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Abstract

The intention has been to look at the school system in South Africa and specifically at arts and
culture in grade 10 to 12. I have visited a number of classes and interviewed the teachers
working at the art centre PJ Olivier in Stellenbosch. By doing this I wanted to get to know the
system and to understand the intentions that the curriculum describes.

I have all through the study related the areas I’ve looked at to the curriculum to see how well
the intentions are implemented. I have also compared everything with the Swedish school
system.

The curriculum has good intentions but the country has a lot to do before they reach the goals
with a school system where everybody is included and where there is ”ubuntu” (Zulu word for
humanity or I am what I am because of what we all are). In the curriculum I have seen a lot of
similarities to the Swedish school system. The intentions and the goals are very much alike.

I have realised that South Africa is a country with a lot of complexity and this shows in the
school system and in the way the teaching is performed. Arts and culture has a part to play
even if the subject is small. In many areas in South Africa, Europe and the western world is
the role model for how things should be done. In art it is significant and it leads to self-
neglect.

Nyckelord: Arts and Cultur, Sydafrika, Bildundervisning
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1

Inledning och syfte

Jag befann mig under början av 2007, januari till juli, i

Sydafrika och ville ta tillfället i akt och göra mitt

examensarbete här. Att få inblick i ett annat skolsystem och

en annan kultur var lockande. Platsen jag besökte heter

Stellenbosch och är en universitetsstad ca 5 mil öst om

Kapstaden.

Syftet var att få en inblick i det Sydafrikanska skolsystemet

med en avgränsning till bildämnet. Jag har tittat på hur man

genomför undervisningen och försökt förstå de

bakomliggande strukturerna som läroplan och kursplaner ger. Och med mitt perspektiv som

blivande gymnasielärare har jag lagt fokus på de äldre barnen och deras bildutbildning i min

studie. Jag har också intresserat mig för ramfaktorer och lärarnas egen syn på sitt uppdrag. Jag

har gått in i det med ett etnografiskt perspektiv och med ett intresse av att se kulturer och

strukturer.

I ett land som har en historia som Sydafrikas kan man inte heller bortse ifrån det som har

varit. Allting som görs, görs i ett historiskt ljus eller kanske hellre en historisk skugga från en

förtryckande och kolonial struktur. Utbildning är fortfarande främst för de privilegierade och

ännu mera så när det gäller bildundervisningen i de högre årskurserna. Därför har bakgrunden

fått ta en rätt stor del av min text. För utan att veta något om kontexten tror jag inte att man

kan förstå en del av synpunkterna som kommer fram i undersökningen. Eller som Lindström

och Pennlert skriver: ”Undervisningen sker alltid i en konkret miljö, i en viss kultur, i ett visst

samhälle.”1

Jag har försökt att titta på den miljön, kulturen och samhället och se hur det influerar

undervisningen på Konstcentret PJ Olivier.

För att sammanfatta har mitt syfte med arbetet varit att få en inblick och en förståelse för det

Sydafrikanska skolsystemet och specifikt den del som motsvarar vår svenska

                                                  
1 Lidström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke, (2004). Undervisning i Teori och Praktik- en introduktion i didaktik.
Umeå Universitet, Umeå s 21

Bild 1: Elevarbete från
grundskola i Somerset West
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bildundervisning. Framförallt har intresset legat på den del av utbildningssystemet som

motsvarar det svenska gymnasiet, åldrarna 16 till 19.

Frågeställningarna jag har utgått ifrån är:

1) Vad säger styrdokumenten och vad är dess intentioner?

1) Hur genomförs undervisningens?

1) Hur ser ramfaktorerna ut?

1) Vilken syn har lärarna på uppdraget?

1) Hur ser den samhälleliga kontexten ut?

Alla delarna har jag kopplat tillbaka till punkt 1 och jämfört intentioner med faktiska

förhållanden. Jag har också jämfört och dragit paralleller med vårt svenska skolsystem.

Metod

I början av min studie var jag inte klar med vad som

skulle komma ut i slutändan. Å ena sidan hade jag

möjligheten att fördjupa mig i ett annat skolsystem

eftersom jag på grund av omkringliggande

omständigheter var på plats i Sydafrika. Och på den

andra sidan visste jag inte vilken information som

skulle kunna vara tillgänglig för mig. Jag hade ingen

aning om hur svårt det skulle bli att ta sig förbi all byråkrati i Sydafrika. Inte heller var jag

förberedd på hur snabbt allting gick när jag till slut hittade de rätta människorna att prata med.

För att överhuvudtaget kunna genomföra studien var jag tvungen att gå in i detta väldigt

förutsättningslöst. Jag hade först bara en intention om att ta reda på hur bildundervisningen

bedrevs och kastades huvudlöst rakt in i studien. Enligt Birgitta Kullberg kan detta vara ett

bra perspektiv i en inledningsfas.2

Med ett relativt nytt system, endast 13 år, och med en ännu nyare läroplan, har forskning

kring ämnet ännu inte varit så omfattande. Jag har haft svårt att hitta relevant litteratur

specifikt om Sydafrika och Sydafrikansk bildundervisning. En del rapporter och artiklar om

                                                  
2 Kullberg, Birgitta, (1996). Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur, Lund. s 36.

Bild 2: Bildlektion i åk 5.
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främst integration har varit det som har gått att hitta. Jag har använt mig av dessa i

bakgrunden men framförallt har jag använt mig av läroplanen i mitt arbete och i mina

reflektioner. Jag har också försökt att gå tillbaka till äldre litteratur som har varit av intresse.

Under mitt förarbete med detta arbete har jag insett att uppgiften att omfatta ett helt

skolsystem från åk 1 till åk 12, om så bara i ett ämne, är större än ett examensarbete. Jag har

därför valt att begränsa min studie till en specifik skola i ett område av Sydafrika, utan att för

den skull glömma bort helheten. Detta blir även intressantare att skriva om när det begränsas

till ett mindre område och inte spretar för mycket. Det var också här som jag kom åt

information och hade möjlighet att genomföra den observerande delen i mitt arbete inom

rimlig tid. Hade jag varit lite mer förtrogen med landet och systemet hade jag säkert snabbare

kommit in på andra ställen och kunnat bredda studien alternativt fördjupa mig på ett specifikt

område. Nu har detta blivit en fallstudie med ett försök att sätta in bildundervisningen i ett

kontextuellt samanhang.

Jag har gått in i det här med ett etnografiskt perspektiv där jag

vill undersöka strukturer och kulturer.  De metoder jag har

använt mig av för att få fram fakta förutom faktasökning via

litteratur är deltagande observationer och intervjuer. I min

studie har jag haft möjlighet att intervjua fem lärare och besöka

dessa lärares lektioner på Konstcentret PJ Olivier i

Stellenbosch under en vecka. PJ Olivier är ett konstcentra

drivet av Utbildningsdepartementet i Västra Kap. Här samlas

stora delar av bildundervisningen i området runt Stellenbosch,

allt från årskurs 1 till 12.

Samtidigt med mina lektionsbesök har jag interagerat med lärarna under deras fikapauser som

en av kollegiet. Förutom lärarna på PJ Olivier har jag också pratat med tillförordnade

undervisande rektor på samma ställe och en lärarutbildare vid Universitetet i Stellenbosch. Jag

har vid ett tillfälle gjort ett kort besök tillsammans med den lärarutbildare jag kom i kontakt

med, på en statlig grundskola och deras bildlärare i en närbelägen stad. Samtidigt besökte jag

en statlig High School där man undervisade i ämnet Design men här fanns inte möjlighet att

komma in i bildsalen eller träffa läraren. Jag kunde däremot se delar av elevernas arbeten.

Bild 3: Elevarbete från
grundskola i Somerset West
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Informanterna har varit fullt medvetna om att deras deltagande har varit frivilligt. Urvalet av

informanter har varit helt utifrån vilka som har varit villiga att ställa upp. När det gäller

lärarna på konstcentret jag besökte har de deltagit efter förfrågan först av tillförordnade rektor

på skolan och sedan av mig. Jag har i min text valt att inte använda fiktiva namn utan bara

referera till dem som han eller hon när det är passande eller till läraren eller informanten när

det passar bättre. I referenserna har jag numrerat dem i samma ordning som jag besökte deras

lektioner för att få sammanhang.

I intervjuerna med lärarna har vi samtalat kring tre olika områden, 1) deras egen bakgrund och

väg in i yrket samt deras eget ställningstagande/ingång/tankar i undervisningen, 2) om

bildundervisning i ett samhällsperspektiv och 3) deras synpunkter på den nya läroplanen. Lite

beroende hur mycket eller lite de har att säga har intervjuerna varit mellan 20 minuter och tre

kvart.

Tillförlitlighet

Den korta studie jag har haft möjlighet att genomföra ger mig inte tillräckligt med material för

att kunna dra stora slutsatser. Upprepade observationer med samma lärare och samma elever

skulle ha gett mig mer material och därmed större möjlighet att fördjupa mig i den didaktiska

analysen. Min närvaro som en främmande fågel skapar också en viss förskjutning av

verkligheten som kanske skulle ha minskats om jag hade varit där fler gånger och elever och

lärare skulle ha ”glömt” bort mig. En ytterligare person i klassrummet som inte brukar vara

där påverkar både elevers och lärares beteende. En längre period hade även medfört att jag

kunnat gå in och intervjua eleverna lite mer ingående än de korta samtal jag hade med dem

under lektionstid. Ett samtal under förtroende skulle ha gett mig mer från eleverna än några

korta frågor om deras arbete och varför de valt att läsa ämnet. Detta var nu inte möjligt och

jag får dra mina slutsatser utifrån det material jag har.

Då jag i början inte helt visste vad jag ville titta på kan jag så

här i efterhand tycka att mina anteckningar vid

observationerna var lite ostrukturerade vilket i sig kan försvåra

arbetet med analys och diskussion. Det medför att jag kanske

inte fick ut den kunskap som jag hade behövt. Eftersom jag

Bild 4: Elevarbete från
grundskola i Somerset West
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inte heller har haft möjlighet att gå tillbaka och fråga eller klargöra vissa saker är jag fullt

medveten om att vissa slutledningar jag drar kan vara felaktiga. Därför har jag också lagt

tyngdpunkten i mitt arbete på bakgrunden, intervjuerna och läroplanen.

I dokumentationen av observationerna antecknade jag både under tiden och kompletterade i

efterhand med detaljer jag frågade läraren om efter lektionen. Intervjuerna spelade jag in på

Minidisk och har sedan använt mig utav uppspelningen utan fullständig renskrivning under

mitt arbete. Dessvärre fungerade inte spelaren vid två tillfällen och jag var tvungen att

anteckna under dessa två intervjuer. Vid ett tredje tillfälle var jag tvungen att göra om

intervjun av samma anledning. När citat från intervjuerna har används i texten är de tagna

utan omskrivning från bandinspelningarna eller från de renskrivningar jag har gjort utifrån

intervjuerna. Det faktum att jag under mitt materialinsamlande har varit tvungen att använda

mig av ett kommunikationsspråk som jag visserligen behärskar bra men som ändå är ett för

mig främmande språk, har lett till att jag inte alltid har kunnat rekonstruera precis det lärarna i

de skriftligt dokumenterade intervjuerna sa utan bara de intentioner jag uppfattade och vissa

brottstycken av det hela samtalet. Dessa anteckningar ger därför inte en lika exakt återgivning

av vad informanterna sa som en inspelad intervju men är ändå användbara i min analys

I processen med renskrivning av intervjuer och anteckningar är

det svårt att få med informantens hela mening med det som

sägs. Jag har tagit mig rätten att tolka vissa uttalanden efter

sammanhanget utifrån mitt minne utan att jag vid tillfället skrev

ner det. Dessutom har jag haft flera samtal med lärarna utanför

den direkta intervjun som också ligger till grund för mina

antaganden. Hela situationen med att vistas på skolan under en

vecka, fika med lärarna och se eleverna utanför klassrummen

ger en kontext som har påverkat mig i mitt skrivande

tillsammans med min bakgrund från ett annat skolsystem.

Min egen bakgrund tror jag har påverkat mig mycket i mina analyser. Jag kommer från ett

förhållandevis välfungerande skolsystem där majoriteten av eleverna klarar sig igenom utan

problem. Ett skolsystem som existerar i ett samhälle så väldigt olikt det som min studie

utspelar sig i att jag har svårt att förstå vissa självklara delar av det studerade skolsystemet.

Bild 5: Elevarbete från PJ
Olivier
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Jag är medveten om att detta lyser igenom framförallt i diskussionen men också i de analyser

jag gör under studien.

Bakgrund

Sydafrika är ett stort land både till ytan och

befolkningsmässigt. Med en yta tre gånger så stor

som Sverige och med mer än 47 miljoner invånare är

det svårt att jämföra det med vårt lilla land långt

uppe i norr.3 Landet är inte en nationalstat i

traditionell mening utan består av många olika folk

som fösts ihop i en stat av ett kolonialt förflutet

liksom många andra stater på den afrikanska kontinenten. Detta medför också ett stort antal

språk. Det är det rikaste landet i Södra Afrika och många flyr hit med hoppet om ett bättre liv.

Till det kan man lägga historien med apartheid och den frigörelseprocess som ledde fram till

demokrati 1994. Genom den struktur som under många år var härskande i Sydafrika har man

gjort skillnad på människor beroende på ras, språk och kultur.  Detta system byggde på en

från grunden ideologisk övertygelse om att Afrikanderna, ättlingar efter de Holländska

kolonialisatörerna, var ett av Gud utvalt folk i likhet med Israels folk och att den plats på

jorden som Gud hade gett dem var Sydafrika. De hade rätten på sin sida att härska här över

andra och rättfärdigade detta genom teologiska argument i många stycken.4 På detta sätt

lyckades en minoritet av vita 1948 i och med att det boerdominerande Nationalistpartiet

valdes in i parlamentet lägga under sig en majoritet av den Sydafrikanska befolkningen

bestående av svarta och färgade i ett förtryckande system, apartheid. Samtidigt som man i

västvärlden kämpade för att avskaffa ojämlikheter som dessa.5

Apartheidsystemet återspeglades också på hur man organiserade skolor och undervisning. När

systemet kollapsade och demokrati infördes i Sydafrika 1994 kom också en ny skolpolicy ut.

Från början av 50-talet och fram till 1994 hade skolorna varit indelade i Bantuskolor för den

svarta och förtryckta befolkningen och andra skolor för minoriteten av vita. Även den vita

                                                  
3 South Africa Government Online,  www.gov.za/aboutsa/landpeople.htm 08-01-12
4 Grunchy, John W de, grunchy, Steve de (2004) The Church Struggle in South Africa London: SCM press. s 31
5 Nationalencyklopedin, Rasism. www.NE.se. 08-01-12

Bild 6: Elevarbete från PJ
Olivier
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befolkningen delades upp i språkgrupper, engelskspråkiga skolor för sig och afrikaans6 för

sig. Den färgade befolkningen hamnade någonstans mitt i mellan. Man delade alltså inte bara

upp skolorna efter ras utan också efter språk för att skapa ett alltigenom segregerat samhälle. I

Bantuskolorna undervisades det i basämnen och uppdraget var att skapa arbetare för den

övriga befolkningen. Ämnena återspeglade detta genom att vara praktiska ämnen. I ett tal som

hölls av Dr H.F. Verwoerd 1951 sa han följande:

”There is no place for him (den svarte sydafrikanen, min anm) in the European

community above the level of  certain forms of labour…”7

Vissa ämnen i Bantuskolorna undervisades på Afrikaans utan att ta hänsyn till elevernas

förmåga att tillgodogöra sig kunskapen på ett för dem främmande språk. I de färgade

områdena var det bättre i och med den rangordning som systemet innebar men även här var

Afrikaans dominerande som undervisningsspråk.  Tanken att färgen på ditt skin gav dig olika

förutsättningar genomsyrade hela samhället. Vid ett besök på Robben Island berättade vår

guide som själv hade suttit där under många år hur de svarta och de färgade fångarna

serverades olika mat. De svarta fick bara majs medan de färgade också fick en bit kött ibland.

I och med den nya demokratins införande tog man också nya

beslut om de officiella språken i Sydafrika.8 Idag finns det 11

officiella språk och engelskan är lingua franca, det som

används för att kommunicera över språkgränserna. Av de 11

språken är 9 stycken afrikanska språk som varierar med

området och som innan 1994 inte var erkända, det elfte

språket är afrikaans. Man värnar om de olika språken i

samhället och man hör konstant slogans om nyttan av

olikheterna. När man ser på TV till exempel figurerar de olika

språken i alla olika sammanhang till och med i samma TV-

                                                  
6 Afrikaans är afrikandernas språk och har utvecklats ur holländskan sedan 1600-talet. Räknas därför liksom
engelskan som ett europeiskt språk.
7 Johnson, David (2007) Building citizenship in fragmented societies: The challanges of deracialising and
integrating schools in post-Apartheid South Africa. International Journal of Educational Develpment, Volume
27, Issue 3, Maj 2007
8 The constituion of the republic of South Africa (1996).  Act no.108, Government Gazzete 378 (17678),
Republic of South Africa, Kapstaden, 18 december 1996 Kapitel 1, sektion 6

Bild 7: Elevarbete från
grundskola i Somerset West
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program. Man verkar vilja skapa en känsla av att mångkulturen, där språket är en viktig del,

skall bli den särart som utmärker och håller Sydafrika samman. Sydafrika kallas i detta

sammanhang ”the Rainbow country”. Många färger, många språk, många kulturer men ett och

samma land.

Den nya skolpolicyn som togs officiellt 1996 tillsammans med den nya konstitutionen innebar

bland annat att uppdelningen i språk och ras avskaffades och att hela systemet jämnades ut.

Alla skolor skulle öppnas för alla, arbeta efter samma läroplan och de statliga skolorna skulle

erbjuda eleverna undervisning på de officiella språk eleverna önskar så långt det var praktiskt

möjligt. Men uppdelningen från apartheidtiden har fortfarande återverkningar på skolornas

konstruktion och ekonomi. De traditionellt vita skolorna har bra ekonomi, bättre resurser och

anseende medan de traditionellt svarta och färgade har sämre ekonomi, dåliga resurser och

ofta dåligt anseende. I det sammanhanget söker sig många svarta och färgade till traditionellt

vita skolor men inte tvärt om.

Skolgången är officiellt obligatorisk i 9 år i Sydafrika och till för

ett år sedan hade alla skolor en obligatorisk skolavgift.

Fortfarande är det så att de flesta skolor tar ut skolavgifter.

Storleken på denna avgift bestäms på ett årligt möte med

föräldrarna och varierar på de olika skolorna, runt 600 rand (en

rand motsvarar ungefär en svensk krona när texten skrivs) per

termin (3 månader) är inte ovanligt. Man kan jämföra det med att

en medelinkomst i ett av de svarta områdena i Stellenbosch

ligger på 800 rand i månaden och att boende om du hyr en

bostad på samma ställe 450 rand i månaden. Det är också vanligt

med privata skolor vilka tar ut en högre avgift vilket naturligtvis ger dem större möjligheter i

undervisningen. Det finns dock skolor som finansieras helt genom bidrag från

Utbildningsdepartementet.  Det är framförallt skolor i områden med många fattiga och där

andelen svarta eller färgade är i majoritet. Dessa skolor är även ofta överbelagda, har dåliga

lokaler och få lärare. Välkända fenomen över hela världen i områden med underpriviligerade

människor. Man försöker ändå på detta sätt jämna ut olikheterna och skapa möjlighet för alla

att gå i skolan. Dessa ekonomiska skillnader gör ju också att ämnen som är mer

resurskrävande som bild blir lidande och inte tillgängliga för alla. Ett exempel på detta är att

på den High school i Stellenbosch som ligger i ett township, Kayamandi, erbjuder man inte

Bild 8: Elevarbete från PJ
Olivier
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sina elever bild som ämne.9 Här behöver inte eleverna betala skolavgift men då finns det

begränsningar vad man kan läsa.

I Västra Kapprovinsen där jag har varit, är afrikaans ett stort språk och i Stellenbosch där jag

har gjort min studie, dessutom det dominerande språket. Det är också här som

afrikaanskulturen har sin vagga. Det afrikanska språk som är störst i området är isiXhosa.

Språket har sin betydelse i undervisningen eftersom undervisningsspråket idag varierar medan

man tidigare undervisade i stora delar enbart på afrikaans eller engelska.

I Västra Kap lär sig alla tre språk under de 9 första åren i skolan. Det kan se ut så här. Om

modersmålet och undervisningsspråket i skolan är engelska börjar de läsa afrikaans från första

klass och sedan i tredje klass lägger man till isiXhosa. Detta varierar med resurser och i skolor

som ligger utanför städerna är det inte lika självklart. Men detta lägger åtminstone den

teoretiska grunden för ett mångkulturellt samhälle. Många skolor i området är

afrikaansspråkiga vilket utesluter vissa elever, speciellt från den svarta befolkningen. Många

svarta och färgade som har ett val, väljer att sätta sina barn i engelskspråkiga skolor. Men alla

har å andra sidan inget val eftersom skolavgifterna är för höga eller att skolorna ligger så illa

till i förhållanden till bostaden att de helt enkelt inte är tillgängliga. Fortfarande är det ju så att

de flesta svarta och färgade bor i de områden de blev flyttade till under apartheidtiden.

Enligt en studie om integration i Sydafrikanska skolan med

språket som fokus gjord av David Johnson visar han att trots att

skolorna i sig har varit snabba med att öppna upp för svarta

studenter och även har undervisning på två språk blir dessa

enbart parallella grenar och inte integrerade.10 Eleverna

assimileras in i en övervägande vit kultur i stället för att

kulturutbyte uppstår. Afrikaans är fortfarande i vissa områden

sett som förtryckarnas språk även om stora delar av den så

kallade färgade befolkningen talar afrikaans. Det är inte heller

många av de traditionellt vita skolorna som erbjuder

undervisning på ett av de afrikanska språken. Som en effekt av att skolorna integreras mer och

                                                  
9 Western Cape Education Department Online, wced.wcape.gov.za quick links/find a school/ kayamandi 08-01-
12
10Johnson, 2007

Bild 9: Elevarbete från PJ
Olivier
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mer har också den vita befolkningen reagerat. I samtal med människor jag mött i Sydafrika

kommer dessa problem fram. Många som har råd sätter sina barn i dyra privatskolor eller en

del tar hem sina barn och undervisar dem hemma i stället som en reaktion. Anledningar som

kommer fram är både att det är en reaktion mot en ökad integration och mot att skolorna har

blivit sämre. Regeringen och lokala utbildningsdepartement har varit negativa till

hemundervisning med argumenten att det ökar segregationen men eftersom skolsystemet inte

kan garantera alla en plats så har hemundervisningen ökat.11 Det finns många olika skäl till att

folk väljer att undervisa sina barn hemma. Och jag uppfattar inte den ökade integrationen i

skolorna som det övervägande största skälet bland dem jag har träffat som har valt

hemundervisning. Det är snarare de stora klasserna och de knappa resurserna i de statliga

skolorna som ligger till grund.

Västra Kap är den del av Sydafrika som i undersökningar och jämförelser har de bästa

resultaten. Skolorna är överlag bra och erbjuder till fulla delar det som läroplanen stipulerar.

Däremot är klasserna stora i de flesta statliga skolor, upp till 30 elever är inte ovanligt även i

de lägre årskurserna. Kommer man till skolor som ligger i områden med övervägande svart

befolkning kan klasserna vara så stora som 45-50 elever i en klass. På High School är det

något bättre men fortfarande är skillnaden stor beroende på vilket område skolan ligger och

om det är en statlig skola eller en privat.

Från början efter demokratins införande ”tvättade”

man den dåvarande läroplanen så att den gick att

använda i det nya systemet. Under åren som har gått

sedan 1994 har man jobbat fram en ny läroplan som i

de högre åldrarna precis håller på att implementeras.

Den bygger på den policy som togs 1995, White

paper on Education and Training och som förelägger en läroplan byggd på principerna om

tillgänglighet, upprättelse, jämlikhet, trovärdighet, kvalité och effektivitet.12  Läroplanen

bygger också på principen om ett målrelaterat lärande.

                                                  
11 Makhanya, Philani (2003)Home schooling is growing in popularity The Mercury, Edition –1, 23 juli 2003.
www.themercury.co.za/index.php?fSectionId=283&fArticleId=194132

12National Curriculum statment grades 10-12(general), overview (2003) Department of Education.
www.thutong.org.za/resources/ncsdocs/index.htm 08-01-12 s viii

Bild 10: Elevarbete från PJ
Olivier
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”Outcome-based education (OBE) forms the foundation for the curriculum in South

Africa. It strives to enable all learners to reach their maximum learning potential by

setting the Learning Outcomes to be achieved by the end of the education process. OBE

encourages a learner-centred and activity-based approach to education.”13

I läroplanen finns det dels de rent ämnesinriktade målen och dels de övergripande mål som

ska genomsyra alla ämnen. Dessa övergripande mål är indelade i två huvudgrupper beroende

på dess karaktär. Dels har man de kritiska målen som innebär att lära eleverna kritiskt

tänkande och kreativitet och sedan utvecklingsmålen som handlar om personlig och

samhällelig utveckling. Principerna läroplanerna bygger på och de övergripande målen är

samma för alla skolformer medan ämnesmålen självklart förändras med årskurserna.

I den yttre strukturen av skolsystemet i Sydafrika hittar man

likheter med det svenska skolsystemet men det är väsentligt

fler skillnader. Bland annat börjar eleverna grundskolan

(General Eduaction and Training - GET) det år de fyller 7 år,

eller 6 år om de fyller före 30 juni. Skolåret går från slutet av

januari till mitten av december och är uppdelad i 4 terminer

med ungefär 2 veckors ledighet mellan terminerna. Det finns

även möjligheter att gå ett förberedande år innan åk 1 liknande

vår förskoleklass. Man delar in grundskolans år i tre stadier:

Foundation Phase som innefattar årskurs 1-3, Intermediate

Phase årskurs 4-6 och Senior Phase årskurs 7-9. Efter de första

9 åren kan man bygga på med ytterligare 3 år (Futher Education and Traning - FET).

Antingen kan eleven fortsätta med förberedande studier inför högre utbildning, på en High

School, eller i yrkesförberedande studier, på ett College. Skolorna är ofta organiserade så att

redan i åk 7 flyttar eleverna upp till High School och går Senior Phase där. Eleverna bär

skoluniform genom hela sin skolkarriär. Skolorna serverar oftast ingen lunch utan barnen tar

med sig eller köper mat i den lilla kiosken som finns på skolorna. Eleverna får själva stå för

rit- och skrivmaterial i stor utsträckning liksom böcker.

                                                  
13National Curriculum statment grades 10-12(general), overview. s 7

Bild 11: Elevarbete från PJ
Olivier
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Förutom de tre språken jag har nämnt tidigare så är 7 ytterligare ämnesområden obligatoriska

i grundskolan och man får betyg från årskurs 1 i alla ämnen. Bland dessa ämnen är Arts and

Culture det som kommer närmast vår bildundervisning. Arts and Culture innefattar dans,

drama, musik, visuell konst, slöjd, Design, media och kommunikation, kulturhistoria, arts

management och arts technology. Eleverna i Intermediate Phase har Arts and Culture 2

timmar i veckan och de i senior Phase 2.25 timmar. Ibland ger skolorna eleverna i Senior

Phase även möjlighen att välja Visual Arts som ett extra ämne. I Foundation Phase är Arts and

Culture integrerat i den övriga undervisningen.

Liksom skolorna innan 1994 har varit uppdelade och haft olika uppdrag har även

bildundervisningen varit det. I många ämnen i den svarta och färgade befolkningens skolor

jobbade man efter samma linjer men i bild var det annorlunda. Bildundervisningen som vi

tänker på den i dessa tidiga Bantuskolor existerade inte utan ämnet hade sin grund i

traditionell slöjd med utgångspunkt att reproducera ett hantverk. Allt i syfte att eventuellt

skapa arbete och försörjning.14 Bildundervisningen i vita och färgades skolor syftade i stället

till att lära sig kultur. Båda dessa infallsvinklar tycker jag är synliga i den nya läroplanen

vilket återspeglar sig i upplägget av ämnet Arts and Culture. I Sydafrika drar man inte en lika

tydlig gräns som jag har uppfattat det mellan konst och slöjd utan de flyter in i varandra.

Likadant är det med de övriga konstarterna. Och man har ett tydligt inslag av yrkesinriktning i

undervisningen oavsett ämne.

Arts and Culture är ett omfattande ämne med

mycket lite tid till förfogande. Det är också ett

mångfacetterat ämne som är svårt att omfatta. De

lärare som jag har talat med tycker ändå att den

nya läroplanen har förbättrat för bilden eftersom

det är ett ämne av flera i Arts and Culture och

räknas lika som alla andra. Förut var det ett ämne

som inte hade någon status och i den meningen

inte heller något betyg. Vilket gjorde att när skolorna inte hade några pengar så tog man helt

enkelt bort det. Men eftersom ämnet är så omfattande har skolorna också svårt att lösa

lärarfrågan. Ofta löser skolorna det så att man tar in frilansande lärare för att undervisa i de

                                                  
14 Grossert, John W, (1968). Art education and zulu crafts, vol 1 och 2. University of Stellenbosch, Stellenbosch
s 7

Bild 12: Elev från skulpturklassen i
arbete, detalj
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olika delarna eller så koncentrerar de sig bara på någon del av ämnet och anställer en lärare

för det. Ytterligare ett alternativ är att man ger uppdraget till en lärare som redan arbetar på

skolan som inte har utbildning i ämnet eftersom Arts and Culture är ett av de ämnen man får

undervisa i utan utbildning i Sydafrika. Ännu ett alternativ istället för frilansande lärare är att

avtala med ett konstcentra, som det som jag har studerat, om att ta Visual Arts i Arts and

Culture.

Läroplanen för påbyggnadsutbildningen (Further Education and Training- FET) på de så

kallade High Schools och College motsvarande Svenska gymnasiet är precis på gång att

implementeras. Årskurserna 10 och 11 har redan börjat medan åk 12 börjar 2008. Det är en

omfattande process och inte alla är odelat positiva till de förändringar som sker. Efter slutförd

utbildning får eleven ett så kallat FET Certificate. För att få sitt ”Certificate” läser eleverna 4

obligatoriska ämnen och tre valfria. Enligt siffror från utbildningsdepartementet var det 2005

68,3% av eleverna som gick ut årskurs 12 som klarade sin examen.15

I den nya läroplanen delas ämnena in i olika områdesfält, Learning fields, som innefattar ett

visst antal skolämnen. Beroende av intresse väljer man ut två av de valfria ämnena ur sitt

huvudfält och ett ifrån ett annat fält. De obligatoriska ämnena är två språk, varav ett är

huvudspråket/modersmålet och det andra ett första främmande språk, matematik och

livsorientering. Övriga ämnen är grupperade i följande fält: Arts and Culture; Human and

Social studies and Languages; Physical, Mathematical, Computer, Life and Agricultural

Sciences; Business, Commerce, Managment and Service Studies och Manufacturing,

Engenering and Technology.16 De första med detta nya ”Certificate” kommer att bli färdiga

nästa år, 2008, till jul.

Eftersom mitt arbete handlar om bildundervisningen

så tar jag bara upp fältet med Arts and Culture. I det

fältet ligget alla konstformerna som egna ämnen:

Dance Studies, Design, Dramatic Arts, Music, och

Visual Arts. Det är inom Visual Arts och Design mitt

arbete hamnar. Visual Arts innefattar de flesta av de

                                                  
15 South African Government Online, aboutsa/education
16 National Curriculum statment grades 10-12(general), overview. s12

Bild 13: Elevarbete från High School i
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traditionella visuella konstformerna vi känner, de nya medierna plus en del av områdena som

vi placerar under slöjd, som vävning till exempel.17 Skolorna kan välja ut enstaka områden

eller kombinera dessa. I Design är bredden ännu större och inkluderar kommunikation, ytor,

produkter och omgivning.18 Under dessa rubriker hamnar en oändlig lista av olika områden

som skolorna kan jobba med.

Det är inte alla High Schools som erbjuder Visual Arts eller Design som ämne. Det är som jag

skrev tidigare ett resurskrävande ämne och ett litet ämnesområde med få elever. I

Stellenbosch och på flera ställen i Västra Kap har man löst det genom de tidigare nämnda

konstcentra. Här samlas utbildade lärare i olika discipliner och eleverna kan via skolan läsa

Design eller Visual Arts på eftermiddagarna. Andra skolor som inte har den möjligheten kan

erbjuda det ena eller det andra ämnet som en övergripande kurs eller specialisera sig på någon

teknik beroende på lärartillgång.

I sammanhanget måste man också vara medveten om att

stora delar av befolkningen aldrig får någon utbildning alls

eller utbildning under knappa förhållanden. Det finns helt

enkelt inte tillräckligt med lärare och skolor överallt. I de

områden de finns går inte alla till skolan av andra orsaker.

På sina ställen är skolan lokaliserad under ett träd eller i

undermåliga lokaler. Det finns fortfarande mängder av skolor som varken har vatten eller

elektricitet. Till och med i städerna och då speciellt i de områden där den svarta befolkningen

bor är vatten och elektricitet ingen självklarhet. I skolan jag nämnt förut, Kayamandi High

School, har man till exempel vatten, men inte inomhus. Allt detta är ett stort problem som

regeringen försöker lösa. Ett steg att lösa tillgängligheten var att göra skolgången fri i vissa

områden men trots att undervisningen är fri måste föräldrarna bistå med skoluniformer,

böcker och lunch. Allt detta är  kostnader som ofta ligger utanför den marginal familjen har.

Utöver tillgänglighet och ekonomiska hinder finns ju också den andel barn som på grund av

personliga förhållanden inte klarar av en skolgång. I ett land där arbetslösheten är 30 % och

en stor del av befolkningen lever i fattigdom är andelen av dessa barn stor. Det är dessutom

4,7 miljoner vuxna som inte kan läsa eller skriva och skolutbildning är inte alltid understött

                                                  
17 National Curriculum statment grades 10-12 Visual art s 10
18 National Curriculum statment grades 10-12 Design. s 28-29

Bild 14: Elevarbete från PJ Olivier
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hemifrån.19 Att bygga nya skolor och utrusta de skolor som finns med adekvat utrustning

jobbar många organisationer med tillsammans med regeringen.

Västra Kap är ett område som är privilegierat när det gäller utbildning och särskilt området

runt Kapstaden. Det är en stor andel vita som bor här och detta påverkar kvalitén på skolorna.

En studie i det här området måste ses utifrån detta perspektiv och kan inte appliceras som

allmängiltigt i hela Sydafrika. Särskilt Stellenbosch är en liten europeisk bubbla mitt i en

afrikansk kontinent. Den teologiska grunden för apartheid utgick från Universitetet i

Stellenbosch och här bor dessutom de rikaste i hela Sydafrika. Flera vita jag har talat med vill

inte kännas vid det afrikanska arvet utan håller sig på sin kant och hämtar fortfarande sina

influenser från Europa. Då ska man hålla i minnet att många av förfäderna till dessa kom från

Europa redan i slutet av 1600-talet. Många generationer har redan vandrat afrikansk jord och

det finns inget annat hemland att flytta hem till. Det segregerade samhället är fortfarande ett

faktum över hela Sydafrika, men särskilt i Stellenbosch. Varje morgon ser jag hur den svarta

befolkningen kommer med sina skjutsar till det område vi bor i för att arbeta i de bättre

privilegierades hem.

Att Sydafrika inte bara är ett land med en i omvärldens

ögon tragisk historia utan också en väldigt ung

demokrati bör man ta hänsyn till när man tittar på

samhället och dess företeelser utifrån. Allting är nytt

och folk känner sig fortfarande fram för att hitta en

nationell identitet. Att sedan inte Sydafrika är

söndertrasat av inbördeskrig som många andra

Afrikanska länder har blivit under sin frigörelseprocess är i sig en otrolig historia som också

präglar landet. Önskan om att skapa en demokrati där alla har sin likvärdiga plats genomsyrar

samhället. Sydafrika har fortfarande en lång väg att gå för att uppnå full upprättelse från sin

historia men många jag har pratat med är ändå positiva till det som händer. Att kreativiteten

flödar och mycket kreativt händer i samhället på alla områden är något av det mina

informanter nämner.

                                                  
19 South African Government Online, aboutsa/education

Bild 15: Elevarbete från grundskola i
Somerset West
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Många människor är arbetslösa i Sydafrika och man försöker på alla sätt att hitta möjligheter

till försörjning. Konst och hantverk är stora industrier i ett land där en stor inkomstkälla är

turism. Många är de som försörjer sig genom att göra olika hantverksprodukter att sälja till

turister. Detta återspeglar sig i läroplanen som trycker på vikten av att orientera sig i framtida

yrkesbanor i alla ämnen inte minst inom konst och kultur.

Skolorna i de olika delarna av landet ser väldigt olika ut och det som kommer att beskrivas är

bara en liten del av ett mångfacetterat land. I samtal med mina informanter med erfarenhet av

andrar delar av landet förstår jag att kvalitén på undervisningen mycket beror på vart i landet

den bedrivs och inte alltid på medvetna grunder. De så kallade ramfaktorerna är styrande till

stor del och beroende av de givna resurserna och intresse från skolledning får eleverna olika

utbildning beroende på vart i landet de bor. Till exempel är det i inlandet svårt för eleverna att

få godkända slutprov på grund av den undermåliga undervisningen. Resultatet av det är att de

familjer som har resurser flyttar sina barn till områden som kan ge en bättre utbildning.

Studie

Läroplanen

Som jag har skrivit i bakgrunden är läroplanen för hela det Sydafrikanska skolväsendet

väldigt ny. Den har arbetsnamnet Curriculum 2005 men redan 1997 började man arbeta efter

den första versionen i Foundation Phase. 1999 började den revideras efter kommentarer från

lärare och berörda. Den reviderade versionen som kom ut 2001 ligger till grund för den del

som just nu håller på att implementeras i de högre klasserna, FET, Futher Education and

Traning. Jag vill här gå in lite djupare på läroplanen för FET och dess riktlinjer.

Man har en omfattande läroplan som inte bara innehåller övergripande riktlinjer och mål utan

som beskriver i detalj vad dessa riktlinjer och mål innebär. Läroplanen är uppdelad i flera

delar. Först har man den övergripande läroplanen, National Curriculum Statment grade 10-12

(general) som beskriver bakgrund och de riktlinjer som läroplanen bygger på mer ingående.

Till den finns det en särskild del för varje ämne som beskriver ämnets mål och mening

liknande kursplanerna i de nationella programmen i Sverige, fast mer omfattande. I varje

ämne finns dessutom ett ”Learning Program Guidelines” med en ingående beskrivning om
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vad ämnet ska innehålla och de olika kriterierna för betygsättning. För att ytterligare

förtydliga betygssättningen har man en särskild del för varje ämne som tar upp detta i detalj.

Alla delarna är mycket utförliga och jag uppfattar dem lika mycket som en steg för steg bok

för lärarna i planeringen av undervisningen som ett styrdokument. Som en av lärarna säger:

”… what I find works really well is that is gives you a definite structure, definite outline

so you basically just have to work out a project that will go with that setup points that

they wanted to teach the children. That makes it much easier I think. As a quite young

teacher I find that it helps me a lot cause you don’t have to work out everything for your

self.”20

När man läser den övergripande delen av läroplanen slås

man av likheterna med vår svenska läroplan vad det gäller

uppdrag och värderingar. Man kan till exempel jämföra det

sydafrikanska uppdraget med det svenska.

Den sydafrikanska säger:

”… that the purposes of the Further Education and Training curriculum are to:

- deepen the foundation laid by General Education and Training;

- lay a foundation for specialist learning;

- prepare learners for further learning;

- prepare learners for employment;

- develop citizens with a commitment to democracy;

- promote the holistic development of learners; and

- contribute to economic and social development.”21

Och den svenska motsvarigheten:

”Gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla

elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet

                                                  
20 Intervju med lärare 5
21 National Curriculum statement grades 10-12(general), overview. s 4

Bild 16 Elevarbete från High
School i Somerset West
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och högskolor m.m. och som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och

ansvariga för sina egna liv”22

I en så ny demokrati som Sydafrika är tycker jag att det är förståligt

att man poängterar demokrati liksom samhällsutveckling i

uppdraget mycket mer än vad vi gör.  Skolan får bli ett instrument

till att forma samhället till en enhetlig nation och detta uppdrag

måste vara tydligt. Detta är ju också den princip som kommer först i

läroplanen när de listas. I förordet av läroplanen för GET skriver

också utbildningsminister, Professor Kader Asmal följande:

“This curriculum is written by South Africans for South

Africans who hold dear the principles and practices of democracy. It encapsulates our

vision of teachers and learners who are knowledgeable and multi-faceted, sensitive to

environmental issues and able to respond to and act upon the many challenges that will

still confront South Africa in this twenty first century”23

Principerna från White paper on Education and Training som jag har skrivit om i bakgrunden

har i läroplanen delats upp i de nedanstående citerade nio punkterna.

• social transformation;

•  outcomes-based education (OBE);

•  high knowledge and high skills;

•  integration and applied competence;

•  progression;

•  articulation and portability;

•  human rights, inclusivity, environmental and social justice;

•  valuing indigenous knowledge systems; and

•  credibility, quality and efficiency.24

                                                  
22 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) (1994) Skolverket
23 Revised National Curriculum statement grades R – 9 (Schools) (2003) Department of Education.
wced.wcape.gov.za/ncs/national_policy.html 08-01-12  s 2
24 National Curriculum statement grades 10-12(general), overview s7

Bild 17: Elevarbete från
grundskola i Somerset West
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Liksom demokrati och samhällsutveckling genomsyrar flera av punkterna uppfattar jag hela

upplägget av de olika delarna i läroplanen som ett bevis på att man verkligen vill försäkra sig

om trovärdighet i utbildningen. Detta tillsammans med en jämlik bedömning så långt det är

möjligt. Stor ansträngning verkar har lagts ner på att utveckla ett bedömningssystem som är

övergripbart och för lärarna möjligt att applicera. Man har utförliga mål i varje ämne liksom

övergripande mål som varje ämne måste innefatta som jag redan har nämnt i bakgrunden.

Dessa handlar till stor del om samhällelig och personlig utveckling bland annat

problemlösning, socialförmåga, ansvar mot sig själv och andra, miljöfrågor, demokratiskt

tänkande mm. De kallas critical och developmental outcome.25och består av sju respektive

fem mål. Här ligger bland annat de delar som vi behandlar i värdegrunden.

Många av informanterna snuddar vid dessa mål omedvetet i intervjuerna när jag frågar om

konstundervisningens betydelse i samhället eller i ett vidare perspektiv. Så här säger till

exempel rektorn vid Konstcentret PJ Olivier:

”Art education in general I think it is a way for the children to communicate better. To

actually understand the world that they are living in. That enables them to actually have

a better understanding of their own background. Especially in South Africa where there

is new democracy. Where people actually think in different ways where they can

empower people and themselves”26

Många av informanterna kommer också in på det

faktum att konstundervisningen lär eleverna att tänka i

nya banor på ett kreativt sätt. Man verkar väl medveten

i läroplanen om att alla skolans ämnen har delar som

tangerar dessa mål. Särskilt inom de estetiska ämnena

poängteras det hur man når de målen på olika sätt inom

ämnet. Även bland informanterna finns en

medvetenhet om detta även om den inte uttalas direkt i

samma termer som läroplanen.

                                                  
25 Learning program guidelines: Visual arts. (2007) Department of Education
www.thutong.org.za/resources/ncsdocs/index.htm 08-01-12 s 14-16
26 Intervju med rektorn vid PJ Olivier

Bild 18: Elevarbete från High School i
Somerset West



20

I FET är inte konstämnena obligatoriska på något sätt utan

väljs som ett av flera valbara ämnen. Däremot har de lika

hög status med samma höga krav på utvärdering och

betygsättning som vilket annat ämne inom FET. När man

tittar på målen för Visual Arts och jämför med det som

ändå kan vara motsvarande i den svenska gymnasieskolan,

estetisk verksamhet finns det även här likheter. I Sydafrika

ska eleverna uppfylla fyra mål, Learning Outcome, när de

har fullföljt kursen.

”Learning Outcome 1: The learner is able to explore, develop and realise ideas in

response to a brief.

Learning Outcome 2: The learner is able to explore and apply materials, techniques,

processes and technologies in the making of  imagination and innovation.

Learning Outcome 3:The learner is able to explore and apply two and three-

dimensional visual language thereby developing visual literacy skills.

Learning Outcome 4:The learner is able to reflect on and critically evaluate own work

and that of others.”27

Och i Sverige ska eleverna uppnå följande mål:

”Eleven skall

• kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel.

• kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande

• ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser

• kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen.”28

Betygen sätts genom ett procentsystem från 0-100%. 50 % är motsvarande godkänt och

allting under är icke godkänt, det över väl godkänt och mycket väl godkänt beroende på

procenttalet. I delen med ingående riktlinjer för ämnet, Learning Programme Guidelines,

kommenteras varje betygsteg i detalj. Vad ska varje elev kunna inom varje mål och i varje

                                                  
27 Learning program guidelines: Visual arts. s 7-8
28 Kursplan för estetisk verksamhet (2000), Skolverket

Bild 19: Elev från
skulpturklassen i arbete
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årskurs och hur man vet att detta är uppfyllt. Läroplanen lägger stor vikt vid värderingen av

arbetet och beskriver dess betydelse som ”assessment as a fundamental part of learning”.29

Betyg och värdering är ju i Sverige ett område som ifrågasätts från en del håll. Här använder

man det som ett sätt att uppvärdera ämnet och som en del i lärandet.

Inom Visual Arts och Design anmodar läroplanen också ett

specifikt arbetssätt med en så kallad Sourcebook, ett

instrument både för lärarna och eleverna att registrera

utvecklingen under året. I den ska eleverna utforska och

dokumentera sin process fram till den slutliga produkten. De

ska kunna visa hur de tacklar uppgiften och den research som

är gjord. Denna bok betygsätts och utgör ungefär 30% av det

slutliga betyget. Det övriga procenten utgörs av det tekniska

kunnandet inom området, 30%, presentation, 10% och

konsthistoria, 30%. Dessa områden representerar de 4 olika

Learning outcomes som läroplanen beskriver inom Visual

Arts. Alla delarna betygsätts var för sig och räknas sedan ihop i ett slutgiltigt betyg. Allting är

väldigt tydligt och artikulerat och som rektorn säger så är just detta tydliga system viktigt för

eleverna så att de vet vart tyngdpunkten ligger i uppgiften.

Läroplanen är öppen för lokala skillnader och förordar att undervisningen ska utnyttja de

resurser som finns på varje plats och att förankra undervisningen i det lokala samhället.30 Hela

läroplanen vill byta de delar av det globala västerländska fokus som har varit rådande mot det

lokala och sydafrikanska. Man pratar om den nedärvda och ursprungliga kunskapen som en

viktig del i utgångsläget i undervisningen.

I Visual Arts och Design innebär det inte bara att eleverna ska besöka lokala konstnärer och

sätta in dem i ett större perspektiv utan det betyder även att konsthistorien byter fokus. I dag

genomsyras den fortfarande av en västerländsk kanon som även ifrågasätts i västvärlden idag.

Det finns däremot andra åsikter om hur man kan tolka den Afrikanska konsten och inte då

                                                  
29 Learning program guidelines: Visual arts. s17
30 National Curriculum statment grades 10-12(general),  Overview. s 11

Bild 20 Skulpturläraren vid PJ
Olivier pratar med en elev
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enbart från ett västerländskt perspektiv.31 Detta vill läroplanen uppvärdera men mina

intervjuer visar att detta görs i motvind. När man pratar med lärarna om läroplanen är det här

det som de flesta kommenterar. Bland annat kommenterar lärare 3 en introduktionsdag om

läroplanen:

”He reacts on that at one of the courses in the new curriculum as an answer to this issue

the people in charge answer that “-of course it is a new perspective. All the modern

European art has developed out of African art”.

His opinion is that you need to know about European art also to understand the African

art as well and that this can’t be forgotten in preference for African art history” .32

Lärarna är visserligen villiga att släppa in den

afrikanska konsthistorien men man är inte villig att

offra den europeiska och byta perspektiv.

Lärarutbildaren kunde kanske ha sagt det annorlunda

men svaret kommer kanske ändå närmare sanningen

än vad lärarna på PJ Olivier vill erkänna. Den

afrikanska konsten måste först till Europa för att

sedan komma tillbaka i till exempel Picassos tolkning för att bli accepterad som en del av

konsthistorien. Detta är ju ett kvardröjande kolonialt perspektiv som antagligen kommer att ta

generationer att komma bort ifrån. Jag uppfattar att den afrikanska konsten ses på samma

styvmoderliga och generaliserande sätt här bland lärarna som vi i västvärlden gör. Vi buntar

ihop den och tänker på afrikanska masker och konsthantverk som ett pittoreskt inslag men

inte som riktig konst. En annan kommentar som lärare 1 sa i sammanhanget var det att det

inte finns tillräckligt med substantiell litteratur om den afrikanska konsten och dess historia.

Det är mest böcker med vackra bilder och väldigt lite annat innehåll. Därför blir det också

svårt att undervisa om afrikansk konsthistoria utan att sänka standarden.

Läroplanen poängterar också elevernas förkunskaper som en viktig del i själva

undervisningen. Precis som Lindström och Pennlert beskriver det så tar läroplanen upp hur

                                                  
31 Blackmun Visona, Monica, Poynor, Robin, Cole, Herbert M, Harris, Michael D (2000). A history of art in
Afrika. Thames & Hudson Ltd. London s 10
32 Intervju med lärare 3

Bild 21: Skulptursalen vid PJ Olivier
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lärarna måste ta reda på elevernas förkunskaper och arbeta utifrån det.33 Detta återspeglar sig

också i en av läroplanens principer där man tar upp inte bara elevernas egen förkunskap utan

också den kollektiva kunskapen som existerar. Att placera kunskapen i Afrika är en av de

viktigaste trådar som går igenom läroplanen.34

Konstcentret PJ Olivier

I Stellenbosch är stor del av undervisningen i Arts and Culture i

grundskolan och Visual Arts och Design organiserat och

lokaliserat till Konstcentret PJ Olivier. I Västra Kap finns det nio

stycken liknande konstcentra. Det finns en del liknande

konstcentra utanför Västra Kap men jämförelsevis inte så många.

Konstcentret PJ Olivier har en lång historia. Grundat 1953 fyllde

det 50 år för fyra år sedan och personalen är stolt över sin historia.

Många är de elever som har studerat konst här genom åren. Varje

år är det ungefär 1500 elever som använder lokalerna. Man

samverkar med nio skolor i området och de flesta eleverna

kommer till konstcentret för att få sin undervisning. Här kan eleverna i årskurserna 10 - 12

specialisera sig inom ett av åtta områden som hamnar inom ramen för Visual Arts och Design

i den nya läroplanen för FET.  Ämnena man erbjuder är teckning, måleri, skulptur, grafik

inom Visual Arts och teckning, keramik, textil konst och fotografi inom Design. Alla eleverna

har förutom det praktiska arbetet inom sitt ämne konstteori och teckning. Man läser sitt ämne

fyra timmar i veckan med två timmar praktiskt arbete, en timme teori och en timme teckning

upplagt på två eftermiddagar i veckan.

Konstcentret har också kurser för elever i årskurserna 8 och 9 i allmän konst där de får en

inblick i lite av varje. De har också en timme teori i veckan utöver de tre timmar praktiskt

arbete kursen innebär. Denna del av undervisningen refererar lärarna och rektorn till som inte

bara en chans för eleverna att få prova på flera olika tekniker innan de i årskurs 10 måste välja

om de vill fortsätta med konst och specialisera sig. Utan också som ett sätt att få eleverna

intresserade och fortstätta sina studier på konstcentret i de högre klasserna.

                                                  
33 Lindström och Pennlert, 2004. s 11
34 National Curriculum statment grades 10-12(general), Overview. s 9

Bild 22: Elevarbete från PJ
Olivier



24

”If we get them in grade 8 and can keep the interest then we know we will get them to

continue in grade 10” säger lärare 2 som framförallt undervisar de yngre eleverna i årskurs 8

och 9.

PJ Olivier skickar också ut lärare till några skolor för att undervisa i Arts and Culture i

grundskolan. Efter skoltid erbjuder man extra konstkurser för barn i de lägre årskurserna.

Förutom de kurser man har under departementet finns det också planer på att starta

konstkurser för vuxna igen. Rektorn anser att konstcentret är en tillgång för hela staden inte

bara som ett utbildningscentrum utan även som en kreativ plats med utgreningar. Alltid finns

det utställda verk i huset och många av lärarna är engagerade på sin fritid i olika lokala

projekt.

Konstcentret ligger under det lokala utbildningsdepartementet och lärarna är statligt anställda.

Det är tio lärare och åtta av dem står för undervisningen i årskurs 10-12. PJ Olivier står

däremot själv för alla kostnader som uppstår och eleverna betalar en avgift varje termin utöver

den ordinarie skolavgiften för undervisningen på Konstcentret. I den avgiften är dock

materialet inkluderat. På en statlig High School i ett närbeläget samhälle där det erbjuds

undervisning i Design får eleverna själva stå för material. Nu finns det en öppenhet för

subventioner i Konstcentrets policy. Man vill verka för att alla som vill ska kunna läsa konst.

Under samtal med rektorn poängterar han också centrats ambition att undervisa genom ett

holistiskt perspektiv. I intervjuerna med lärarna tycker jag att detta lyser igenom. De är alla

medvetna om att ämnet inte alltid är det viktigaste som händer i klassrummet.

Att anknyta undervisningen in i samhället och koppla konsten till elevernas vardag och

framtidsmöjligheter är också en viktig del av Konstcentrets ambitioner. Helt i enlighet med

den rådande läroplanen. Man har till exempel flera utställningar per år där eleverna får visa

upp sina arbeten och man försöker att besöka yrkesverksamma personer inom konst- och

kultursektorn. Många utav lärarna är även aktiva konstnärer och arbetar på sin fritid med olika

frivilliga projekt i samhället. Allt detta tillsammans gör att Konstcentret har en viktig social

roll i samhället där det ligger.



25

Lärarna vid PJ Olivier

Lärarna på skolan har olika erfarenhet och bakgrund.

(se under metod avsnittet) Flera av lärarna jag har talat

med har ingen formell lärarutbildning utan i stället en

gedigen konstnärlig utbildning. Tillförordnande rektor

och lärare 2 har båda lång erfarenhet och

lärarutbildning. Lärare 1, 3 och 5 har en examen från

Universitetet i Stellenbosch i Visual Arts och lärare 4

en i grafisk Design från samma universitet. Lärare 3, 4 och 5 har ungefär fem års erfarenhet

var av undervisning medan lärare 1 precis har börjat undervisa efter jul, det vill säga ca 4

månader.

Det alla lärarna har gemensamt är engagemanget för sitt ämne och sitt fokus på eleverna och

deras resultat. De är överlag väldigt individinriktade och Konstcentrets kontext skapar

möjlighet till flexibilitet. Som lärare 5 säger:

 ”I like to approach each learner as an individual and learn from them what inspires

them. What makes them tick? I try to work that in to the project so that they actually

enjoy it.”

Däremot har jag inte sett några som helst tecken på grupparbeten och den formen av arbete på

konstcentret trots att detta är en del av läroplanen. Ingen av lärarna har heller nämnt att de ger

uppgifter att lösas gemensamt men å andra sidan frågade jag inte om det. Det mesta arbetet

tycks ändå vara individuellt även om man har en gemensam uppgift. Däremot av vad jag

kunde se under observationerna pratade eleverna om varandras arbeten och hjälpte varandra

med problemlösning under arbetets gång.

Lärarna är liksom läroplanen väldigt fokuserade på elevernas slutresultat och lärarna än mer

på deras betyg. Nästan alla kommenterar hur de vill hjälpa eleverna med att nå goda resultat

och fokusera på deras starka sidor i betygsättningen. Till exempel säger lärare 1:

”And some of them might be more capable or tend to draw easier with charcoal than

pencil. So you give them all the chance to do well at something”

Bild 23: Elevarbete från PJ Olivier
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Och lärare 5 som undervisar i grafik berättade för mig under lektionen att hon lät dem göra

två tryck. Ett där hon hjälpte dem på traven med att bland annat torka av plåten lagom

mycket. I det andra trycket fick de göra allting själva. Sedan bedömde hon den bästa av dem

två utan att räkna med sin egen hjälp i bedömningen.

Lärare 3 har i stället lagt upp undervisningen i de tre åren helt på hur resultatet i årskurs 12

ska bli. Han undervisade i teckning och under de första två åren låter han eleverna teckna

stilleben mest. För att sedan ge dem frihet under årskurs 12 att använda bilder och fotografier

som förlagor.  Detta förklarade han med att elevernas bilder blev mer spektakulära och bättre

om de tecknade med ett fotografi som förlaga. Och resultaten i årskurs 12 är viktiga. Det är

dessa betyg de får leva med sedan. Och det är också dessa bilder som visas upp på den

utställning som betygsätts i slutet av årskursen.

I betygsättningen av de färdiga verken hjälps lärarna åt. Man har i läroplanen en gedigen

detaljerad del som tar upp målen för varje ämne och också kriterierna för hur man vet att

målen har uppnåtts. Som alltid i konstnärliga ämnen är det svårt att värdera och betygsätta

arbetet men här får lärarna hjälp med frågor och olika nivåer av kunskap för olika betyg. På

PJ Olivier börjar man varje år med att den första terminen låta eleverna teckna av en specifik

sak, i år fick de teckna av en tandkrämstub som hemuppgift. Sedan samlar man dessa i en

pärm med aktuellt betyg som lärarna har bestämt tillsammans för att få en gemensam standard

i betygsättningen över hela skolan.

Lärarna anser också, helt i enlighet med läroplanen,

att undervisningen leder till mer än bara den rent

tekniska färdigheten.35 Många nämner hur eleverna

får lära sig många sociala färdigheter under det

praktiska arbetet. Så här säger lärare 3:

”It is as much about social interaction if you compare it to other subjects. You learn

social skills and secrets of life and in the class room there is as much social therapy you

are dealing with as an art teacher.”

                                                  
35 Learning program guidelines: Visual arts. s 9

Bild 24: Elevarbete från PJ Olivier
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Och lärare 5 talar om nyttan av problemlösning:

”… I have found personally, and from experiences from my friends, and even with the

children that I teach now and perversely, that it helps a lot with problem solving. In any

area of your life. If you can learn from a young age to find the solution for a specific

project or let us call it then a problem. It just opens up you mind to new possibilities, to

new approaches, to new ideas of approaching something.”

Lärarna verkar ha ett väldigt bra samarbete och hjälper varandra inte bara i bedömning av

eleverna men också i problem som uppstår under den dagliga undervisningen. Flera av lärarna

är som jag har nämnt unga och utan pedagogisk utbildning. Det var också de som var villiga

att ta emot mig. Vad det är ett utslag av vet jag inte men jag kan tycka att det är värt att

nämnas. Utifrån intervjun av rektorn fick jag också reda på att det pågår en lokal utvärdering

av lärarna där de går in och observerar undervisningen och sedan ”sätter betyg”. Dels ska det

leda till underlag för lönesättning men också till respons och utveckling för lärarna. Denna

utvärdering gjordes under den tid som jag var på skolan och detta kan ha påverkat att inte alla

lärarna ville ta emot mig.

Man är mycket mån om sin egen ämneskunskap men pratar mindre om den didaktiska

kunskapen. Två av de unga lärarna utan lärarutbildning, lärare 1 och 5, pratade om sin

ambition att skaffa sig en lärarutbildning. De nämnde också svårigheten med detta eftersom

den gren som förut fanns inom Visual Arts på universitetet som ledde till konstlärare inte

längre existerar. Rektorn uttalade sin oro under ett samtal eftersom det inte utbildades några

lärare i ämnet. Han hade själv en nio årig utbildning bakom sig, först en konstutbildning och

sedan en lärarutbildning med påbyggnad.

Observationer

Jag besökte fem lärare under fem eftermiddagar alltifrån klass 8 till klass 12. De ämnen jag

besökte var skulptur, teckning, en allmän kurs i klass 8 och grafik. Teckning erbjuds i två

olika varianter, Visual Arts och i Design. Jag besökte båda varianterna. Allt arbete är på

sluttampen eftersom eleverna ska gå in och göra sina mittårsprov om en vecka. Mittårsprovet i

Design och Visual Arts består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt. Det praktiska löper

under tre veckor och eleverna får en praktisk uppgift att lösa i sitt material och det teoretiska

är ett klassiskt skrivprov på två eller tre timmar.
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I varje klass samlar man elever från olika skolor och ibland med olika språk. Under de flesta

lektioner jag besökte pratades det mestadels afrikaans eller en blandning av afrikans och

engelska. För att komma förbi språket försökte jag titta på andra aspekter av undervisningen

än de som sades.

Dag 1

Första dagen spenderade jag i en skulpturklass bestående av

15 elever från flera olika skolor. Det är en åk 12 och har

studerat skulptur i tre år. Den här klassen arbetar fortfarande

efter den gamla läroplanen vilket innebär att de är indelade i

två undergrupper. Upplägget är lite annorlunda och man

verkar ha mer tid till sitt ämne än under det nya systemet.

Eleverna har fyra timmar praktiskt arbete uppdelat på två eftermiddagar i veckan när

grupperna läser tillsammans. En grupp läser förutom de fyra timmarna också teori vilket den

andra gruppen inte gör.

Rummet är ett rum som enbart används till skulptur. Det är indelat i flera sektioner med

arbetsytor och förvaring. En del ligger på en veranda i anslutning till skulptursalen och där

kan eleverna jobba med gips och betong. En annan del är inomhus där man arbetar med lera

och andra material. Det finns bord och kavaletter och elevernas arbeten står kvar på

kavaletterna mellan lektionerna. På väggarna i klassrummet hänger bilder av kända

europeiska skulptörers verk, mest klassiska skulpturer av människor. Detta överensstämmer

med den uppfattning som kommer fram i flera intervjuer om vikten av att känna till

konsthistorien och då i meningen den västerländska med tyngdpunkt på den europeiska

konsthistorien.

Enligt den nya läroplanen ska den konstorienterande delen i Visual Arts förflyttas från den

traditionellt rådande europeiska kanon till att mer innefatta lokala konstnärer och afrikansk

konst. Här på PJ Olivier har man delat upp undervisningen i en teoretisk, konstorienterande

del, och en praktisk del och det är inte alltid samma lärare som håller i undervisningen. Men

detta oroar inte lärarna. De anser att den kunskap som förmedlas i konstorienteringen inte

behöver kopplas till det praktiska arbetet. Orienteringen ska i stället kopplas till arbetet genom

att möjliggöra en analys av sitt arbete och sätta in det i ett större sammanhang.

Bild 25: Elever från
skulpturklassen i arbete
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Rummet uppfattar jag som spartanskt trots att det är mycket möbler i rummet och av den

anledningen rätt trångt. Nästan halva skulptursalen är avdelat med hyllor och har tomma

golvytor. Det finns inte mycket material eller verktyg synliga. I rummet är det inte heller

mycket färger.

Läraren samlar inte klassen i början utan alla har redan börjat arbeta när vi kommer in. Den

här lektionen arbetar eleverna med att slutföra sina arbeten. De har valt ett eget tema som de

arbetar utifrån. Efter samtal med eleverna har jag kunnat identifiera teman som döden,

kroppen, mode och 1940-tal.  De har själva valt material att arbeta i och det varierar mellan

ståltråd, gips, cement och lera. De har arbetat med sina teman och dokumenterat delar av

processen i sina journaler eller ”sourcebooks”. Dessa journaler betygsätts och är en viktig del

i det slutliga sammanfattande betyget i terminens och årets slut. Eleverna verkar känna sig

hemma i rummet, rör sig rätt mycket i rummet och hämtar själva material och verktyg de

behöver. Jag uppfattar att de i smågrupper pratar om sina arbeten. Vad jag kan se är en del

elever lång ifrån klara. Det är den första lektionen i veckan och de har ytterligare en innan

projektet ska vara slutfört. Läraren förväntar sig att eleverna själva ska kunna disponera

arbetet så att det ska hinna bli klart innan inlämning och har satt tydliga ramar i början av

perioden. Eleverna har ändå möjlighet att slutföra icke färdiga projekt senare men det som

betygsätts nu är så långt de har kommit till inlämningsdatum.

Dag 2

Den här dagen fick jag vara med en klass 8 som har valt Visual

Arts som ett extra ämne och läser det under ett år. Efter det

året kan de välja att fortsätta eller välja ett nytt ämne. De är 14

stycken och kommer från tre olika skolor och kommer in två

ggr i veckan vilket ger tre timmar tillsammans. De har olika

lärare vid de två tillfällena och arbetar under dessa lektioner

inte med samma saker.

Klassrummet är rätt litet och enkelt. På väggarna hänger deras

masker och en del information men inte mycket annat. De enda

Bild 26: : Åk 8 elever i arbete
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material jag ser framme är penslar och färgkoppar/paletter som står vid diskbänken som finns

i klassrummet och den svarta och vita färg som läraren pytsar upp åt eleverna. Arbetsytorna

består av fyra bord täckta med plast.

Läraren börjar lektionen med att ta upp närvaro och sedan gå igenom en del av det som

kommer på provet innan hon låter eleverna fortsätt det praktiska arbetet. Under genomgången

har eleverna fått ett papper med det som läraren går igenom och de följer med i texten

samtidigt som läraren pratar. Eleverna sitter förvånansvärt tyst och uppmärksamt och har inte

mycket att säga till om. I klassrummet råder en envägskommunikation och läraren är

auktoritet.

Det praktiska arbetet består i att göra maskerna av papier maché och eleverna har förra

terminen undersökt olika afrikanska masker genom att teckna med blyerts, kol och tusch. Nu

har de fått en grundform formad efter en ballong som de ska utveckla genom att bygga ut och

måla. Eleverna har inte fått direktiv om hur masken ska se ut utan är fria att utforma den efter

sitt eget huvud. De får däremot bara använda vitt, svart och grått när de målar. Läraren

förklarar detta med att hon inte vill introducera färger än utan vill att eleverna ska lära sig

valörer först. Ett sätt att få in progression i undervisningen helt enligt läroplanens intentioner.

Eleverna ska också limma på olika föremål på masken till exempel pärlor, spegelbitar eller

kapsyler. Här är eleverna fria att använda precis vad som helst. Lärarens intention var att

eleverna skulle använda återbruksmaterial men eleverna tolkade det på sitt eget sätt. I den

klass jag besökte har glittriga saker och silver blivit en trend. De håller nu på att avsluta

arbetet med masker. Man märker att de vet vad de ska göra när det praktiska arbetet börjar.

Läraren delar ut materialet och eleverna tar inte något själva vilket stökar till det lite i början

av arbetet innan alla har fått vad de behöver. Skolan står för färg och materialet till maskerna

men detaljerna: pärlor, kapsyler etc.,  får eleverna ta med själva.

Dag 3

Den här dagen besökte jag en teckningsklass. Det var 19 elever i årskurs 11 som valt teckning

som sitt ämne. De jobbade den här terminen med kol och målet är att lära sig kolets

möjligheter. Uppgiften bestod i att ta en svartvit bild och förstora den med hjälp av rutsystem.

Eleverna skulle göra minst två teckningar men så fort de var klara med en började de på en

ny. Jag uppfattade det som att här var det bara tekniken som räknades och att motivet och

uttrycket var av underordnad betydelse. I intervjun med läraren uppfattade jag det som att

Bild 27: Elevarbete från High
School i Somerset West
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detta var det som var hans främsta mål med undervisningen att

få eleverna att behärska tekniken.

”…thinks that drawing is important. It is the foundation for all

art that is soon forgotten and regard himself to be of the old

school.” 36

Å andra sidan anser han att utbildningen i konst inte bara

innefattar de tekniska sidorna utan innehåller lika mycket social

anpassning och livskunskap.

Klassrummet är spartanskt inrett med fyra bord i en kvadrat mitt i rummet. På väggarna

hänger endast elevarbeten och det enda material jag ser är de blyertspennor och kolstavar som

eleverna behöver i sitt arbete. De flesta eleverna sitter vid borden medan ett fåtal har satt upp

sina arbeten på väggen och arbetar där stående. Som jag uppfattar det är uppsättningen av

bilden på väggen helt elevernas eget beslut utan inflytande av läraren.

Eleverna arbetar på utan att göra allt för mycket väsen av sig. I början av lektionen är det lite

kaotiskt eftersom alla vill ha hjälp men sedan arbetar alla på och läraren går runt för att hjälpa

till. Eleverna pratar inte så mycket med varandra om sina arbeten utan ber läraren om hjälp

om de stöter på problem. När de ber om hjälp händer det att han hjälper dem handgripligen

och ritar direkt på deras arbeten. Detta reagerade jag över som ett övertramp. Under en

fikarast hörde jag ett samtal mellan två lärare kring en liknande situation. Här nämnde man

hur opassande det är att gå in och rita eller måla på elevernas arbeten. Detta har alltså mer att

göra med den enskilda läraren uppfattning och sätt att arbeta än en generell inställning.

Dag 4

Den här dagen var jag på den andra typen av teckning med inriktning mot Design. Klassen var

en klass 10 med 14 elever. Den här dagen var det bara 7 närvarande och eftersom jag var där

så pratade man engelska istället för afrikaans. Klassrummet har mycket mer av allting än de

andra klassrummen jag har varit i. Jag ser mer material och många fler bilder på väggarna

                                                  
36 Intervju med lärare 3
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med anknytning till undervisningen. Här är det å andra sidan inte lika mycket av elevernas

bilder synliga.

Den här lektionen samlar läraren eleverna för att förtydliga en hemuppgift och

sedan för att gå igenom vad de har jobbat med hittills. Eleverna får hjälpa

varandra genom att konstruktivt ge kommentarer på varandras arbeten.

Eleverna arbetar med ett projekt som handlar om svart, vitt och gråskalorna.

Motivet är samma för alla, de har fått tecknat av en hög med skor. Efter

disponering av motivet har de fått måla på med vit tempera överallt där de vill

ha kvar det vita. Över detta målar de tusch och blöter upp den vita temperan

som lossnar och lämnar det vita pappret synligt. Nu ska gråskalorna läggas till

så att varje sko får sin egen karaktär och står ut för sig själv. Detta sätt att jobba

återspeglar det som kommer fram i intervjun med läraren om hennes sätt att undervisa. Hon

försöker få in flera olika steg i en uppgift så ett det inte ska bli för tråkigt. Att sitta med en och

samma teknik hela tiden skapar tristess hos eleverna anser hon.

Dag 5

Sista dagen besökte jag en liten grafikklass. De var fyra av fem elever närvarande och bara

tjejer från årskurs 10. De höll på med att avsluta ett projekt i mjukgrundsetsning. Just nu höll

de på med att göra provtryckningar för att sedan gå över till att trycka på fabrianopapper.

Uppgiften var att utifrån ett fotografi på någon de tyckte om, göra ett porträtt och en ram som

passade till personen.

Med en så liten grupp intresserade elever kan jag inte direkt se någon struktur på det de håller

med. Alla arbetar på med att lägga på färg på plåtarna, få hjälp av läraren och sedan trycka.

Läraren hjälper alla i det praktiska arbetet, hon blöter papper, lägger dit plåtarna i

tryckpressen och håller arbetet på plats när eleven rullar pressen.

Det här är nog den klass som jag har besökt som är mest okoncentrerad i sitt arbete. Om det

beror på att den lilla gruppen möjliggör detta utan att undervisningen blir lidande eller om

klassen blir lidande på grund av detta kan jag inte avgöra. Det jag ser är att trots

okoncentrationen arbetar de på och får arbetet utfört.

Bild 28 :
Elevarbete
från High
School i
Somerset
West
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Diskussion

Min övergripande erfarenhet av arbetet på Konstcentret PJ Olivier

är den västorientering lärarna och hela samhället präglas av och det

mindervärdeskomplex detta kan leda till. Som europé och svensk

känner jag igen massor av aspekter samtidigt som det blir ett

andrahandsperspektiv på allting. Man är inte helt nöjd med sin

situation. Det bästa skulle vara om Sydafrika låg i Europa. Den här

erfarenheten kommer att prägla hela min diskussion och jag vill

utifrån de olika frågeställningarna jag har som utgångspunkt i mitt

arbete problematisera detta.

Jag uppfattar det som om man vill vara väldigt seriös och har höga ambitioner när det gäller

läroplan och styrdokument. Jag ser också många likheter med vår svenska läroplan. Flera av

lärarna nämner de höga ambitionerna som ett problem eftersom målen kan vara för höga i

vissa delar av landet. Det finns helt enkelt inte resurser överallt för att genomföra

undervisningen enligt läroplanen. Frågan kan då ställas om det är bättre att lägga

ambitionerna på en lägre nivå i styrdokumenten så att alla har möjlighet att genomföra

läroplanen eller ska man ”sikta mot stjärnorna” som man nu gör?  Även de lärare som jag har

kommit i kontakt med i det privilegierade området jag har varit i har gett kommentarer om att

den innehåller så mycket att det även för dem blir svårt att genomföra läroplanen till fullo.

Frågor jag känner igen från svenska förhållanden. Även lärarna i svenska skolor gör ett urval

och detta kan vara ett tecken på att de uppnåendemål som styr undervisningen inte är

realistiska.37 I en jämförelse har kanske de synpunkter som kommer fram om den svenska

läroplanen mer dragning åt andra hållet, att den är för flummig och inte ger tillräckligt

handfasta direktiv och att målen är otydliga. Liknande åsikter kommer å andra sidan fram hos

lärarna jag pratat med i Sydafrika.

Som jag har nämnt uppfattar jag kursplanen lite som en steg för steg bok för lärarna att följa.

Detta kan jämföras med de svenska kursplanerna som helt utesluter metodiska kommentarer

                                                  
37 Marner, A, Örtegren, H, Segerholm, C.(2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild.
Skolverket: Stockholm 2005 s 75

Bild 29: Elevarbete
från PJ Olivier
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och enbart inriktar sig på mål i undervisningen och lämnar det metodiska till läraren att arbeta

fram själv.

I de samtal jag har haft utanför de inspelade intervjuerna har vi kommit att prata om

lärarutbildningen i Sydafrika. I Sydafrika får man som jag har nämnt tidigare inte undervisa

om man inte har en formell lärarutbildning i ämnet man undervisar i, med undantag av Arts

and Craft. Detta är ju bra, att lärarna måste ha en formell lärarutbildning, och också något som

diskuteras i Sverige. Problem uppstår eftersom lärarna inte bara har olika slags utbildning,

lärarutbildning eller konstnärlig utbildning som i fallet på Konstcentret. Det är även stor

skillnad på de utbildningar som lärarna från olika delar av landet har och detta påverkar

naturligtvis undervisningen.

Sydafrika är ett stort land med många komplexa problem och det är svårt att jämföra det med

vårt förhållandevis homogena land. Kanske är läroplanens detaljerade upplägg ett sätt att

försäkra sig om att lärarna med olika utbildning ändå kan genomföra en likvärdig skolgång

för alla barn. Det är i alla fall min tolkning av det. Det brister kanske i de grundläggande

bitarna hos lärarna och därför behövs det tydlighet i anvisningarna. Jag har under min läsning

av de olika kursplanerna flera gånger reflekterat över att den är skriven som en kursbok för

inte färdiga lärare.

Både läroplanen och lärarna på PJ Olivier är som jag har nämnt mycket fokuserade på

betygen. Och man har utarbetat ett gediget system för att kunna bedöma elevernas resultat

som jag redan har nämnt under avsnittet om läroplanen. Man är väldigt positiv till betyg och

ser det som en självklarhet. Ingen verkar ha problematiserat betygs inverkan på undervisning

och mål. Betyg är här inte bara ett bedömningssystem utan även ett sätt att motivera eleverna.

Jag har under min utbildning funderat mycket kring betyg och betygens betydelse i

undervisningen och har på många områden ställt mig rätt kritisk till betyg, särskilt i

bildämnet. Jag har också mött föreläsare som har beskrivit hur betygskriterier kan felaktigt

blandas ihop med målen för undervisningen. Mina funderingar har lett mig till att ifrågasätta

betygen som ett sätt att helt och fullt utvärdera elevernas prestationer. Fokus sätts oftast på

produkten och inte på elevens process fram till produkten som jag anser är minst lika viktig

och som även styrdokummenten poängterar i sina mål. Särskilt inom bild och konstämnena

blir bedömningen svår eftersom vars och ens enskilda bedömning blir så subjektiv när man

tittar på  den färdiga produkten. Det som en lärare tycker är bra tycker inte den andra. På PJ
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Olivier har man löst dessa bitar i samklang med läroplanen genom att i lärarkollegiet ha

diskussioner om elevernas betyg. Förutom det har lärarna som hjälp en pärm med teckningar

graderade inom betygskalans 100 %. Teckningarna har eleverna gjort i början på terminen

som en gemensam uppgift och graderas tillsammans i lärarkollegiet.

Kanske är det så att den tekniska biten är lättare att sätta betyg

på. Är porträttet likt eller inte? Men att bedöma den kreativa

idén i bilden eller verket är mycket svårare. Bedömningen av

den delen återspeglar ju också kontexten och det paradigm som

är rådande. Det jag har sett av det Sydafrikanska sättet där flera

aspekter av elevens prestationer värderas separat tilltalar mig

om ändå betyg ska sättas. Det kan leda till en rättvisare

betygsättning eftersom varje mål i läroplanen räknas in i det

slutliga betyget med en viss procentsats. I den del av läroplanen

som tar upp betyg och bedömning översätter man målen till

konkreta exempel på vad eleverna ska lära sig. Till exempel under mål 2 i Visual Art, ”The

learner is able to explore and apply materials. techniques, processes and technologies in the

making of imagination and innovation” hittar man förtydliganden som, och här har jag gjort

ett urval:

• Understanding and using the formal language of the visual arts (line,

shape, tone, colour, composition etc.)

• Comunicationg and expressing personal ideas and feelings

• ….

• Demonstrate knowledge of a range of materials, techniques and tools and

technical skills

• …….

• Using tools and materials safely and responsibly

• ……….38

Lärarna samlar in mycket material från eleverna bland annat från den så kallade source book.

I den ska eleverna själva samla idéer, beskriva sitt arbete och utvärdera. Läroplanen

                                                  
38 National Curriculum statment grades 10-12(general), Subjekt assessment guidelines, Visual Arts. (2007)
Department of Education. www.thutong.org.za/resources/ncsdocs/index.htm 08-01-12 s 9

Bild 30: : Elevarbete under
arbete från PJ Olivier
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föreskriver också ett antal uppgifter och prov per läsår som ligger till grund för bedömning.

Allting väldigt detaljerat beskrivet men ändå svårbedömt.

Flera av lärarna nämner ämnets status nu när det har blivit ett ämne som alla andra med betyg

och tydliga mål till skillnad från tidigare när det var ett ämne vid sidan av som jag förstår det.

Betygen är enligt dem en av anledningarna till att ämnets status har höjts. Ämnet har förut inte

haft betyg och införandet ger därmed en statushöjning. Hur är statusen på de estetiska ämnena

i den svenska skolan och borde vi göra något åt den? Enligt NU:03 nämns bild ämnet hälften

så många gånger i jämförelse med andra ämnen som fysik och hem och konsumentkunskap i

en enkät till föräldrarna om vad som var viktigt i deras barns utveckling och lärande.39 Kan

betygen vara ett redskap för en status höjning eller beror bildämnets status i den svenska

skolan på andra saker? Jag tror att det är andra saker som har betydligt större betydelse men vi

lever ju i ett samhälle som värderar den mätbara kunskapen. Att då hitta det bästa sättet att

värdera de estetiska ämnena utan att göra det för fyrkantigt eller tappa bort kreativiteten är en

utmaning som den Sydafrikanska läroplanen har tagit på sig som en självklarhet.

Jag uppfattar som jag har nämnt tidigare det sydafrikanska skolsystemet som väldigt

västinfluerat och lite av ambitionen med den nya läroplanen är att anpassa det mer efter en

Afrikansk kontext. Ändå är den övergripande fokusen hos lärarna fortfarande västerländsk.

Kan man ändra fokus utan att tappa i kvalité är en väldigt relevant fråga tycker jag och många

är de lärare som har uttryckt sin missnöjdhet med ändrade perspektiv. Ett exempel som jag

också har nämnt tidigare är det att man nu ska undervisa mer om afrikansk konst i stället för

den europeiska som man alltid har gjort. Att timantalet ändras och nya saker läggs in är andra

faktorer som i sammanhanget frustrerar lärarna. Det lokala perspektivet och kontexten är ett

annat område som kan vara svårt att ta till sig eftersom det kräver en perspektivändring. Jag

kan känna igen flera av åsikterna och frustrationen från den svenska skolan där lärarna får mer

och mer omkringliggande arbete och tycker att fokuset på eleverna och undervisningen tappas

bort. Delar av missnöjet är kanske enbart utslag av att lärarna inte gillar förändring och har

svårt att se vart det leder. Vi är ju vanemänniskor och skolan som företeelse verkar vara en

trög institution som är ovillig att förändras, inte bara i Sverige. Att i en så ny demokrati som

Sydafrika se behovet av kontinuitet och något som man känner igen är inte underligt. I

grunden uppfattar jag det som om lärarna ändå tycker om den nya läroplanen och är villiga att

                                                  
39 Marner, A, Örtegren, H, Segerholm, C.(2005) s 53
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jobba utifrån den. Man är stolt över de förändringar som sker och vill vara en del av det nya

samhället. Det är fullt förståeligt att man vill ha kvar saker och ting så att man känner igen

sig.

Jag vill också belysa frågeställningen om det västerländska sättet att utbilda barn och

ungdomar är det bästa i ett Sydafrikanskt perspektiv. Vilka värderingar och kunskaper

behöver man här? Nu är ju världen en global miljö och vi kommer närmare varandra i och

med de nya sätten att kommunicera inklusive Internet. Det behöver ju inte betyda att vi ska bli

likriktade. Och ska då en västerländsk kanon vara den allenarådande? Och finns det andra sätt

att utbilda våra barn med lika gott resultat? Alla dessa frågor tycker jag är värda att fundera på

men jag är inte den som kan eller ska ge några svar. När det gäller läroplanen tycker jag att

man är på god väg att hitta en egen form men det är fortfarande väldigt västinfluerat och det

kommer man kanske inte ifrån. Jag tycker ändå man måste problematisera frågan. Nu är

Sydafrika ett land som har många kulturer och att den västerländska är en rotad del av den är

ett faktum. Det är ändå en utmaning för landet att integrera alla kulturer och strömningar för

att skapa en enhet som kan kallas Sydafrikansk. Detta tror jag gäller på det politiska planet

liksom i skolan. Ambitionen är hög men verkligheten har svårt att komma ikapp.

Under arbetet har jag funderat kring den allmänna skolan och dess tillgänglighet i Sydafrika.

Jag kan inte bestämma mig för om Sydafrikas policy i utbildningsfrågor har bestämt sig för att

göra utbildning tillgänglig för alla eller inte. Att man i de flesta skolor tar ut en skolavgift

skapar segregation mellan människor om än en ofrivillig. Man har valt en väg som liknar den

existerande i USA vad gäller sociala frågor och skolfrågor. Både läroplanen och regeringens

uttalande om utbildning poängterar vikten av att alla har tillgång till utbildning. Skolan är

obligatorisk i landet från 7 års ålder fram till du går ur nionde klass precis som vi har i

Sverige. Man nämner som en av grundprinciperna för läroplanen inkluderande och i detta

måste man mena för alla. Man lägger ner mycket pengar på att betala utbildningen för de

fattigaste men låter fortfarande de som har lite mer pengar betala. Jag tror att man inte bara

måste ändra på läroplanen utan tänka om hela skolsystemet innan man kan komma så långt att

man helt kan innefatta en skola för alla. Jag är säkert präglad av vårt system i Sverige som

bygger på en fri skola för alla. Det blir också svårt att inte ta ställning för de svaga och mindre

privilegierade när man vistas mitt i ett så diskriminerande sammanhang.
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Självklart kan man inte ha en läroplan som diskriminerar vissa delar av befolkningen och

hindrar den från vissa delar av utbildning som man har haft historiskt. Men att i ett land som

Sydafrika, med den historia som har varit, inte lägger ner mer arbete och pengar på att plana

ut skolsystemet även ekonomiskt uppfattar jag som underligt. Att förbättra skolorna är att

eliminera skillnaderna. Många är de som har pengar och kan och vill betala extra för

utbildningen. Ännu fler har inte alls de ekonomiska medlen att betala. Detta bildar en

ekonomisk segregation i stället för den segregation som apartheid stod för. Jag kan inte se att

det är bättre. Fortfarande är det så att de som sitter på pengarna är i majoritet, de vita före

detta förtryckarna, och detta kommer antagligen att ändras, men under lång tid. Följden blir ju

att de som har bra utbildning är de vita, de som kan få de jobb som kräver god utbildning är

de vita och så vidare. Även detta kommer med tiden att förändras, men det tar också tid om

man inte effektivt undviker segregationen i skolorna.

Detta är må hända en politisk fråga men en av de viktigaste ramfaktorerna är ändå de

ekonomiska medlen som skolorna har. Detta påverkar alla andra ramfaktorer som storlek på

klass, lokaler, material och lärarresurser.40 Alla dessa faktorer är ju olika beroende på vart i

landet och vilken skola man tittat på. Jag har ju som jag tidigare nämnt varit i ett väldigt

privilegierat område med privilegierade barn. Ändå ser man hur skolan lokalmässigt har

problem. I Sverige skulle de lokaler Konstcentret låg i inte få användas till skollokaler. Det

fanns mögel och fuktfläckar, ingen värme och dragiga fönster. Här lägger man uppenbarligen

ner mer på lärarresurser än på lokaler. Och trots de undermåliga lokalerna bedriver man

undervisning med höga ambitioner.

Slutligen är det mesta i samhället politik och för att sätta in skolan i samhället kommer de

styrande politiska frågorna in som en självklar del. Detta blir extra tydligt för mig i Sydafrika

där de flesta samtal utmynnar i politiska frågeställningar. Jag har många nya erfarenheter från

min vistelse i Stellenbosch och jag kommer med all säkerhet att återvända. Jag har inte bara

fått upp ögonen för ett annat land och dess utbildningsväsen utan även fått ett vidgat

perspektiv på min egen kontext som blivande lärare i Sverige.

                                                  
40 Lindström och Pennlert, (2004) s 46
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Alla bilder i dokumentet är tagna av mig och föreställer miljöer och elevarbeten från
Konstcentret PJ Olivier och övriga skolor jag besökte.
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Bild 15: Elevarbete från grundskola i Somerset West

Bild 16: Elevarbete från High School i Somerset West

Bild 17: Elevarbete från grundskola i Somerset West

Bild 18: Elevarbete från High School i Somerset West

Bild 19: Elev i arbete vid PJ Olivier

Bild 20: Skulpturläraren vid PJ Olivier pratar med en elev

Bild 21: Skulptursalen vid PJ Olivier
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Bild 22: Elevarbete från PJ Olivier

Bild 23: Elevarbete från PJ Olivier

Bild 24: Elevarbete från PJ Olivier

Bild 25: Skulptur elever i arbete, PJ Olivier

Bild 26: Åk 8 elever i arbete, PJ Olivier

Bild 27: Elevarbete från High School i Somerset West

Bild 28: Elevarbete från High School i Somerset West

Bild 29: Elevarbete från PJ Olivier

Bild 30: Elevarbete under arbete från PJ Olivier


