde därför med att 

formulera ett övergripande syfte i vilket innefattade arbetets båda delar. Det övergripande 

syftet fick sedan fungera som strukturell begränsning i formulerandet av de båda delarnas mer 

konkreta syftes- och frågeformuleringar för att på så sätt försöka säkerställa en enhetlighet i 

arbetets båda delar. 

 

Val av metod 

 

I planeringen av arbetet skapade jag en disposition för hur arbetet med rapportens olika delar 

skulle läggas upp. Jag valde att i första hand lägga fokus på den vetenskapliga rapporten och 

intervjuerna med mina informanter. Eftersom innehållet i arbetshäftet är baserat på mitt eget 

urval ville jag med informanternas hjälp och vad som framkom i intervjuerna ha möjlighet att 

påverka innehållet. Vad gäller intervjuerna med de tre informanterna valde jag att i ett tidigt 

                                                 
24 Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun.1997 Lund, Studentlitteratur 
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skede ta kontakt med dem och förankra min idé och deras medverkan i rapporten. Detta 

visade sig vara bra då faktorer som skollov och resor i annat fall kunde ha utgjort problem. 

Jag valde mina informanter med urvalskriteriet att de arbetar eller har arbetat med materialet 

glas i sin undervisning. Vad gäller material, förfaringssätt och tekniker som lyfts fram i 

rapportens resultatdel som en följd av informanternas intervjusvar har jag valt att inte 

kommentera eller förklara dem närmare då de istället förklaras ingående i det bifogade 

arbetshäftet. Utgångspunkten och innehållet i arbetets rapportdel är till största delen baserat på 

de svar jag fått från intervjuerna med de tre informanterna. Intervjuerna byggdes upp som 

samtal kring de frågeställningar jag hade och jag har sedan med en hermeneutisk 

tolkningsansats analyserat informanternas svar. Kvale resonerar kring forskningsintervjun 

som det samtal om den mänskliga livsvärlden som överförs från en muntlig till en skriftlig 

diskurs för att sedan tolkas och analyseras av forskaren. Ur analysarbetet utvecklas och 

kartläggs sedan innebörder i intervjun vilket sedan bidrar till nya perspektiv på 

forskningsfrågorna.25 Detta innebär att analysen och tolkningen av mitt material påverkas av 

mitt subjektiva förhållningssätt och min förförståelse för informanternas kunskaper och deras 

arbete med materialet glas. Detta ser jag dock inte som en nackdel då det gav mig möjlighet 

att följa upp och tränga djupare i informanternas svar rörande exempelvis materialbehandling 

och förfaringssätt. Detta gav mig en mer heltäckande bild av intervjuobjektens arbete och 

också en värdefull inblick i glasarbetets karaktär i undervisningssammanhang. I formulerandet 

av intervjufrågorna försökte jag i största möjliga mån formulera öppna och icke ledande 

frågor för att på så sätt ge informanterna en möjlighet att uttrycka sin personliga syn och 

individuella åsikter.  

 

Tillvägagångssätt 

 
Initialt informerades alla informanter om rapportens syfte och utformning och de 

frågeställningar jag arbetade utifrån. En av intervjuerna utfördes via telefon och i det fallet 

fick informanten Kristin de frågor jag ville få besvarade på förhand. Detta uttryckte 

informanten som positivt då det gav henne tid att reflektera över de svar hon gav och hennes 

ståndpunkt i de olika frågorna. I de andra fallen genomfördes intervjuerna vid två separata 

tillfällen enskilt med varje informant. De tre intervjuerna varierade mellan ca 30-45 minuter 

långa samtal där jag utifrån intervjufrågorna och vid behov, följdfrågor, försökte skapa en 

helhetsbild av deras arbete. Under intervjuernas gång antecknade jag informanternas svar och 
                                                 
25 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun s.49, 170-171 
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deras resonemang och intervjuerna kännetecknades av att informanterna var väl förberedda 

och svarade utförligt på mina frågor. Jag försökte i så stor utsträckning som möjligt ge 

informanterna utrymme att svara så utförligt och djupgående de ville. Jag valde att under 

intervjutillfällena skriftligt anteckna informanternas svar och resonemang. 

 

Forskningsetik och validitet 

 

Jag har i mitt arbete utgått ifrån de fyra huvudkrav som den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen ställer upp vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 26 Jag informerade också mina tre informanter om 

att de i mitt arbete skulle komma att vara helt anonyma och att jag i redovisandet av mitt 

resultat skulle använda fingerade namn. Informanterna erbjöds också att i efterhand ta kontakt 

med mig om de ville revidera sina svar eller hade frågor rörande mitt arbete. Att använda sig 

av intervjuer som datainsamlingsmetod innebär alltid en risk för att de intervjuades svar 

påverkas av olika faktorer såsom förväntningar, antaganden eller normer och svaren och 

resultaten kan därför inte sägas vara garanterat sanningsenliga. Denna risk kan dock 

minimeras något då informanterna görs medvetna om att de i rapporten garanteras 

anonymitet. Den kvalitativa forskningsintervjun kräver som metod också att informanternas 

svar är djupgående och uttömmande för att materialet kan antas äga någon validitet. Detta kan 

vara ett problem vid intervjutillfället då faktorer som min ovana att utföra djupintervjuer kan 

komma att påverka intervjuns utformning. Jag försökte därför medvetet i så stor utsträckning 

som möjligt i samtalen med mina informanter var noga med att ge dem tid till eftertanke och 

utrymme att brodera ut sina svar. Christer Stensmo betonar i sin bok Vetenskapsteori för 

lärare27 vikten av att vid intervjutillfällena ställa öppna frågor där han avser frågor som 

istället för att styra in eller leda informantens svar i riktning mot något istället öppnar för ett 

fritt resonemang. Jag var dock medveten om dessa risker vid utformandet av intervjufrågorna. 

Vid inbokandet av intervjutillfällen såg både jag och informanterna till att avsätt gott om tid 

för att minimera eventuella stressmoment eller tidspress vilken kan fungera hämnande i 

samtalet. 

                                                 
26 Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4, Forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. 
 
27 Christer Stensmo (2002). Vetenskapsteori för lärare- en introduktion. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala 
AB s,121 
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Resultat  

 

I denna del av rapporten kommer jag att redovisa de tre informanternas intervjusvar utifrån de 

frågeställningar jag har formulerat. Sammanställningen struktureras utifrån de frågor jag valt 

att undersöka och de uppfattningar jag utläst ur informanternas svar rörande arbetet med glas. 

Informanternas redogörelser av sitt arbete och sin erfarenhet har fokuserats för att ge en så 

heltäckande bild av de olika verksamheterna som möjligt. Vad jag också valt att lägga fokus 

på är de likheter och skillnader jag uppfattat i informanternas arbete och förhållningssätt. En 

del termer och begrepp kommer att tas upp som rör glas och glasarbete och som kanske inte är 

bekanta för läsaren. Jag har dock valt att inte förklara dessa närmare då detta skulle kräva 

betydande plats samt att de i arbetshäftet tas upp och förklaras. Jag har dock valt att kortfattat 

förklara de aspekter av glasarbete som jag upplever som avhängigt för förståelsen av 

informanternas svar och den sammantagna förståelsen av rapporten. 

 

Presentation av informanterna 

 

Här kommer jag kortfattat att presentera de tre informanternas bakgrund och erfarenhet av 

arbetet med glas. Detta för att ge läsaren en uppfattning om vilken typ av erfarenhet som 

ligger bakom lärarnas enskilda undervisning. 

 

Britt 

Britt har arbetat som lärare under många år och undervisar nu bild i de för gymnasieskolan 

valbara kurserna Estetiskt tillval och Bild och form.28 Hon har i sin undervisning arbetat med 

glas som material i ca 10 år. Hennes kunskaper kring materialet och olika tekniker har hon 

tillägnat sig genom hennes personliga intresse och arbete samt att hon vid två tillfällen gått 

kortare kurser på universitet och folkskola där hon arbetat med glas. 

 

                                                 
28Kursbeskrivning Estetiskt tillval 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=BF&skolform=21&ar=0607&infotyp=17 2008-01-06 
Kursbeskrivning Bild och form 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=ESV&extraId= 
2008-01-06 
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Klara 

Klara har arbetat som bildlärare sedan slutet på -90-talet och undervisar även hon i 

gymnasieskolans estetiskt valbara kurser samt i den lite längre bild och formkursen. Hennes 

erfarenhet av glasarbete kommer från kortare kurser i glasarbete, en universitetskurs samt 

hennes egna arbete med glas.  

 

Kristin 

Kristin har arbetat som bildlärare sedan början av -70-talet och undervisar liksom Britt i de 

kortare estetiska tillvalskurserna på en gymnasieskola samt i en lokalt utformad hantverkskurs 

på ett designprogram. Hon har också tidigare under en kortare perioder undervisat i bild på en 

folkhögskola. Hennes erfarenhet av glasarbete är relativt liten. Hon har genom en kortare 

veckoslutskurs fått en mer djupgående kunskap men uppger att hon tillägnat sig sina 

kunskaper inom glasarbete främst genom att experimentera och prova på egen hand. 

 

 

Glaset i undervisningen 

 

Jag ställde mina informanter frågan hur de arbetade med materialet glas i sin undervisning 

och vilka olika tekniker de använde sig av. Gemensamt för både Britt och Klara var att de i 

sin bildundervisning hade valt att lägga in moment där arbete med glas förekom. Kristin 

arbetade istället med glas som material i en särskild hantverkskurs på ett estetiskt program. 

Britt berättar att hon främst arbetar med glas som en del i en större Bild och form kurs med 

elever som går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon arbetar också med glas tillsammans med en liten 

grupp särskoleelever. Hon uppger att valet att ta in glasarbete som arbetsform främst beror på 

elevernas intresse och vilja att prova ett nytt material. Hon berättar att hon i arbetet med 

tredimensionella material, som exempelvis keramik, väljer att kombinera det med arbete med 

planglas. På det sättet kan undervisningen struktureras så att en del av elevgruppen kan arbeta 

med keramik och formgivning medan ett par elever får tillgång till arbetsytorna för glas. Att 

arbetet med glas kombineras med keramikarbete handlar främst om tillgången på arbetsytor, 

glasskärare och också om möjligheten att hjälpa eleverna. 

 

Klara uppger även hon att valet att ta in glasarbete som en del i undervisningen främst beror 

på elevernas intresse att prova materialet. Hon berättar att hon vid något tillfälle provade att 
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lägga in ett moment med glassarbete under en kortare kurs, Estetiskt tillval. Hon upplevde 

dock att kursens omfattning och lektionspassens längd innebar att arbetet forcerades och att 

eleverna inte fick tillräckligt med tid att öva sig i att skära och hantera planglaset. Att arbeta 

med glas i dessa kurser uppgav hon skulle konkurrera ut arbetet med andra material och 

tekniker som hon ser som betydelsefulla för den estetiska undervisningen då arbetet med glas 

till sin karaktär är tidskrävande. Hon arbetar numera främst med glas som material i de längre 

bildkurserna såsom Bild och Form.  

 

Kristin som undervisar i ämnet bild både i de kortare estetiska tillvalskurserna samt i en större 

lokalt utformad hantverkskurs på ett estetiskt program arbetar uteslutande med glas i den mer 

omfattande hantverkskursen. Hon menar att det i bildkurserna finns en betydande mängd 

andra material och tekniker som lämpar sig bättre för bildundervisningen. Hon menade att 

bildundervisningen främst handlar om bildskapandet som ett språk och som 

kommunikationsmedel. Att arbeta med planglas och att lära sig hantera glas såg hon som i 

högre utsträckning platsade i en renodlad hantverkskurs. 

 

Upplägg och utformning 

 

Vilka tekniker är då vanligast förekommande och hur har de tre informanterna valt att lägga 

upp och utforma sin undervisning? Gemensamt för alla tre informanterna var att de i sin 

undervisning initialt bara arbetade med fönsterglas/floatglas vilket är både billigare och finns 

att tillgå i större utsträckning än bullseye-glas.29 Britt redogjorde för hur hon i de lokaler hon 

använder på skolan har tillgång till två arbetsstationer för att skära glas. Eleverna får, som jag 

tidigare beskrivit, turas om att öva sig i att skära och hantera glas medan övriga gruppen 

arbetar med exempelvis keramik. De tekniker eleverna främst arbetar med utöver att lära sig 

skära glas, är full- och tackfusing30 av planglas samt bending31 i varierade formar. 

Fusingarbetet innebär en mängd olika sätt att arbeta där både material som glaspärlor, metall 

                                                 
29  Eftersom floatglas och bullseye-glas är de två typer av glas som används av informanterna kan det vara på sin 
plats med en kort förklaring. Fönsterglas, eller floatglas framställs i en helautomatisk process och valsas ut på en 
bädd av flytande tenn. Detta glas är billigt och lättillgängligt och fungerar bra att använda för fusing även om det 
dock inte tillverkas med detta avseende. Bullseye-glas görs i flera färger och framställs för arbete med olika 
glastekniker. Bullseye har ingen tenn-sida och garanterar också kompatibilitet med glas av samma 
art/utvidgningskoefficient men är betydligt dyrare vid inköp. Dessa två glastyper är dock inte kompatibla med 
varandra. 
30 Glaset smälts delvis eller helt ihop, beroende på temperatur. 
31 Det fusade glaset smälts ned eller över en form. 
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och serafloatfärger kan användas. Även bullseye-stringers32 är i mindre mängder kompatibelt 

med fönster- eller floatglas vilket Britt nämner som ett vanligt inslag i glasarbetet. Britt 

uppger att eleverna, då de behärskar att skära och bryta det billigare floatglaset får använda 

sig av bullseye-glas i mindre mängd. Eftersom glaset är relativt dyrt arbetar eleverna främst 

med mindre fat och skålar samt tillverkar smycken. Britt berättar att elever i vissa fall velat 

arbeta i större format med färgat bullseye-glas och då har eleverna själva stå för 

materialkostnaden vid beställningen av glaset.   

 

Klara har i sin undervisning endast tillgång till en liten arbetsyta där eleverna kan öva i att 

skära och hantera glas. Hon uppger att valet att ta in glasarbete i undervisningen varierar 

beroende på vilket intresse hon ser hos eleverna men också beror på hur stora elevgrupper det 

är. Eftersom arbetsytorna är begränsade kan endast en eller ett par elever arbeta med glas 

samtidigt. Hon uppger därför att glasarbetet ofta blir något som löper under bildkursens gång 

och under arbetet med andra material och tekniker. Eleverna får turas om vid arbetsytorna och 

Klara uttrycker att hon upplever just platsbrist som ett problem i undervisningen. Hon menar 

att det kanske skulle fungera att ha ett gemensamt organiserat moment i glasarbete om 

utrustning och utrymme fanns. Som arbetet ser ut nu blir det mer av ett ”på sidan av” arbete. 

De tekniker eleverna främst arbetar med, förutom att öva sig i att skära och hantera planglas, 

är olika former av fusing. Eleverna använder sig av inköpta bending-formar för att göra skålar 

eller fat men kan också i mindre skala få göra egna formar i keramik. Klara använder sig 

också av bullseye-glas i undervisningen men främst för elevarbeten i mindre skala såsom 

smycken. Eleverna kan i mindre format göra skålar eller fat i färgat bullseye-glas men hon 

menar att floatglas i många avseenden kan var nog så spännande och intressant för eleverna 

då det för de flesta är deras första kontakt med glas som material. 

 

Kristin arbetar uteslutande med materialet glas i en hantverkskurs där också arbete med 

keramik och mosaik förekommer. Hon uppger att även om arbetet med glas ofta är roligt så är 

det en svår teknik och ett dyrt material och därför fungerar bättre med de elever som valt att 

läsa den mer djupgående hantverkskursen. Hon har, i likhet med de andra informanterna, valt 

att till en början endast arbeta med floatglas för att eleverna ska lära sig skära och hantera 

glaset. Även hon kombinerar glasarbetet med exempelvis keramikundervisningen då det av 

platsskäl fungerar bäst. Arbetet inriktas främst på fusing och bending för att göra skålar, 

                                                 
32 Stringers kan förklaras som glastrådar av färgat bullseye-glas som kan användas i arbetet med glasskivor. 



 22
 

mobiler och fat. Eleverna får också arbeta med konstglas men då främst för att göra smycket 

och i undantagsfall mindre fat eller skålar. 

 

Glasarbete och det estetiska uttrycket 

 
Hur ser informanterna på arbetet med glas som ett estetiskt uttryckssätt och vilka vinster och 

kunskaper eftersträvar de i sin undervisning? Britt menar att det är viktigt med bra kunskaper 

hos läraren för att resultatet av elevernas glasarbete ska bli bra. Hon menar att arbetet med 

glas ofta ger fina resultat vilket hon upplever bidrar till att höja elevernas självkänsla för sitt 

skapande. Detta uppger hon vara en av de stora vinsterna med arbetet då eleverna får känna 

stolthet för vad de producerat. Hon redogör också för hur hon i sitt arbete med en mindre 

grupp särskoleelever upplever att eleverna stärks då de får arbeta med ett material där 

resultatet ofta blir fint och eleven inte behöver känna den begränsning, i avseende på teknisk 

skicklighet, som arbetet med penna och pensel kan innebära. Hon upplever att glasets 

estetiska uttryck ofta blir en morot för eleverna och att glaset som material känns både nytt 

och spännande att arbeta med. De kunskaper hon eftersträvar med glasundervisningen och de 

vinster hon ser med arbetet är bland annat att eleverna lär sig pröva sina idéer. De övar sin 

motoriska färdighet och arbetet kräver också stor noggrannhet. Att kombinera färger och 

former upplever hon också som något eleverna får chans att öva sig i även om hon menar att 

glaset som material också kan begränsa formens möjlighet.  

 

Klara uppger även hon att arbetet med glas ofta stärker elevernas självförtroende då de 

slutgiltiga produkterna ofta blir väldigt fina. Vad gäller det estetiska uttrycket menar hon att 

glasarbetet kräver stor noggrannhet och att materialet till sin karaktär inte alltid är så 

lättarbetat vilket ibland kan vara både frustrerande och ett hinder för eleverna. Hon menar att 

det eleverna framförallt får öva sig i är förmågan att arbeta utifrån en idé samtidigt som de 

måste förhålla sig till att glaset begränsar och sätter ramar för vad som är möjligt vilket hon 

dock ser som något som också kan sporra och utveckla eleverna. Hon uppger också att 

eleverna i arbetet med att exempelvis fusa och benda fat, där produktens användning på 

förhand är bestämd, kan lägga ned mer energi och tankemöda på estetiska aspekter som färg 

och form. 

 

Kristin menar även hon att det i glasarbetet med relativt enkla medel går att uppnå fina 

resultat vilket hon ser som en vinst med arbetet. Hon jämför glasarbete, och då främst fusing 
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och bending till skålar och fat, med arbetet med keramik och menar att det för eleverna 

upplevs som enklare att uppnå ett bra resultat i glasarbetet. Glaset som material blir för 

eleverna något som känns spännande och häftigt. Hennes erfarenhet är att den tekniska 

skickligheten som krävs i det tredimensionella arbetet med keramik är svårare att behärska för 

eleverna. Hon uttrycker dock att hon ser mer potential i hur man uttrycker sig estetiskt i 

keramiskt arbete då det finns fler variationsmöjligheter och är ett betydligt mer mångsidigt 

och formbart material. Hon menar vidare att det i undervisningen är mer fördelaktigt att 

använda sig av keramik då det är ett mycket billigare material. Hon menar att arbetet med glas 

på grund av materialets karaktär inte är idealiskt i för att utveckla elevernas kunskaper i form 

eller design.  

 

Fördelar och svårigheter – glasets plats i undervisningen 

 

Jag undersökte även hur mina informanter tyckte att arbetet med glas skiljde sig från mer 

traditionella material och tekniker och de svårigheter respektive fördelar de upplevde att 

glasarbetet innebar. Jag var även intresserad av deras syn på glasets plats i skolans 

undervisning. Britt menade att de material hon valde att inkludera i sin undervisning till stor 

del handlar om vad resultatet kan tänkas bli i förhållande till faktorer såsom tid och kostnad. 

Det handlade främst för henne om att välja ut uppgifter som gav mycket, både produkt- och 

idémässigt. Arbetet med glas menade hon kanske inte alltid var idealiskt att ta in i 

undervisningen samtidigt som hon ändå såg vinster i just det självförtroende och den stolthet 

som eleverna uttryckte över vad de skapade. Hon upplevde att produkten, och den självkänsla 

den skapade hos eleverna, gav dem modet att gå vidare i sitt skapande både i glas men också i 

andra material. De svårigheter alla tre informanter pekade på handlade främst om materialets 

karaktär och att det i arbetets olika steg, från skärning till fusing och till bending, är en 

oberäkneligt och oförutsägbar process som kan vara svår att kontrollera. De menade att vad 

som där blir viktigt är lärarens kunskaper i exempelvis fusing och bendingkurvornas 

utformning för att uppnå önskat resultat och för att minimera risken att glaset spricker.  

 

Sammantaget var synen hos de intervjuade lärarna att arbetet med glas är ytterst beroende av 

lärarens personliga intresse och kunskap då materialet i sig innebär många svåra moment. 

Kristin menade att det givetvis inte är ett idealiskt material då det tekniska arbetet kräver 

mycket av både lärare och elever men att glasets ovanlighet trots allt var en motivation. De 
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främsta svårigheter hon uttryckte låg i de delar av arbetsprocessen som var svåra att 

kontrollera som exempelvis brännkurvornas utformning. Något som blev tydligt i alla 

intervjuer med informanterna var hur den kunskap de tillägnat sig inom materialet och 

tekniken berodde uteslutande på det personliga intresset och viljan att utvecklas. Kristin 

menade att de kunskaper hon genom åren tillägnat sig i mångt och mycket kom från eget 

arbete och misslyckanden. Generellt menade de tre informanterna att de i liten utsträckning 

använde sig av existerande litteratur inom glaskonst och glasarbete och att kunskaperna 

istället tillägnades via det praktiska arbetet. Alla tre lärarna hade personligt inköpt litteratur 

kring glasarbete och dess tekniker som även eleverna hade tillgång till. Exempel på litteratur 

som alla tre informanterna hade att tillgå var bland annat Jørgen Markvads bok Ovnformet 

glas33 och Boyce Lundstroms tudelade bokserie Kiln firing glass och Advanced fusing 

techniques. 34 Britt menade att de böcker om glas hon hade främst fungerade som inspiration 

då tillvägagångssätt och tekniker i dem ofta låg långt utanför ramarna för vad som var möjligt 

att genomföra i undervisningen. Klara menade att hon främst hade användning för böckerna 

om glas då hon glömt någon teknisk detalj men att den hjälp hon hade av litteraturen sällan 

var tillfredställande. Hon uppgav att det istället handlade om att tillägna sig praktisk kunskap. 

Kristin uppgav att hon ofta upplevt sina egna kunskaper inom glasarbete som otillräckliga och 

att hon då saknade bra beskrivningar av tillvägagångssätt och tekniker. De böcker hon 

använde sig av och som hon angav var till störst hjälp var dock på engelska vilket hon 

uttryckte var ett hinder i förståelsen av dem.  

 

 

Diskussion  

 

Verksamhetens karaktär 

 

Som blivande lärare upplever jag att frågan om varför, och på vilket sätt undervisning ska 

bedrivas, är något som man hela tiden ställs inför. Den verksamhet som jag deltagit i under 

min utbildningstid har medfört en problematisering av mitt sätt se på undervisningens 

innehåll, upplägg och genomförande men jag har också omvärderat min syn på lärarens roll. 

Förhållningssätt som jag vid utbildningens början var förankrad vid har reviderats och 

                                                 
33 Jørgen Markvad, Ovnformet glas Yduns Æbler förlag, Varde 2003 
34 Boyce Lundstrom Kiln firing glass, glass fusing book one, Published by Vitreous Group/Camp Colton, 1983. 
Phoenix Edition 1994, Colton. Advanced fusing techniques, glass fusing book two. Vitreous Publications, 1989. 



 25
 

förändrats och jag har i mötet med andra arbetat fram en allt klarare bild över vad jag ser som 

centralt i lärarens uppgift. Något som jag mött under verksamhetsförlagda delar av 

lärarutbildningen är den verkliga verksamhetens begränsningar och ramar. Hur faktorer som 

klasstorlek och korta lektionspass har en stark påverkan på vilken typ av undervisning som 

kan bedrivas och även vilka krav som ställs på läraren till följd av detta. Korta bildkurser, 

snålt tilltagna lektionspass och stora elevgrupper utgör redan från början en dålig grund att stå 

på och detta ställer också högre krav på läraren för att få till stånd en meningsfull 

undervisning. Att det inte skulle vara möjligt tror jag dock inte. Vad jag däremot har upplevt 

är att liknande ramfaktorer har en förmåga att dämpa både lusten och glöden hos läraren vilket 

jag tror är något av det viktigaste att bibehålla för att skapa en positiv och inspirerande miljö i 

klassrummet. 

 

Något som blir tydligt i informanternas redogörelser för elevernas arbete med glas i 

undervisningen är att lärarna valt bort en mängd olika tekniker och arbetssätt. Ingen av 

informanterna arbetar med exempelvis gjutning, blyinfattning eller blästring. Det kan i många 

avseenden antas vara av förklarliga skäl då varken utrustning eller lämpliga lokaler finns att 

tillgå på skolorna. Även kursernas utformning i avseende på tidsomfattning kan göra det svårt 

att arbeta med mer krävande tekniker. Det finns dock en del arbetssätt, som jag också redogör 

för i arbetshäftet, som jag upplever som både utvecklande och fullt möjliga att realisera men 

som informanterna valt bort. Ingen av de intervjuade lärarna uppger heller att de i sin 

undervisning låter eleverna vara delaktiga i arbetet med att packa och programmera ugnen vid 

bränningen av glaset. Eleverna får ingen undervisning i de olika brännkurvor som kan 

användas vid fusing eller bending vilket jag tror minskar elevernas förståelse för materialets 

karaktär och en helhetsförståelse för arbetet med glas. Kanske kan detta ses som ett resultat av 

att alla tre informanter uppger att den kunskap de tillägnat sig inom glasarbete har varit 

avhängigt deras egna intresse och vilja att fortbilda sig inom materialet och dess tekniker. 

Kanske finns det en osäkerhet kring materialbehandling och tekniskt kunnande som leder till 

att undervisningen begränsas till vad läraren anser sig behärska. 

 

Något som framträdde i mina intervjuer med de tre informanterna var hur tillgången på enkel 

och konkret fakta kring hantering av glas, olika beskrivningar av tekniker samt 

arbetsbeskrivningar av tillvägagångssätt var undermålig. Litteratur kring glas och arbete med 

glas var enligt deras erfarenhet, och också min egen, betydligt mer avancerad och 

svårtillgänglig för att fungera tillfredställande som utgångspunkt i undervisning. Det finns 
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litteratur att tillgå kring glas och glasarbete men den är generellt betydligt mer djuplodande 

och behandlar aspekter av glaset som i stor utsträckning syftar till en mer konstnärligt 

utgångspunkt. Material och tekniker som behandlas är inte bara kostsamma och kräver stort 

kunnande utan innebär också ett tekniskt arbete med hjälpmedel och utrustning som långt 

överskrider vad som är möjligt att realisera inom ramen för skolverksamheten. När gäller ett 

pedagogiskt och lätthanterligt material för arbete med glas finns det således enligt dem en 

betydande brist. Att använda sig av litteratur till största delen författad på engelska eller 

danska blir inte bara svårt på grund av den språkliga och terminologiska barriär som skapas. 

Litteraturens avancerade karaktär och konst- och handverksskickliga inriktning innebär också 

att lärarna själva måste urskilja, förenkla och konkretisera de delar de väljer att lyfta in i sin 

undervisning. Glasarbete som konstform och sättet att presentera material och tekniker vilket 

introduceras i mycket av den existerande litteraturen blir då kanske snarare ett hinder än en 

sporre för ett arbete i skolmiljö.  

 

Det arbetshäfte jag har utformat gör dock inga anspråk på att tillgodose det behov av material- 

och teknikbeskrivning som de intervjuade lärarna efterfrågar. Fokus i min rapport har inte 

heller varit att i intervjuerna undersöka hur ett eventuellt läromedel i glas skulle kunna 

utformas. Det finns inom arbetet med glas en mängd olika tillvägagångssätt och möjligheter 

att behandla materialet. Min intention och förhoppning har istället varit att utifrån min egen 

erfarenhet och med hjälp av att undersöka hur tre lärare arbetar med materialet glas i sin 

undervisning, skapa ett överskådligt, lättillgängligt och grundläggande arbetsmaterial. 

Materialets innehåll är strukturerat utifrån mitt subjektiva urval av glasarbetets breda 

repertoar. 

 

Glasarbetets karaktär 

 

Något som framkom i mina intervjuer med de tre informanterna var hur glas som material inte 

kan sägas vara varken lättarbetat eller, på grund av sin karaktär, idealiskt i 

undervisningssammanhang.  Vad de dock anger som en drivande faktor i att faktiskt föra in 

glasarbete i sin undervisning är den fascination för materialets karaktär som de upplever att 

eleverna uttrycker. Alla angav och förde ett resonemang kring hur arbetet med glas i stor 

utsträckning innebar vinster just på grund av de produkter eleverna kunde åstadkomma. Det 

framkom också att lärarna såg pedagogiska vinster i de produkter eleverna skapade då de 
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menade att eleverna ofta uttryckte stolthet och ett värde i de glasföremål de gjort. Det anges i 

kursplanen för estetisk verksamhet att ämnets syfte är att ”utveckla och stimulera elevens 

kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och 

handlingar”. Under Mål att sträva mot anges det att undervisningen ska sträva efter att eleven 

”genom estetisk verksamhet utvecklar sin fantasi och lust att uttrycka sig, blir medveten om 

de estetiska uttryckens roll och användning samt stimuleras till eget skapande”. Det anges 

vidare att verksamheten ska sträva efter att eleven ”utvecklar sin förmåga att tolka och 

bedöma vardagliga estetiska företeelser”35. 

 

Hur jag som blivande bildlärare förhåller mig till olika sätt att uttrycka sig estetiskt, vad 

estetik är, vem som skapar det, hur det kommer till uttryck hos individen och hur det 

värdesätts tror jag har stor betydelse för hur jag i mitt yrke kommer att bedriva min 

undervisning. Hur läraren ser på ämnets innehåll och olika sätt att uttrycka sig och ur vilka 

vinklar och perspektiv läraren arbetar med estetiska uttrycksmedel kommer i förlängningen 

oundvikligt att påverka elevernas framtida synsätt och attityd både till sitt eget skapande men 

också till estetik i stort. 

 

Produkt och samtal 

 

Något som jag också tycker kom till uttryck och lyftes fram i informanternas syn på arbetet 

med glas i undervisningen var hur arbetet i flera avseenden var väldigt produktfokuserat. 

Både Britt och Karin uttryckte hur de upplevde att den slutgiltiga produkten i det 

sammantagna glasarbete ofta ingav eleverna en känsla av stolthet och självförtroende. De 

angav också att detta var en av de stora vinster de såg med att arbeta med glas. Även om den 

slutgiltiga produkten i det estetiska skapandet, liksom i de flesta arbeten som resulterar i en 

produkt, är viktig och bör tillmätas värde tror jag att det finns en fara i att produkten blir det 

slutgiltiga målet med elevernas arbete. På detta sätt blir elevernas skapande introvert och det 

som skapas endast ett individuellt resultat av en dold process. Även om arbetet med glas till 

sin natur kan anses vara en teknik där produkten och resultatet spelar en viktig roll anser jag 

att det finns en stor vinst att göra i att premiera och uppmuntra till samtal och reflektion kring 

det skapade. Det är min övertygelse att det är genom samtal och genom att förhålla sig till 

andra som vi också får syn på och greppar den process och den kunskap vi tillägnat oss.  

                                                 
35 Kursplanen för estetisk verksamhet, Ämnets syfte och Mål att sträva mot. 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=ESV&skolform=21&ar=0708&infotyp=8  2008-01-06 
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Genom att förankra betydelsen av samtal och reflektion kring elevernas skapande, och i 

undervisningens upplägg och genomförande betona vikten av att se varje nytt moment som en 

process tror jag en förändrad inställning till bildämnet kan skapas. Eleverna får en större 

förståelse och en mer lustbetonad inställning till sitt eget skapande och deras förmåga att 

kommunicera estetiskt. De lär sig se på sitt eget skapande och sin utveckling och värdera den 

utifrån andra kriterier. I den nationella kursbeskrivningen för Estetisk verksamhet står det att 

eleven efter avslutad kurs ska ” ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser” 

samt att de ska kunna ”reflektera över och diskutera sitt eget skapande”36. För att skapa 

förutsättningar för elever att nå dessa mål anser jag att undervisningen i bildämnet måste 

lägga mer fokus på samtalet kring det egna skapandet och vad som händer med elevernas 

skapande i samspelet med andra.  

 

Något som jag reflekterat över under min utbildnings gång är hur elevernas skapande process 

ofta tenderar att vara osynlig för läraren. För att förändra detta krävas inte bara en förändrad 

syn på vilken roll samtalet och reflektionen har i bildundervisningen utan också en 

genomarbetad planering där samtal, reflektion och värdering ingår som en genomarbetad och 

tydligt del i klassrumsarbetet. Utan reflektion och betoning på individens utveckling och 

process tror jag risken finns att bildämnet stannar vid att vara ett pysselämne där inga riktiga 

kunskaper går att hämta och där skapandet är höljt i dimma och mystik. Jag tror också att den 

bedömning som sker av elevernas skapande riskerar att bli godtycklig och produkten blir 

undervisningens huvudsakliga syfte och mål. Beroende på vad syftet med undervisningen är 

kan målen alternera mellan att vara produkt- eller processinriktat. Förmågan att länka 

samman, skapa struktur och en tydlig mening med vad undervisningen syftar till anser jag 

vara vad som skapar ett ämne. Lärarens uppgift blir att förmedla innehållet på ett sätt som 

förankrar undervisningen och skapar både faktakunskaper, färdigheter, förtrogenhet och 

förståelse för estetikens uttrycksmöjligheter och bildämnets innehåll.  

 

                                                 
36 Kursplan för Estetisk verksamhet ESV1201 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=ESV&skolform=21&ar=0708&infotyp=17 2008-01-06 
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Bilaga1 

Intervjufrågor 

 

En kort beskrivning av din bakgrund som lärare och din erfarenhet av arbete med tekniker 

inom glas. 

*Hur arbetar du med materialet glas i din undervisning? Vilka olika tekniker? 

*Hur ser upplägget och utformningen av lektionsinnehållet ut - Vad gör du och varför? 

*Hur ser du på arbetet med glas som ett estetiskt uttryckssätt? Tycker du att det finns några 

särskilda vinster med det i undervisningen? Vilka kunskaper uppnås eller hoppas du ska 

kunna uppnås hos eleverna? 

*Hur tycker du arbetet med glas skiljer sig i jämförelse med arbete med mer traditionella 

material och tekniker?(exempelvis måleri och teckning) Vilka svårigheter har du stött 

på/upplever du? Vilka fördelar kan du se? 

*Hur ser du på arbetet med glas och dess plats i skolans bildundervisning? 

*Hur tycker du tillgången på skriftligt material kring glasarbete ser ut? 

 

 


