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Sammanfattning 

  
Syftet med arbetet är att belysa möjligheter och metoder för ett ämnesövergripande 
arbetssätt mellan bild och slöjd genom nutida konst- och hantverksfenomen såsom 
gatukonst och graffitiarterna, samt att undersöka pedagogernas uppfattningar om de 
sätt genom vilka de arbetar med dessa konst- och hantverksfenomen i undervisning 
och i sina kurser. Utgångspunkten är att studien ska besvara hur lärarna arbetar 
ämnesintegrerat mellan Bild och Slöjd och hur pedagogerna förhåller sig till gatukonst 
och graffitiarterna i sin undervisning och i sin verksamhet. Frågan om hur dessa 
konstformer kan motiveras som undervisningsinnehåll ska också få svar. Kvalitativa 
intervjuer har gjorts med informanter med skilda erfarenheter av området, men de är 
alla lärare, lärarutbildare eller workshopsledare. Resultatet är belyst ur ett 
sociokulturellt perspektiv och med Foucaults teorier om makt och diskurs. Skillnader 
och likheter i pedagogers förhållningssätt har synliggjorts och vilken plats gatukonst 
kan ha i ett skolsammanhang. Synen på Bild och textilslöjd, som i samhället  kan 
motsvaras av konst och hantverk, står inför en förändring och får en ny plats i en 
samtida kulturkontext.  
 
 
Sökord: gatukonst, graffiti, ämnesintegrering, bild, textilslöjd 
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Förord 

Tack! Till Janna, för att du i ett tidigt skede fick mig att inse att det är helt okay att 
nörda in sig på precis det som inspirerade mig mest. Till Bente, för att du tolkade 
norska ord, bryggde kaffe åt mig och fick ut mig ur lägenheten när jag behövde dansa. 
Jag menar pausa. Till Sofie, för pepp och krismiddagar. Till Elfrida, för att jag fick 
skriva de tråkiga avsnitten i en hipp kontorsmiljö. Till sist, tack till min handledare 
Britt Marie, för att du trodde på min idé. 
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Inledning 

  
Är graffiti konst? 
  
/…/ Alla handlingar och föremål kan vara konst, därmed naturligtvis även graffiti. 
Alla handlingar och alla föremål kan också vara något annat än konst, det beror på 
syftet. T.ex. bowling, frukt och skiftnycklar behöver inte vara konst, inte heller måleri 
på vägg är nödvändigtvis konst. Även det måleri som är konst kan samtidigt vara fult, 
tråkigt och förstörande. Konst är i sig inget kvalitetsbegrepp. Konst har fått en 
oförtjänt positiv klang som t.ex. fred och barn. 
   Klotter är ett uttryck för att vara delaktig och göra ett avtryck. Ett behov som även 
unga människor har. Sen man började med skolplikt har ungarna blivit bortfösta från 
samhällsbyggandet. Om de fick vara med och bygga staden skulle klottret försvinna. 
Ett barn som gör en smörkniv och ger den till sina stolta föräldrar, förstör inget den 
dagen. Är smörknivar konst? Vem bryr sig? (Ernst Billgren, 2011:21f) 

  
Konstbegreppet är svårdefinierat och min egen syn på det har skiftat med åren. 
Billgren visar med ovanstående stycke det komplexa i att både fastslå vad som är 
konst och huruvida graffiti skulle rymmas inom det begreppet. Olika former av 
gatukonst och graffitiarter är en vanlig syn i det offentliga rummet, främst i städer men 
även på landsbygden och kanske snart också i klassrummet. Huruvida det är konst 
eller ej är en ganska irrelevant fråga, som i vilket fall som helst inte kan få ett entydigt 
svar. Statusen som en illegal praktik i det offentliga rummet intresserar mig inte heller. 
Det som är straffbart idag kan vara lagligt imorgon, och som lärare bör och ska du lära 
dina elever att förhålla sig till och orientera sig i det föränderliga samhället. Det 
behövs en motmakt som snarare problematiserar än dömer dessa estetiska uttryck och 
utmanar den medierepresenterade diskursen där dessa uttryck alltför ofta buntas ihop 
och refereras till som “klotter” (Cecilia Andersson, 2006 och Kolbjörn Guwallius, 
2010). Mitt antagande är att elever oftare kommer i kontakt med gatukonst än 
institutionell konst. Vi rör oss oftare i stadsrummet än i gallerier. För elever kan det 
ligga närmare att interagera och identifiera sig med de olika typerna av gatukonst och 
graffitiarterna. Jag har jag här valt ut två ämnen som skulle kunna beröra gatukonst 
och graffitiarterna inom skolans fält, och det är Bild och Slöjd (när det är jag som 
diskuterar Slöjd så åsyftar jag främst textilslöjd). Slöjden, som oftast förknippas med 
hantverk, praktisk nytta och traditioner, har börjat få en ny roll i samhället. Den 
kopplas till D.I.Y.-rörelsen, som står för “Do it yourself”, som kanske snarare är ett 
förhållningssätt än en rörelse och ett slags motstånd mot det köpta och 
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färdigproducerade (Clara Åhlvik & Otto von Busch (red.), 2009). D.I.Y. går enkelt 
förklarat ut på att vi gör saker själva istället för att köpa en tjänst eller en vara. Det har 
i det närmaste blivit hippt och anses miljömedvetet att återbruka. Textil gatukonst som 
instickade lyktstolpar syns allt oftare och hantverksaktivism där protester och politiskt 
synliggörande kan gå via exempelvis virknålen. Har så aktuella fenomen, som textil 
gatukonst, fått fäste i skolslöjden? Hur hanterar bild- och slöjdlärarna sådana nya 
företeelser som sker i det offentliga rummet, utanför skolan? Får sådana “olagliga 
konstformer” komma in i klassrummet, och kan gatukonst i undervisningen skapa 
diskussioner i skolan och problematisera den för-givet-tagna demokrati och bildning 
som lärarna ska förhålla sig till? Lärare kan vara omedvetna om sin makt att 
reproducera och återskapa en önskvärd kanon. Gatukonst och graffitiarterna diskuteras 
oftast som klotter och skadegörelse på grund av rådande diskurs och deras nuvarande 
status som illegal. Gatukonsten och graffitiarterna kan som sagt beröra både Slöjd och 
Bild. Under lärarutbildningen har jag varit med om att varnande fingrar har höjts för 
att låta Bild eller Slöjd bli “hjälpämnen” till de andra ämnena i skolan. Att integrera 
dessa ämnen med andra diskuteras ofta som ett utnyttjande istället för ett ömsesidigt 
utbyte. Kan ett ämnesintegrerande arbete mellan Slöjd och Bild vara berikande för de 
båda, och kan den vägen gå via gatukonsten och graffitiarterna? 
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Syfte  

 
Syftet med arbetet är att belysa möjligheter och metoder för ett ämnesövergripande 
arbetssätt mellan Bild och Slöjd genom nutida konst- och hantverksfenomen såsom 
gatukonst och graffitiarterna, samt att undersöka pedagogernas uppfattningar om de 
sätt genom vilka de arbetar med dessa konst- och hantverksfenomen i undervisning 
och i sina kurser. 
 
 

Frågeställningar 

 
• Hur kan lärare arbeta ämnesintegrerat mellan Bild och Slöjd? 

 
• Hur förhåller sig pedagoger till nutida konst- och hantverksfenomen såsom 

gatukonst och graffitiarterna i sin undervisning och i sin verksamhet? 
 

• Hur kan gatukonst och graffitiarterna som undervisningsinnehåll kopplas till 
styrdokumenten? 

 
 

Avgränsningar 

 
Min utgångspunkt är att gatukonst och graffitiarterna ska definieras som konstarter 
eller hantverksformer bland andra trots sin nuvarande status som “illegala estetiska 
uttryck på allmän plats” (Guwallius, 2010). Jag vill därför poängtera att jag inte utgår 
från att mina informanter delar denna utgångspunkt, och att olika förhållningssätt till 
dessa uttryck i det offentliga är en del av diskursen kring gatukonst och graffitiarterna. 
Intervjuer kommer dock bara göras med de som arbetar/ har arbetat med gatukonst på 
något vis i sin undervisning eller på sina kurser och dylik verksamhet. Detta för att 
utgångspunkten är konstruktiv och jag vill belysa bild- och slöjdlärarnas möjligheter 
att arbeta med de konstformer och metoder vi finner i det offentliga rummet. 
Avgränsningen till Bild och Slöjd beror dels på min ämneskompetens och dels på hur 
jag har sett att de har beröringspunkter både inom konstformen och i skolan som ofta 
förbises.  
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Metod 

 
Den “objektiva sanningen” om de bästa tänkbara metoderna och förhållningssätten för 
ämnesintegrering, gatukonst i undervisningen och så vidare existerar inte. Jag förhåller 
mig till resultatet av de kvalitativa intervjuer som genomfördes som ett utsnitt av 
verkligheten, dessa lärares och pedagogers vardag och erfarenhetsbaserade kunskaper. 
Annika Lantz (2007) hävdar även hon att det är omöjligt och inte heller 
eftersträvansvärt att träna förmågan till “objektivitet” i en kvalitativ intervju. Att ha en 
ambition att “spegla källan”, det vill säga att det är den intervjuades tankar som 
kommer fram, är givet. Att sträva efter att inte värdera resultatet utifrån sig själv är 
också det önskvärt, om än omöjligt att uppnå till fullkomlighet (Lantz, 2007). Enligt 
Lantz är det också värt att ta med i beräkningen att det är det som kan observeras i 
exempelvis ett klassrum mest troligt inte kan likställas med det som kommer fram i en 
intervju. Det en person säger att hen gör blir det som analyseras och resultatet skulle 
kanske bli annorlunda ifall jag hade valt observation som metod istället för kvalitativ 
intervju. Jag får helt enkelt förlita mig på att den information som informanten ger mig 
mer eller mindre överensstämmer med hens praktik. 
 
 

Urval 
 
Då området för min studie är relativt snävt och jag har behövt komma i kontakt med 
pedagoger som har specifika erfarenheter av det jag vill studera, så har min metod för 
att finna informanter varit relativt okonventionell, men för mitt syfte effektivt. Jag har 
via olika kontaktnät sökt informanter, följt upp namn i tidningsartiklar, frågat före 
detta kursare och lärare hur det står till i deras nätverk med personer som möjligen 
jobbat med liknande metoder och projekt som dem jag vill undersöka. Detta har varit 
det enklaste sättet att finna personer som jag direkt kunnat avgöra huruvida deras 
arbete och verksamhet kan bidra till studien. Totalt tackade sju personer ja till att bli 
intervjuade och medverka i studien.  
 
Mina sju informanter är lokaliserade från syd till nord i både Norge och Sverige och 
därför har fem av intervjuerna gjorts via e-post. Tre personer tackade nej till att 
medverka i studien med motiveringen att de inte hade tid eller att de inte ville vara 
med. Ytterligare tre svarade inte på förfrågan trots upprepade påminnelser. 
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Datainsamlingsmetoder 
 
Kvalitativa intervjuer har gjorts med informanter av olika bakgrund med tonvikt på 
lärare i den svenska skolan och hur de förhåller sig och arbetar med gatukonst och 
graffitiarterna i sin undervisning men också lärarutbildare och workshopsledare med 
erfarenhet av detta. Ett par av dem är eller har varit aktiva konstnärer inom området. I 
mötet med informanter så hade jag förberett olika frågeområden kopplade till mina 
frågeställningar, t ex. ämnesintegrering, lärarens förhållningssätt och motivering. E-
postintervjuerna innehöll skrivna frågor, som jag försökte hålla ganska öppna, 
såsom ”beskriv hur du arbetar med gatukonst inom din verksamhet” och ”beskriv hur 
ni arbetar ämnesintegrerande på din skola”.  

 
 
Procedur 
 
Eftersom jag ville intervjua pedagoger med erfarenheter av det specifika området så 
minskade mina möjligheter drastiskt att kunna möta mina informanter personligen. Av 
mina sju informanter så mötte jag två och mejlade med fem. De två intervjuerna 
varade ungefär en timme vardera och spelades in med diktafon, och jag transkriberade 
hela materialet. De personliga intervjuerna genererade en större mängd data än e-
postintervjuerna, eftersom e-postintervjuerna innehöll färdig text från informanterna 
och tog därför mycket mindre tid att bearbeta. Fördelarna med e-postintervjuerna var 
att informanterna inte behövde befinna sig i mitt närområde, att de formulerade 
mycket data på egen hand och hade gott om tid att reflektera över sina svar (Anne 
Ryen, 2004:197). Nackdelar med denna metod finns förstås också, till exempel är det 
svårare att skapa tillit utan direktkontakt och att informanternas erfarenhet av att 
kommunicera online varierar (2004:198f) I de fall där jag funnit svaren alltför 
förenklade så har jag haft möjlighet till uppföljande intervjuer via e-post i försök att få 
utförligare svar. I intervjuförfrågan så nämndes Skype och telefonintervju som en 
möjlig form för kontakt mellan mig som forskare och informanterna, men av olika 
anledningar, bland annat språkliga och tekniska svårigheter, så avgränsades 
intervjuerna till e-post eller till personliga möten. 
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Reliabilitet 
 
Informanterna har olika bakgrund och erfarenhet, vilket gör att en likadan studie med 
andra informanter nog skulle kunna få ett lite annorlunda resultat. Även om 
frågeområdena berörde samma ämnen så var frågorna inte exakt likadant ställda, vilket 
ju givetvis påverkar deras utsagor. I enlighet med Lantz (2007) så inser jag att det inte 
är möjligt att vara helt objektiv eller att informanterna inte kan representera en hel 
lärarkår. Studien blir ett utsnitt av verkligheten där jag har speglat mina källors 
förhållningssätt och tankar (Lantz, 2007). 
 
 

Etiska överväganden 
 
I intervjuförfrågningarna som skickades ut till de tänkta informanterna framgick det att 
information som dem skulle begränsas till vilka ämneskombinationer de undervisar i 
och att både namn och genus skulle neutraliseras för att garantera anonymitet. 
Informanterna informerades också om att de närsomhelst kunde avbryta intervjun utan 
skyldighet till förklaring. Denna information upprepades även vid intervjutillfällena. 
Rätten till konfidentialitet och anonymitet har säkrats så långt det varit möjligt (Ryen, 
2004). Jag har också muntligt eller skriftligt informerat informanterna om att de 
kommer få läsa texten innan den publiceras.  
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Bakgrund och litteraturgenomgång 

 
Bilden har förändrats mycket sedan starten i den svenska skolan (Sven Hartman, 2005), 
i förhållande till slöjden som fortfarande tyngs av traditioner och gamla värden om 
nytta och “det goda hantverket” (Hartman, 2005). Utanför skolan kan gränsen mellan 
slöjden som hantverk och bilden som konst vara betydligt mer svårdragen. Ska en 
bildväv kallas textilt hantverk eller konstverk, och är en skulptur fortfarande en 
skulptur om den dessutom kan användas som en artefakt? Vem bryr sig? skulle kanske 
Billgren (2011) ha sagt. I den svenska skolan har vi Slöjd och Bild åtskilda, men i 
Norge har man istället Kunst og håndverk i skolan som ett enda ämne. I 
litteraturgenomgången sammanfattar jag de för uppsatsen relevanta delarna av 
styrdokumenten från svenska skolans läroplan och kursplanerna i slöjd och bild, samt 
norska skolans kursplan i Kunst og håndverk. Anne Bamfords forskning sammanfattad 
i The Wow Factor (2006) om kvalitativ bildundervisning samt Cecilia Anderssons 
avhandling Rådjur och raketer (2006) om gatukonst som kreativ praktik.  Även texter 
som berör ämnesområdet finns representerade. 
  
 
Styrdokument 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
 
Något av det första som skrivs ut i läroplanen från 2011 är att skolväsendet vilar på en 
demokratisk grund och att “var och en som verkar inom skolan ska också främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” 
(Lgr11, 2011:07). Vidare ska individens frihet och integritet gestaltas och förmedlas i 
skolan och hen ska fostras till “rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” 
(2011:07). Eleven ska genom frihet under ansvar vara delaktig i samhället. Det 
svenska samhället beskrivs som internationaliserat och världens nationsgränser som 
något som allt oftare passeras och som därför “ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (2011:07).  
  
Det räcker dock inte att förmedla kunskap om demokratiska värderingar, utan tillvaron 
i skolan skall alltid präglas av dessa och utveckla elevernas kapacitet till att ta eget 
ansvar för detta. För att eleverna ska utöva ansvarstagande och inflytande ges det som 
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exempel att eleverna deltar i undervisningens planering och utvärdering och kan göra 
personliga val av “kurser, ämnen, teman och aktiviteter” (2011:08).  
  

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. /.../ 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. /.../ 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 
för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 
samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. /.../ Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ (2011:09). 

  
Ett övergripande perspektiv är betydelsefullt för hela skolan. Läroplanen berör bland 
annat vikten av att anta ett historiskt perspektiv och ett etiskt. Det historiska 
perspektivet ger eleverna redskap att “utveckla en förståelse för samtiden och en 
beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” 
(2011:09) medan det etiska perspektivet “ska prägla skolans verksamhet för att ge 
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden” 
(2011:09). I Lgr11 påstås det indirekt att vårt samhälle har gemensamma värderingar 
och att dessa ska komma till uttryck i skolan. Eleverna ska lära sig att respektera och 
sörja för “såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (2011:12). Det blir 
lärarens uppgift att föra en diskussion tillsammans med eleverna om “det svenska 
samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet [och] 
öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” 
(2011:12f). Efter avslutad skolgång så ska varje elev ha uppnått specifika kunskapsmål. 
Jag har plockat ut ett urval av dem här. Eleven 
 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv 
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska överväganden,  
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling 
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• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
miljön och samhället 
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (2011:13f). 

  
Riktlinjer som läraren ska förhålla sig till är bland annat att organisera och genomföra 
arbetet så att eleven “får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 
sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (2011:14). 

 
 
Bildämnets kursplan 
 
I bildämnets kursplan konstateras att människor “genom olika typer av bilder kan /.../ 
utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga” (2011:20) och att kunskaperna 
inom detta ämne är “betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
samhällslivet” (2011:20). Bildundervisningen ska ge eleverna erfarenheter av olika 
visuella kulturformer “där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår” 
(2011:20). Elevernas egna framställnings- och presentationsmetoder ska på olika sätt 
ge dem insikt i de olika mediernas förutsättningar för att skapa budskap genom bilder. 
“Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska 
olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika 
kulturer, både historiskt och i nutid” (2011:20). 
 
Det centrala innehållet är något som alla bildlärare ska förhålla sig till. Det centrala 
innehållet är uppdelat i årskurserna tre om tre (1-3, 4-6 och 6-9). Redan i årskurs 4-6 
ska eleverna bland annat kunna använda sig av olika trycktekniker som redskap för 
sina framställningar av bilder. När de arbetar med bildanalys ska de förstå “reklam-och 
nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap [och] konst-, 
dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är 
utformade och vilka budskap de förmedlar” (2011:21). 
 
I det centrala innehållet för årskurs 7-9 är det bland annat bildframställningen av 
“berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter 
och upplevelser” (2011:22) som ska ingå i undervisningen, och även “rättigheter och 
skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och 
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integritet i medier och övriga sammanhang” (2011:22). När eleverna arbetar med 
bildanalys i årskurs 7-9 ska det exempelvis vara: 

  
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och 
hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 
• Samtida konst-och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från 
olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken 
är utformade och vilka budskap de förmedlar (Lgr11, 2011:22). 

 
 

Slöjdämnets kursplan 

 
Det bör nämnas att kursplanen för Slöjd är densamma oavsett om undervisningen 
bedrivs som textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Det finns heller inte utskrivet 
någonstans att Slöjd ska vara uppdelat i dessa två kategorier i praktiken.  

 
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för 
människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär 
att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika 
situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar 
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. 
Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling 
(2011:213). 

 
Syftet med slöjdundervisningen är att utveckla “medvetenhet om estetiska traditioner 
och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och 
tidsperioder” (2011:213). Eleverna ska kunna “tolka slöjdföremåls estetiska och 
kulturella uttryck” (2011:213). I det centrala innehållet för årskurs 4-6 som berör 
slöjdens uttrycksformer står det bland annat att undervisningen ska beröra “Hantverk 
och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna 
idéer och skapande” (2011:215). Det finns en del i kursplanens centrala innehåll som 
benämns som “Slöjden i samhället” (2011:214) där eleven i årskurs 4-6 bland annat 
ska sätta slöjdverksamhetens betydelse i kontext till “individen och samhället, 
historiskt och i nutid” (2011:215). Undervisningen som berör slöjdens estetiska och 
kulturella uttrycksformer i årskurs 7-9 ska exempelvis innehålla:  
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• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av 
egna idéer 
• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen 
• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell 
identitet (2011:216) 

  
Avslutningsvis, det centrala innehållet som berör slöjden i samhället för årskurs 7-9, 
ska innefatta “Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga 
rummet” (2011:216). 
 
 
Arts and crafts subject curriculum (Kunst og håndverk) 

 
Jag kommer senare att göra en jämförelse mellan kursplanerna i Slöjd och Bild, och 
eftersom mitt syfte bland annat är att belysa möjligheter och metoder för ett 
ämnesövergripande arbetssätt mellan dessa två ämnen så vill jag också se hur 
kursplanen Kunst og håndverk ser ut i Norge. Det skolämnet kan ses som en slags 
sammanslagning mellan Bild och Slöjd. 
 
Kunst og håndverk i den norska grundskolan är uppdelad i de fyra ämnesområdena 
Visuell kommunikation, Design, Konst och Arkitektur. Kompetensmålen är konkret 
uppradade för årskurs 2, 4, 7 och 10. Att kunna uttrycka sig muntligt, i skrift, att läsa, 
räkna och använda digitala verktyg definieras som baskunskaper som kopplas specifikt 
till Kunst og håndverk. Jag har här använt mig av den engelska versionen av 
kursplanen i Kunst og håndverk för en säkrare förståelse, både för mig själv och 
kanske för läsaren. Beskrivningen av ämnet i kursplanen fastslår bland annat att Kunst 
og håndverk  
 

embodies various traditions, from the craftsman’s solid knowledge of materials, 
techniques and work processes, via the designer’s knowledge of developing ideas and 
solving problems, to the artist’s production of creative works of art (Arts and crafts 
subject curriculum, 2011:01).  

 
Att kunna kommunicera visuellt och delta i demokratiska processer nämns som 
exempel på de kunskaper som ämnet kan resultera i. “Aesthetic competence is a 
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source of development on several levels, from personal growth, via influence on one's 
personal surroundings, to creative innovation in a larger social perspective” (2011:01). 
 
 
Ämnesspecifika ord och begrepp 
  
Här följer en kortare lista över de termer som är återkommande i texten eller som kan 
vara nödvändiga för förförståelsen, men som inte hinner behandlas enskilt. Vissa 
begrepp, som ”textilgraffiti” och ”craftivism”, är relativt nya och också svåra att 
avgränsa. Tobias Barenthin Lindblad (Guwallius, 2010) har gjort en egen lista över 
definitionerna av “otillåtna estetiska uttryck på allmän plats” (2010:5f) med tre 
undergrupper som jag här återger i förkortad form: 
  
1. Klotter: /…/ “Klotter behöver inte ha stil eller vara vackert. /.../ Klottret är ofta 
inkluderande /.../ [och] görs i stundens ingivelse. /.../ Ordet är ofta värdeladdat och 
används idag ofta om taggar och alltid negativt” (Guwallius, 2010). 
 
2. Gatukonst: /…/ är ett samlingsnamn för “de uttryck som blivit populära i Sverige 
sedan mitten av 1990-talet. Konstnärer som Shepard Fairey och Banksy är 
förgrundsfigurer. /.../  gatukonst [är] inkluderande” (Guwallius, 2010). Gatukonsten 
har estetiska krav, och den är planerad och det ska finnas ett syfte eller en tanke bakom.  
 
3. Graffiti: delas upp i tre egna undergrupper: “tags, throw-ups och pieces och görs i 
en estetik som är influerad av den namnbaserade graffiti som växte fram i New York i 
slutet av 1960-talet” (Guwallius, 2010). Ofta improviserat, görs med en viss sorts 
estetik och är stilmässigt exkluderande. “En graffitikännare läser både tags och 
målningar, och drar slutsatser om stilinfluenser, plats, färgval, material och attityd” 
(2010). 
  
Culture jamming, adbusting: Manipulering av budskap med hjälp av 
annonsparodier och kapning av reklamskyltar (Naomi Klein, 2001:316). 
Reklamsabotage har oftast ett politiskt innehåll och görs som ett sätt att kritisera 
annonsören, företaget eller själva reklambilden, eller använder reklambilden som 
bakgrund för att interagera med och skapar nya budskap och betydelser (Guwallius, 
2010:55). 
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Textilgraffiti: Stickgraffiti, gerillabroderi, garngraffiti. Textil gatukonst i det 
offentliga rummet har olika namn. Gruppen Knitta Please sägs ha varit först ut 2005 i 
Houston, USA, med att sätta upp en stickning i det offentliga rummet (Guwallius, 
2010). 
  
Craftivism: Ett hopslagsord av ”craft” och ”activism”. Slöjd med syftet att vara 
politiskt. ”The goal is to make us all start talking – and keep talking – about art, about 
politics, about one’s place in a community” (Joan Tapper & Gale Zucker, 2011:09). På 
svenska har jag också sett det kallas ”slöjdaktivism”. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Cecilia Andersson slår fast i sin avhandling Rådjur och raketer (2006) att gatukonst 
inte faller under konstbegreppet, “det är en praktik som på sina egna premisser ställer 
frågor utifrån sin position som illegal och icke rumsren verksamhet” (2006:150). Den 
har, precis som graffitin, sina rötter i motståndsrörelser som behövde sprida 
information och budskap som inte kunde gå via andra medier, men den har också 
existerat väldigt länge. Vi finner den som grottmålningar och i utgrävningarna av 
Pompeji. Tags, graffitins signaturer, påminner om kalligrafi från Ostasien. Det är inget 
nytt fenomen, det är en protest och en motmakt. Andersson skriver att gatukonsten har 
likheter med den samtida konsten, till exempel så har båda kopplingar till och är 
inspirerad av masskultur och populärkultur. Andersson menar också att det finns 
formell konst och att gatukonstens uttryck inte kan omfattas av den. Gatukonsten och 
graffitins uttryck är som ett eget språk, det kommunicerar med platsen den finns på 
och synliggör den, men också med dem som ser den och reagerar på den. Det är 
karaktäristiskt för den att den är föränderlig och förgänglig, den kan ju både saneras 
bort, blekna eller målas över av en annan graffitimålare till exempel.  
 
Konstvärlden har på senare tid visat ett större intresse för gatukonst, fortsätter 
Andersson, vilket vi kan se på att det nämns som en egen konstform, ges plats i olika 
kulturinstitutioner och att det ordnas egna graffiti- och street art-utställningar. På detta 
sätt har dessa institutioner fortfarande makten att antingen ignorera nya konstformer 
och uttryck eller att uppta dem i det som klassas som högkultur, den som ges plats i 
gallerierna. Däremot så är medierapporteringen sig lik, nu som för 40 år sen, visar 
Andersson, där utövarna antingen framställs som bovar eller i ett dekadent 
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utanförskap. Överlag så förmedlas en något mer tillåtande aura kring gatukonst än om 
graffiti. I artiklar så omnämns ofta gatukonst och graffitiarterna som klotter, och 
motståndet mot det så kallade klottret beskrivs i krigstermer som till exempel 
“strategi”, “bekämpning”, “front” och så vidare, vilket sänder ut specifika signaler till 
allmänheten om hur vi ska förhålla oss till denna skadegörelse. Ofta hävdas att denna 
form av lagförbrytelse kommer att leda till grövre kriminalitet för utövarna, men som 
har motbevisats med forskning av bland andra kriminologerna David Shannon och 
Michael Johannsson (Swedish graffiti: A  criminological perspective). Diskursen kring 
hur gatukonst och graffiti formas rymmer ett maktperspektiv. Vilka är det främst som 
får komma till tals och sätter ton för den fortsatta diskussionen? 

 
Debatten kring gatukonst är aktuell, och vare sig man fördömer eller accepterar så 
skapar gestaltningsformen, genom sin praktik och platserna för den, diskussioner som 
inte bara handlar om värden; moraliska, juridiska, estetiska, utan sprider också ringar 
på vattnet och initierar frågor kring det offentliga rummets idé, demokrati och inte 
minst frågor om vad som är konst, konstens funktion och konstens plats i samhället 
(Andersson, 2006:40). 

 
När Andersson sätter ljus på gatukonst som praktik är det, som hon själv skriver, inom 
en aktuell debatt om vem som äger det offentliga rummet. Att ha möjlighet och rätten 
att verka i det offentliga rummet är en demokratisk idé. Våra rättigheter ska kunna 
gälla även i offentligheten, men vår rätt till det offentliga rummet tycks krympa. Den 
vanliga medborgaren har ingen plats vid bordet när en stadsplanering görs, inte heller 
när arkitekturen skapas. Ju mer av det offentliga livet som privatiseras, desto mindre 
kan vi tala om att det är demokratiskt, skriver Andersson. Vissa tycker att gatukonst 
och graffiti inte är önskvärt i stadsbilden, men det som redan finns där, som reklam 
och beställd offentlig konst, har vi önskat den specifikt? Andersson använder nästan 
också krigstermer på vissa ställen. Det är “konflikter” och det är en “kamp” om den 
allmänna miljön (2006:167), vem kan ta plats i det, kommer det öppnas eller slutas, 
vems uttryck kommer fram. Ekonomi, makt och status påverkar alltmer hur vi kan 
interagera med till exempel den stad vi lever i. Gatukonsten och graffitiarterna 
förutsätter att det finns en offentlig miljö att verka i, det är gatan som är scenen och 
galleriet, som både speglar och kommunicerar med verken.  

 
Gatukonsten är dock en konstform vars plats är gatan. Det är på denna plats den fyller 
en funktion. Det är inte relevant att lyfta in denna konstform i ett slutet rum, utan 
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snarare att vidga konstens fält till att nå ut på gatan. Den vedertagna uppfattningen om 
vad som är och vad som får vara konst kan breddas genom att se på konstens funktion 
och kriterierna för denna. Konst är inte bara till för några få, konst är ett verktyg för 
människor att forma och förstå sin omvärld (Andersson, 2006:163). 

 
 
Anne Bamford (2006) kartlade konstundervisning (arts education) tillsammans med ett 
forskarteam. Undersökningen berörde över 40 länder och organisationer över hela 
världen. Forskningen skulle båda undersöka hur konstundervisningen bedrivs på dessa 
platser och när den är kvalitativ. Man kan säga att kvalitativ konstundervisnings kärna 
är att den inte är isolerad inom skolinstitutionen, utan bedrivs genom samarbeten med 
omvärlden.  
 
I stora drag så existerar diverse former av konstundervisning för att “pass on cultural 
heritage to young people” samt “enable them to create their own artistic language and 
to contribute to their global development (emotional and cognitive)” (Bamford, 
2006:42). Detta är den definition som Anne Bamford utgick ifrån i sin forskning om 
konstundervisning. Bamford menar dock att denna definition egentligen inte räcker 
eftersom att konst fortfarande betyder olika från kultur till kultur. I konstnärlig 
utbildning så inräknades inte bara undervisning i bild utan även till exempel musik, 
drama, dans, hantverk (slöjd), skulptur, design, film, etc. Forskningen berörde också 
konstens inverkan på resterande undervisning och “education partnership”, som kan 
översättas till ämnesövergripande undervisning i en svensk kontext. Bamfords 
forskning kommer bland annat fram till att: 
  

• Termen “konstnärlig utbildning” är kulturellt- och kontextspecifikt 
• Oavsett land så finns kärnämnen såsom teckning, musik och hantverk i 

läroplanerna 
• Ekonomiskt utvecklade länder lägger större tonvikt på för dem kulturellt specifika 

konstformer 
• Det finns en skillnad mellan undervisning i och om konst och undervisning genom 

konst, där konsten används som ett pedagogiskt verktyg i andra ämnen 
• Konstnärlig utbildning har inverkan på barnet, undervisningen och lärmiljön, och i 

samhället 
• Kvalitativ konstnärlig utbildning gör tydlig nytta för barns hälsa och 

sociokulturella välbefinnande 
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• Kvalitativ konstnärlig utbildning tenderar att karaktäriseras av ett starkt 
partnerskap mellan skolor, konst utanför skolan och samhällets organisationer 
(med andra ord när lärare, konstnärer och gemenskaper ute i samhället 
[communities] tillsammans ansvarar för tillhandahållandet av den konstnärliga 
praktiken) (2006:11). 

  
Samtida estetiska uttryck och kulturer samlas under paraplybegreppet konst eller 
konstarterna. När nu konstens inverkan och dess mening växer och berör till exempel 
teknologin och påverkar sätten vi kommunicerar måste skolorna fokusera på en 
konstnärligt rik utbildning som ska främja kritiskt tänkande, problemlösning och 
reflektion. Den nya verkligheten är lärandets kritiska och estetiska värld (fritt översatt 
från engelskan, Bamford 2006:19). 

  
Det som karaktäriserar kvalitativ konstnärlig utbildning är bland annat aktivt 
partnerskap mellan skolor och konstorganisationer, lärare, konstnärer och samhället; 
en kombination av utveckling inom specifika konstformer och konstnärliga och 
estetiska tillvägagångssätt i andra ämnen; att avsätta tid för kritisk reflektion, 
problemlösning och risktagande; tonvikt på samarbete och pågående fortbildning för 
lärare, konstnärer och samhället (2006:88f). 
  

 
En radikal estetik 
 
Lena Aulin-Gråhamn (2004) reflekterar över det estetiska i skolan och hennes eget 
arbete med som slöjdlärare. Hon kan se tre huvudargument för detta i skolan. Det 
första argumentet berör elevernas identitetsutveckling, det andra deras 
deltagarperspektiv (som handlar om tilltro till ens egen förmåga) och det tredje om 
kommunikation, att kunna uttrycka sig. Tidigare i sin karriär hade inte Aulin-Gråhamn 
språket eller förståelsen som behövdes för att se på vilket sätt den estetiska 
verksamheten var kunskapsutvecklande, både socialt och kollektivt. Detta anknyter till 
Säljö och den sociokulturella teorin om hur inlärning och kunskapserövring sker 
socialt i relation till andra människor. Aulin-Gråhamn beskriver hur hon insåg att 
hennes undervisningsmetoder i slöjd behövde genomgå en progression för att vara 
överensstämma med dess inneboende utvecklingspotential. Den kunde 
kontextualiseras på andra sätt än vad den gjorde och mycket kunde utföras på andra 
sätt än vad Aulin-Gråhamn redan gjorde med det.  
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Aulin-Gråhamn höjer även en varningsflagg för att använda begreppet ”praktisk-
estetisk” om vissa ämnen i skolan, eftersom det både utesluter vissa ämnen att vara 
komplexa och använda sig av metoder som både är praktiska och estetiska, samt att de 
ämnen som epiteteras ”praktiskt-estetiskt” inte verkar kunna vara just något annat. 
Begreppet är nu borttaget från tidigare läroplan, men håller sig kvar i vårt språk kring 
skolan och undervisningsämnena. Just slöjden började som ett ämne som skulle fostra 
eleverna till goda människor, skriver Aulin-Gråhamn, vidare till att bara innefatta 
skapande och personlig utveckling. I framtiden ser hon gärna att den oftare tolkas som 
ett sätt att förstå sin omvärld genom den meningsskapande praktik som slöjden kan 
vara. Vidare skriver Aulin-Gråhamn att det kanske inte är de “praktiskt-estetiska” 
ämnena utan själva meningsskapandet som är marginaliserat i skolans alla ämnen. Och 
meningsskapande kan vi närma oss från olika håll, som inte ska ses som motsatspar av 
teori och praktik. Det är av vikt att de lärare och pedagoger som arbetar med 
ungdomar och barn i skolan möter dem och kan dela deras kulturreferenser genom att 
öka sin egen kompetens och kunskap inom området, menar Aulin-Gråhamn.  
 
Jan Thavenius (2004) skriver om inflytande och demokrati i skolan. Enligt Thavenius 
slår skolan ofta vakt om traditioner till varje pris och bevarar en kultursyn som saknar 
gråzoner och förblir nostalgisk. Vi tar för givet vad som är god kultur, god smak och 
försöker överföra det till eleverna. Det som är nytt och som ses som populärkultur 
möter motstånd i dagens skola och har gjort det mycket länge. Thavenius efterlyser en 
förändring i skolans värld och dess syn på vilka estetiska uttryck som välkomnas där. 
Det finns ett behov av att vända på perspektiven och inte backa för det konfliktfyllda. 
Det svartvita tänkandet om kulturen från skolvärldens sida gör att den inte ser att saker 
och ting hänger ihop och bildar en helhet och att det finns och bör bevaras en dialog 
mellan dessa enheter.  

  
Jag har /.../ skrivit om hur konstens värld under de senaste århundradena har 
utvecklats till en särskild offentlighetsform. Den representerar ett sätt att komma 
samman och skapa kommunikation människor emellan. Den har också utformat 
normer för hur vi ska förhålla oss till det som accepteras som konst. Det var i 1700-
talets Europa som det växta fram föreställningar och “regelverk” som gav konsten en 
särställning. Konsten blev en avskild sfär med en egen frihet, en särskild yttrandefrihet 
- den konstnärliga friheten (2004:225). 
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Detta regelverk cementerades på ett vis, eftersom ideal kan vara svåra att förändra. 
Konst är dock inget fixerat fenomen utan kan och bör experimenteras med enligt 
Thavenius. Konsten ställer frågor, skildrar berättelse och rymmer både högt och lågt. 
När en person värderar eller uppskattar ett konstverk eller en konstnärlig handling så 
är det kanske inte samma värdering som den så kallade konstvärlden skulle ha gjort. 
Betydelsen av ett verk varierar för personer och gör det därför svårt att fastställa en 
sorts önskad konst (2004:229). Utvecklingen står dock inte helt stilla. Eftersom att 
våra användningsområden för konsten förändrats och även våra tolkningsmönster så 
kan inte längre institutionerna som ska representera konsten fortsätta i sina egna 
mönster. Konstens roll i samhället är inte helt fastställd, eller vilken konst som är 
betydelsefull för oss. 

  
Vad är det för konst eller konstnärliga verksamheter som är viktiga och angelägna för 
den grupp individer i den speciella situationen som de befinner sig i? Det har vidare 
öppnat för insikten att det avgörande meningsskapandet sker i receptionen av konsten. 
Det är i mötet mellan konsten och mottagaren som konsten får den betydelse den kan 
ha (2004:233). 
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Kulturstörningar 
 
Naomi Klein (2001) berättar om sin intervju med Jorge Rodriguez de Gerada, en i 
New Yorks då växande skara av gerillakonstnärer. Rodriguez de Gerada själv 
benämner hellre sina verk som “medborgarkonst”. Han omvandlar de reklamskyltar 
som finns i det offentliga rummet, s.k. “adbusting” och “culture jamming”, och han 
hänvisar själv till den som en dialog som förs i ett demokratiskt samhälle “- inte som 
någon udda avantgardistisk handling” (2000:315) Den politik som förs i det offentliga 
rummet av storföretagen kommer inte undan inlägg från Rodriguez de Gerada och 
hans medborgarkonst. Medan graffitin sätter sina spår så tar culture jammers över hela 
reklamspråket och gör den till sin egen. Klein skriver att det knappast är möjligt att 
hitta ”kulturstörningarnas” ursprung eftersom denna medborgarkonst, som Rodriguez 
de Gerada kallade den, både har rötter i komik och graffiti, Do It Yourself-rörelsen 
och samtidskonst. Företagen är de nya auktoriteterna som ska bekämpas och 
konsumtion och kommers blir medborgarkonstens måltavlor för att återta makt i det 
offentliga rummet och göra invånarnas röster hörda.  
  
Tobias Barenthin Lindblad, som skrivit förordet till Sätta färg på staden (Guwallius, 
2010), gör gatukonstvandringar i Stockholm. Han skriver att de som närvarar på dessa 
exkursioner ofta låter gatukonsten i form av klistermärken och schablongraffiti passera 
utan nedlåtande kommentarer, medan tags påpekas vara skadegörelse. Graffiti och 
gatukonst går under samma brottsrubricering, även om grovheten av skadegörelsen 
klassas olika från fall till fall. Det enda som skiljer sig egentligen är estetiken. Svensk 
lag inte har några parametrar som bedömer estetisk kvalité på denna obeställda konst 
menar Barenthin Lindblad. Lagen kan inte klassificera efter smak, och det finns heller 
ingen poäng med att räkna in den. Trots detta är det estetiska omdömet av gatukonst 
och graffiti en faktor i hur vi värderar den. Men vem ska då bestämma vad som 
faktiskt är fint och fult, ska saneras bort eller få vara kvar? “Antingen är all 
skadegörelse okej, eller också inte. Men utseendet på en viss sorts skadegörelse är 
inget argument för särbehandling. Likhet inför lagen är en demokratis grundsten” 
(2010:6). 
  
“Gatukonst är /.../ en medveten handling som någon gjort för att hon eller han vill 
kommentera något i samhället, även om kommentaren kanske bara handlar om 
gränserna för vad man får lov att göra” (Guwallius, 2010:8). Landskapsarkitekten och 
doktoranden Emma Paulsson påstår vidare att när man skapar gatukonst innebär det 
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också att man medvetet bryter normer. Konsten är platsspecifik och ofta avhängig sin 
kontext. Att göra en graffitimålning hemma eller på ett galleri eller annan 
konstinstitution ogiltigförklarar den som gatukonst, även om den kan vara nog så 
inspirerad av dess estetik. Den riktar sig inte till en konstpublik utan till den som 
händelsevis råkar passera, och den inbjuder ofta denna förbipasserande till interaktion 
på olika sätt slår Paulsson fast. Att vara anonym som gatukonstnär är oftast 
erforderligt för att undvika upptäckt och repressalier från lagens långa arm, men 
anonymiteten sätter också själva handlingen i centrum. När andra människor 
interagerar med verket ökar dess livslängd. Precis som Barenthin Lindblad var inne på 
så är gatukonsten till skillnad från graffitin mer tilltalande för en bredare, om än 
slumpartad, publik eftersom den är inkluderande och tilltalar en större massa. Du 
behöver inte kunna “läsa” gatukonst för att uppskatta den, och graffiti verkar kunna 
värdesättas högre för fler personer när konstnärerna haft gott om tid att uppföra sitt 
verk, till exempel på avlägsna platser utanför storstäderna eller på lagliga väggar, 
menar Paulsson. 
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Teoretiska ingångar 
 
Säljö och det sociokulturella perspektivet 
  
Roger Säljö (2000) beskriver lärande för människan som något som givetvis inte bara 
sker i en kontext som skolan och genom undervisning. Det allra mesta av det vi lär oss 
sker utanför liknande institutioner i andra sociala sammanhang, i samspelet mellan 
människor. På grund av skolan har vi fått en syn på undervisningen som det viktigast 
skeendet när vi talar om kunskapsbildande lärande. Lärande utanför skolan, hävdar 
Säljö, får betydligt mer genomslag än den som sker i undervisningen, och kunskaper 
omskapas ständigt. Lärande är det vi tar med oss från det gemensamma som skapats i 
en social kontext till kommande situationer, till vår framtid. Vi kan helt enkelt inte 
undkomma att lära oss och skapa lärandesituationer, och lärandet är oändligt. 
Människan kopplar oftast samman lärande och kunskap med det goda, det sköna, men 
“till och med brottslingen eller dagdrömmaren är involverade i lärprocesser och 
utvecklar med tiden ett slags expertis, även om vi inte är villiga att uppfatta denna som 
särskilt produktiv” (2000:28) skriver Säljö. Frågan är alltså inte när vi lär oss, utan vad. 
Detta påverkar och kommer till uttryck i skolans undervisning i form av innehåll, 
metoder, värderingar och så vidare. 
 
När vi förlitar oss på de olika institutionerna som platser där lärandesituationer äger 
rum får det betydande konsekvenser för vår kommunikation eftersom det i dessa 
institutioner också skapas särskilda språkliga och kommunikativa mönster. 
Pedagogiken som sker i skolan blir tongivande för det vi sedan värdesätter som någon 
slags sann kunskap. Nya upptäcker, perspektiv och tankar kommer att bearbetas in i 
människan och bli en del av oss, men det vi har med oss från skoltiden i form av 
sociala regler och ideologier kommer vara normgivande. Samtalet om vår omgivning 
blir viktigare än vår medverkan, men när vi synliggör diskursen måste vi också lära 
oss att agera genom eller bort från den. Detta är en förutsättning för att lärande ska ske. 
Det vi lär oss bygger hela tiden på det vi redan har med oss, och vi skapar varianter 
och exempel av det som är bekant för oss. Våra kunskaper hjälper oss att identifiera 
det bekanta även i det som vi erfar som en ny situation. På detta sätt utvecklas vi 
ständigt från föregående utgångsläge och kulturen förblir dynamisk. Individens 
lärande blir dock beroende på hur väl den kan ta tillvara på och använda sig av de 
intellektuella redskap som denna kultur producerar. Säljö (2000) varnar för att de 
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psykologiska och pedagogiska vetenskaperna överlag är väldigt dåliga på att integrera 
dessa redskap som tänkande och begrepp konkret, vilket skärmar oss från att kunna 
använda dem, eftersom att de blir för abstrakta när vi bara talar om dem. Kunskap har 
ett marknadsvärde och den som besitter den kan också utöva en typ av makt över den 
som saknar denna kunskap och tillgodogöra sig olika privilegier. Säljö menar att 
maktaspekten allt som oftast tappas bort i pedagogiska sammanhang. Den 
maktutövning som sker i dessa situationer blir därmed ett demokratiskt dilemma som 
skapar olika sociala grupperingar och innan- och utanförskap. Lärande är aldrig 
neutralt och det sker inte i ett vakuum där människan erövrar kunskaper utan vare sig 
historia eller kollektiva rötter (2000:103). Oftast beskrivs lärandeprocessen som en 
situation där läraren överför kunskap till eleven, där den lärande människan på ett sätt 
ses som en sorts konsument, men lärande är inte något vi kan förvara och lagra i till 
exempel en bok, utan vi måste omsätta det i handling för att det ska kunna få ett värde 
för oss.  
 
Säljö (2000) menar att i de formella situationer där inlärning är tänkt att ske finns det 
också ofta en uppfattning om vad som är korrekt svar på ett givet problem eller fråga, 
och att detta svar är mer avgörande för att vi ska skapa förståelse än att själva frågan 
får oss att tänka vidare. I de flesta andra situationer börjar vi med att identifiera 
problemet och svaret kan definieras olika eftersom att det ju väldigt sällan finns en 
enda lösning. Beroende på kontext och erfarenheter så kommer också dilemmat 
behöva olika upplösningar och diverse utgångar, och de kommer också uppfattas olika 
beroende på i vilka sammanhang de sker. Våra kunskapers värde är bundet till sitt 
sammanhang och eftersom vi inte kan bruka dem hur som helst i diverse situationer 
behöver vi också lära oss när och hur vi ska använda dem, vilket kräver att vi kan tolka 
och förstå olika situationer och använda oss av vår kreativitet. Trots att lärande sker i 
ett socialt sammanhang och i det kollektiva så behöver det personliga utrymmet för 
utveckling bestå. Beroende på var vi är och hur samhället och kulturen omkring oss 
ser ut så kommer också det vi lär oss bli bundet till dessa kontexter. Under tiden 
fortsätter samhället att institutionalisera lärande genom skolundervisning. Att gå i 
skolan och tillgodogöra sig en utbildning är den organiserade sfär av processer och 
progression som vi erbjuds i det här samhället. 
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Foucault,  makt och diskurser 
  
Foucaults idéer och teorier om makt, diskurs och kunskap har länge inspirerat, 
påverkat och använts inom flera vetenskapsområden. De är en grupp tvärvetenskapliga 
förhållningssätt som kan appliceras och vara till nytta på en mängd områden. Däremot 
har undervisning och skolans värld sällan genomskurits av Foucaults teorier 
(Popkewitz & Brennan, 1998), kanske för att dessa kräver en grundlig självrannsakan 
och möjligen ett helt paradigmskifte. Om det i enlighet med Foucaults teorier är i 
maktrelationer subjektet skapas är det i mitt intresse att använda det som utgångspunkt 
för min studie. Skolan som institution och läraren har i sin maktposition möjlighet att 
omdana elevers tankesätt, deras förståelse av och handlande i omvärlden. Det önskade 
resultatet av elevernas nio år i grundskolan står klart och tydligt i styrdokumenten. Ger 
vi då eleverna möjlighet att lära sig tänka själva, eller lär vi dem hur de ska tänka? 
Popkewitz och Brennan (1998) försöker med hjälp av Foucaults teorier bland annat 
öppna upp det för-givet-tagna tänkandet som sätter standard för undervisningsformer 
(1998:xvi).  
  

In thinking of the mechanisms of power, I am thinking rather of it’s capillary form of 
existence, the point where power reaches into the very grain of individuals, touches 
their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, learning 
processes and everyday lives (Foucault, 1980:39). 

  
En skola eller annan institution för lärande är uppbyggd av bestämda regler, sociala 
koder, språk och normer. Den utgör ett område av kapacitet, kommunikation och makt 
som samspelar med varandra (Foucault, 1983). För att försäkra sig om att de som 
ämnas lära sig något i den situationen i form av beteende, förhållningssätt och kunskap, 
så utvecklas ett regelverk för kommunikationen såsom lektioner, frågor-svar, 
befallningar, uppmaningar, kodade tecken på lydnad, värdering av personer och nivåer 
av deras kunskaper (1983:218f) genom en slags maktapparat som använder sig av 
övervakning, system med belöning-bestraffning, hierarkier, uteslutning och brist på 
rörelsefrihet (fritt översatt av mig från Foucault, 1983). Jennifer Gore (1998) menar att 
normer kring attityd och förhållningssätt, beteende och kunskaper är det som 
reproduceras i skolan och på fritiden. Undervisning går i själva verket ut på att 
förmedla normer. 
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Resultat 
 
Först görs en kort presentation av var och en av informanterna. Intervjuredovisningen 
delen är indelad i tre avsnitt som syftar till att ringa in svaren till mina 
forskningsfrågor. I slutet av varje avsnitt görs en sammanfattning av avsnittet.  
 
 

Presentation av informanterna 
 
Informant S har arbetat som grundskolelärare i bildämnet i den svenska skolan under 
drygt trettio år. Hen är behörig att undervisa i religion men har också undervisat i SO-
ämnena och för tillfället även i matematik. Intervjun genomfördes den 13 oktober 
2012. 
 
Informant T är gymnasielärare på en friskola i Sverige och undervisar i bild inom 
kursen estetisk verksamhet och engelska. Intervjun genomfördes den 15 oktober 2012. 

 
Informant U är konsthistorielärare på högskolenivå och föreläser om gatukonst på 
bland annat fortbildningskurser för lärare som undervisar i Kunst og håndverk i Norge, 
men har även jobbat som bland annat konstmuseiguide för skolklasser. E-postintervjun 
genomfördes den 23 oktober 2012 
 
Informant V har arbetat som bildlärare på högstadiet i Sverige sedan 80-talet. V är 
även verksam konstnär och utställningsansvarig i en konstförening. E-postintervjun 
genomfördes den 16 oktober 2012. 
 
Informant X arbetar som jurist och är graffitikonstnär som har målat i stort sett hela 
sitt liv. X har tidigare hållit i graffitikurser i Sverige med 10-18 åringar som målgrupp. 
E-postintervjun genomfördes den 29 oktober 2012. 
 
Informant Y är en utbildad konstnär och konstförmedlare. Y har tidigare undervisat 
ungdomar i schablongraffiti på ett aktivitetshus/ ungdomsgård och varit föreläsare på 
temat gatukonst i Norge. Y gör idag beställningsjobb kopplade till gatukonst och 
håller i evenemang och workshops. E-postintervjun genomfördes den 5 november 
2012. 
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Informant Z har arbetat på Folkuniversitetet och den konstskola som varit riktad till 
barn och på ett studieförbund med konstförståelse, slöjd och akrylmåleri. Z är utbildad 
konstnär, teaterdesigner och arbetar nu som textillärare och med projektet Skapande 
skola. E-postintervjun genomfördes den 19 november 2012.  
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Intervjuredovisning 
 
Intervjuredovisningen är uppdelad i tre avsnitt som syftar till att ringa in svaren till 
mina forskningsfrågor. Varje avsnitt avrundas med en sammanfattning 
 
 
Ämnesintegrering 
 
Samarbeten mellan slöjden och bilden hör nog inte till vanligheterna i den svenska 
skolan. I den första intervjun jag gjorde med S är det det som slår mig först när jag 
inlett samtalet med att ta upp ämnesintegrering och arbete över ämnesgränser. Enligt S 
så är det inte så mycket ämnesintegrering på hens skola, med undantaget att 
klasslärarna i de tidigare årskurserna nog mer naturligt kan arbeta ämnesintegrerat och 
med teman, såsom “Hembygden” till exempel säger S. Men ibland arbetar de med 
teman på högstadiet, främst i nian och åttan. 
  

... så har vi ibland teman under en tid, och då försöker alla ämnen att vara med på nåt 
vis, och att vi gör nån slags bilduppgift eller så till det. /.../ Vi har haft ett tema, 
internationalisering, och då har eleverna gjort bilder på temat internationalisering och 
då har vi alltid gjort kompendium först, eller vad man ska säga, eller 
områdesbeskrivning, så att eleverna har fått höra det här på svenskan och på SO och 
på bild, och sen har vi olika ingångar, du kan tänka såhär internationellt, du kan tänka 
musik till exempel, du kan tänka mat, resor, du kan även tänka religion, alltså 
internationalisering, så att man plockar in sport och sen så får dom utifrån det göra sitt 
eget arbete, undersökande arbete, och i bild får dom också göra nåt med det. Fota eller 
måla eller ja, bygga, filma… (S, 131012). 

  
S berättar att det är sällsynt att skolan gör inbrytningar i schemat eller har temaveckor 
för ämnesövergripande projekt. Eleverna arbetar med temat på ordinarie lektion där 
respektive lärare har “byggt in det” i sin undervisning. Oftast är det svenskan eller SO-
ämnena som bilden samarbetar med och hen nämner också NO och biologi, men inte 
slöjd. En uppgift inom ett tema som S presenterar kan ändå innehålla till exempel 
återbrukat material och inspiration. När jag frågar om de olika teman S berättar om 
och ifall inte slöjden också skulle kunna rymmas, medger S att slöjden kanske har 
varit med lite grann, men att hen tror att det beror på att klasserna blir uppdelade i 
slöjden som det inte har blivit så mycket av det. På skolan finns också något som 
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kallas för Profilval som är lite liknande det kanske mer bekanta Elevens val, och då 
har det funnits ett val där eleverna gick mellan bildsalen och slöjdsalarna och arbetade 
på samma tema, men i olika material. S var även med och skapade en designkurs inom 
Profilval. S säger att de “estetisk-praktiska” ämnena är väldigt populära och att det 
känns positivt, men att det resulterar i väldigt stora elevgrupper. Tidigare i intervjun 
har S sagt att halvklass i bildämnet har varit önskvärt både från lärarnas och elevernas 
håll ända sen hen började jobba som lärare. Mängden elever på profilvalskursen 
försvårade möjligheten att hålla en god kvalité på lektionerna. De elever som har valt 
profilval inom de “estetisk-praktiska ämnena” istället för “de vanliga ämnena” vill 
utveckla sig inom det, få mer individuell hjälp och “det där extra” enligt S. När det blir 
mindre grupper och de är två lärare kan de göra “jättehäftiga saker”, eleverna “vågar 
mer” och kvalitén höjs på undervisningen, men eftersom att det “ska sparas pengar” 
blir det sällan som S och hens kollega helst skulle vilja ha det. S berättar om en ny 
kurs hen har tillsammans med två svensklärare och en SO-lärare, där eleverna med 
hjälp av sina mobilkameror gjort bildberättelser på teman som eleverna själva berörs 
av och som de brinner för.  
  

Och så ska dom då fotografera det här, eventuellt om det behövs läggas in och 
redigeras i Photoshop, och sen göra någon typ av Powerpoint av det, någon slags 
presentation av det så att vi kan, man kan presentera det för oss. Så att man kan 
redovisa. Och då är det ju mening då att det ska vara svenska och bild och SO för att 
det ska vara ett ämne. Så att man kan debattera eller propagera för eller göra reklam 
för eller så (S, 131012). 
  

Eleverna har stor möjlighet att själva välja hur de vill arbeta, individuellt eller i grupp 
och med vad de vill arbeta med. När jag frågar om hur lärarna gör när de ska sätta 
betyg på projekt som varit ämnesintegrerade så får jag till svar att lärarna sätter betyg 
på “sin del i sitt ämne”. Elevernas arbeten i profilvalet ska inte betygssättas, men 
enligt S kan elevernas resultat på kursen ändå räknas in i de berörda ämnenas slutbetyg. 
Ytterligare en ny kurs för i år innefattar både bild, matematik och slöjd. Där jobbar 
eleverna med geometriska figurer. S uppger att hen hade svårt för matematik när hen 
själv gick i skolan, men att det nu är en tillgång eftersom att hen då förstår elevernas 
svårigheter på ett annat sätt. På ordinarie matematiklektioner som hen har med en liten 
grupp så använder S sig av sitt tecknande, precis som hen själv gör som stöd för 
uträkningar till exempel. 
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Det har jag alltid gjort. Jag har ritat för att få ihop det. När jag inte ser det i huvudet så 
gör jag ju en skiss och så sorterar upp det på pappret och sen blir det bra. Så på det 
viset så kanske man integrerar lite grann. Och jag har gått en matteutbildning och där 
var vi också tvungna att, man fick uppdrag, läxor och så, och så fick man testa det på 
sina elever och så gjorde jag också en sån, som hade lite med klipp och klistra och bild 
att göra, fast i matte då, en matteuppgift, det är ett problem, en problemlösning. För 
det är ju ganska mycket problemlösning i bild också. Så matte är det ju men inte 
jättemycket, alltså som man blandar in eller blandar in bilden i matten eller matten i 
bilden. Ibland kommer det automatiskt, bara för att man räknar i bilden och ibland så 
automatiskt för att man behöver rita upp något i matten, men inte mer än så (S, 
131012). 

  
Det kommer fram fler exempel på ämnesintegrering än vad det verkade finnas på S:s 
skola i början av intervjun, kanske på grund av ett missförstånd mellan mig och S. S 
berättar att när hen hade religion inom SO:n var det lätt att “plocka in bilden” och till 
exempel måla under religionslektionerna. S samverkar inte med musiklärarna, men 
använder ibland musik under bildlektionerna som ett sätt att få eleverna att tänka i 
associationer. 
 

Det är mycket associationer. Text - bild, musik - bild, så jobbar jag. Svenskan kanske 
jag blandar in i bild, fast jag inte jobbar med svenskläraren utan jag gör det ändå, 
analyserar texter som sen ska illustreras. För jag tycker att det hör ihop. Text, bild, 
musik hör ihop. /.../ Vi jobbar med att associera musik, vilka bilder man får i huvudet 
när man lyssnar på musiken. Och då brukar jag välja ut musik som det inte är text till. 
Alltså bara instrumental musik. /…/ Så det jobbar vi med. Lyssna på musik, gör små 
skisser, vad du tänker på, och sen får de utifrån skisserna göra en större målning. /.../ 
Vi brukar jobba med titlar. Jag klipper ut ett ord och så får dom dra ord eller meningar 
och så får dom göra en bild som passar ihop med det. Då blir det ju ord och bild. 
Associationer. Ja, mycket med associationer (S, 131012). 

 
T, som jobbar på en gymnasieskola och försöker få in ett ämnesintegrerande arbetssätt 
där hen kommer åt, ser just nu konsekvenserna av att kursen estetisk verksamhet faller 
bort i och med Gy2011. Eftersom T undervisar i både engelska och estetisk 
verksamhet så har T haft möjlighet att få “en helhet på eleven”. En elev kan tycka att 
engelska verb är “jättetråkigt” men vara en “helt fantastiskt duktig teatermänniska” 
och T har därmed också kunnat jobba med till exempel ämnesintegrering mellan 
engelska och teater, med skapande. De har haft dans- och teaterprojekt, skrivit och 
illustrerat dikter. Det underlättar också att skolan inte är särskilt stor, och 
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ämnesintegreringen har varit ett arbetssätt som tilltalat T och ett par stycken till på 
skolan. Hen tycker dock att ämnesintegreringen fungerar sämre och sämre ju mer 
etablerad skolan har blivit. 
 

Dom första fyra-fem åren då är man ju som inne i nybyggarfasen, i nybyggaranda, då 
vill ju alla och alla är ganska måna om att hjälpa till, “här, jamen då gör vi det där”, 
och nu tycker jag att vi börjar likna mer och mer en kommunal skola i en negativ 
bemärkelse. Och då menar jag inte, jag menar det finns hur många bra saker som helst 
som händer på kommunala skolor, men i den bemärkelsen att man hellre vill titta ner i 
sitt lilla fack på sin bok, “nu går jag och har engelska med dom här eleverna och då 
gör vi dom här sakerna” och sen går eleverna dit och gör någonting annat med dig. /.../ 
Själv skulle jag hellre vilja att vi hade mer integrerat, mer fritt. En del är jätteduktiga 
på det, men jag skulle ändå tycka att det skulle kunna vara mycket bättre än vad det är 
(T, 151012). 

  
T menar att det inte finns någon vits med att låta eleverna göra samma saker i olika 
ämnen, till exempel “skriva en rapport för rapportskrivandets skull”, istället för en text 
om något elever redan gör. T ger exempel där lärare som undervisar på 
frisörprogrammet med lätthet kan utarbeta uppgifter som både berör frisörteknik, 
kultur- och stilhistoria, estetisk verksamhet och bild. 
  

… jag menar om dom gör /.../ en håruppsättning så kan jag även bedöma det i estetisk 
verksamhet, /.../ vad dom ska sätta i håret kan dom ju jobba med, dom har ju till 
exempel byggt brudkronor av skrot hos mig i min kurs. Och så sen så ska dom ju ändå 
sätta fast dom här brudkronorna och göra en brudfrisyr på frisörtekniken. Eller kultur- 
och stilhistoria, /.../ dom ska ta reda på olika epoker genom tiderna och det är även 
något man gör i frisörtekniken, /.../ rapporten som dom skriver kan man även bedöma 
i dom svenska målen eftersom man jobbar med rapportskrivning så att det finns ju 
jättemycket beröringspunkter, bara man som lärare sätter sig ner och tittar över dom 
(T, 151012). 

 
I projektet med gatukonst har eleverna fått välja om de ska jobba i grupp eller enskilt. 
T försöker också “pusha” eleverna och “styra dom lite grann” att välja klokt, eller 
råder en grupp som inte fungerade tidigare eller “sänker varandra” att byta kamrater. 
När en grupp fungerar är det mycket vunnet, eftersom att de då lyckas få till givande 
diskussioner där de hinner “avhandla allt möjligt” och lösa problem tillsammans. 
Eleverna har dock inte möjlighet att göra grupparbeten varje gång. 
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Där är det ju en avvägning också att man måste hinna se dem enskilt. Men sen jobbar 
jag ju väldigt mycket med att man bedömer processen, man bedömer inte bara 
slutresultatet. Att se hur dom utvecklas och då spelar det ju egentligen inte så stor roll 
om dom gör grupparbeten eller om dom gör individuella arbeten, om man är aktiv som 
lärare och har koll på vad dom gör. Är man inte aktiv som lärare och bara bedömer 
slutarbetet, då har man ju ingen aning om vad Kalle eller Lisa eller Stina har gjort i 
grupparbetet (T, 151012). 

  
V är den första av mina informanter som rent konkret har lett ett samarbete mellan 
bilden och slöjden. Tillsammans med textilslöjdsläraren så har hen presenterat temat 
gatukonst för de elever som under Elevens val antingen valt Bild eller textilslöjd. De 
visade olika exempel på vad gatukonst kan vara och eleverna fick själva välja metod 
och teknik för det egna praktiska arbetet. Eleverna valde bland annat att göra konst 
med pärlplattor, spraya schablongraffiti, målad graffiti på fri hand, stickad graffiti, 
textila applikationer i kombination med måleri med mera. Det mesta ställdes ut på 
skolan. Författaren Kolbjörn Guwallius bok Sätta färg på staden (2010) användes som 
utgångspunkt för projektet eftersom att den presenterar både manliga och kvinnliga 
gatukonstnärer, “vilket är viktigt som förebilder för flickorna” berättar V. 
 
Z, som har erfarenhet av att båda undervisa i Slöjd och Bild, men ännu inte haft 
möjlighet att praktisera sina idéer kring ett samarbete mellan dessa, skriver att hen 
upplever att slöjden mer självklart handlar om ett hantverk och en skaparglädje. I Bild 
drar det lätt åt att handla om att skapa konst med stort K och det blir både lite ”tungt” 
för eleverna eller ”nära”, så att Z nästan behöver agera ”psykolog” under bildtimmarna. 
Slöjden upplevs inte som lika tyngd av kravet att det man gör måste vara fint, vackert 
och korrekt utfört menar Z. Då är det lättare att fokusera på det roliga och praktiska 
med slöjd. Z upplever att eleverna har en längre startsträcka för att komma igång med 
arbetet i Bild, och att den sträckan är kortare under slöjdlektionerna, vilket kan bero på 
att eleverna oftare får ”prestationsångest” när de ska arbeta tvådimensionellt. Z 
försöker få ämnena Bild och Slöjd att närma sig varandra, lära av varandra. Slöjden 
skulle behöva innehålla mer tolkning och fantasi och Bilden behöver påminnas om att 
även det är ett hantverk.  
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Sammanfattning 
 
Det går inte att dra slutsatsen att ämnesintegrering mellan Bild och Slöjd är ovanligt i 
Sverige efter de kvalitativa intervjuerna, men utifrån det underlag jag har så kan vi se 
att det ändå berörs ibland i till exempel Elevens val, eller inom Profilvalet som S 
beskriver. T drar slutsatsen att det beror på lärarnas förhållningssätt till 
ämnesintegrering och att beröringspunkterna är många om man bara tar sig tiden att se 
över dem. På V:s skola har textilslöjden och Bild samarbetat på temat gatukonst där 
elevernas verk i många olika stilar och material ställdes ut på skolan, och Z beskriver 
sina tankar om varför Bild och Slöjd bör närma sig varandra.  

 
 
Pedagogernas förhållningssätt till gatukonst och graffitiarterna 
 
Följande avsnitt inriktar sig mer specifikt mot hur pedagogerna arbetar med gatukonst 
och graffitiarterna inom sina verksamheter. S berättar att hen alltid presenterar det i 
årskurs nio, ibland tidigare, eftersom det går lätt att visa saker som man kommer på 
eller vill inspirera till tack vare att det finns en projektor i bildsalen. Det gör det 
enklare att vara spontan eller att inleda med det. I årskurs nio så är konsthistoria ett 
större block än i tidigare årskurser. S formulerar det som ett block som sträcker sig 
från ”grottkonst till gatukonst”. 
  

Eller vad man ska säga, graffiti, som blir det sista som är, eller så säger dom nutida 
konst. Samtidskonst. Och då försöker jag presentera och stoppa in lite, inte bara 
gatukonst utan andra performance och aktuella utställningar och så. Så på det viset så 
kommer det alltid in så att eleverna får, vet... Sen om dom är spontant jätteintresserade 
själva också så det kan ju, det finns ju väldigt många som ber om att, “Kan jag inte få 
göra det i graffitistil?” eller “Kan inte jag få göra det såhär?” eller “Jag vill så gä...” 
och så då säger vi ja, om det passar till just den uppgiften så får dom ju göra det ändå. 
Så därför så brukar jag presentera Banksy, och Roadsworth heter han, och 
(obegripligt) tror jag det är. Han ritar på vägen i alla fall, han använder sådana här vita 
streck, pilar och sånt som ändå är på gatorna, han är rätt rolig. Och så har vi pratat om 
det är tillåtet eller inte (S, 131012).  
  

S berättar att hen upptäckte den nämnda konstnären genom en youtubefilm, där 
konstnären också blev arresterad. Konstnären är dock erkänd och har fått olika 
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uppdrag att till exempel skapa sina verk på parkeringsplatser. S berättar att de har haft 
en ”liten diskussion” i klassen ifall det är ok eller inte.  
  

Och just i Banksys fall då att han har blivit, faktiskt, erkänd och att det finns dom som 
blir arga när dom tar bort hans konst. För att dom tycker att den är bra. /.../ Sen har jag 
också ibland försökt tipsa någon att om man nu ska göra ett eget arbete, att man kan 
faktiskt kolla, vad finns i (kommunen)? Vad är snyggt och vad är inte snyggt och vad 
är..? Och ja, på vilka ställen kan du hitta..? För det finns en del även i (kommunen), 
och en del är inte snyggt och en del är faktiskt ganska snyggt, som jag tycker (S, 
131012). 

  
S använder inte ordet “klotter” men nämner att hen tänker på det som sprejas bara för 
att förstöra eller väcka ilska, i motsats till de som “faktiskt tänkt igenom det”, har ett 
syfte och vill ha det på ett särskilt sätt. När S har konsthistoria med årskurs nio så 
kallar hen det för konsthistorisk orientering, eftersom att det ska skapa en överblick av 
konsthistorien. Eleverna väljer olika epoker och analyserar konst från dessa. De flesta 
väljer helst det som ligger nära i tid enligt S, och ganska många väljer någon av 
Banksys bilder eller annan graffiti. Det är okej så länge det kan tyckas höra till 
samtidskonsten och därmed vara en del i konsthistorien, och det måste vara en erkänd 
gatukonstnär på något vis. Då ligger Banksys namn nära. S tror att beror på Banksys 
enkla och tydliga bildspråk, att det finns humor och är lätt att förstå sig på men 
innehåller ändå mening, att Banksy leker med ytan som redan finns. S berättar att de 
även har varit inne på Banksys hemsida, där verken är uppdelade i kategorierna 
Indoors och Outdoors, och där allt inte är gatukonst längre. S har också använt Banksy 
när eleverna arbetat med bildanalys. 
  

(Banksy) är ju väldigt provocerande och kan tycka att saker och ting... är fel. Och så 
visar han det. Jag har tagit den där bilden med flickan som har fått napalm över sig. 
/.../ Banksy har gjort en variant på den med en Musse Pigg på ena sidan och 
McDonald’s clownen på andra sidan. Och så springer dom och håller i den. Och om 
man då förklarar original och har originalbilden, förklarar den här bilden är tagen vid 
Vietnamkriget och hon blev och så förklarar man hela historien och vilka var det som 
var där och krigade, och så pratar vi om det, och sen visar man Banksys bild, vad tror 
ni han ville med den här? (S, 131012) 

  
S tror också att det spelar stor roll hur mycket förförståelse och vetskap som hen som 
lärare har och hur mycket hen kan berätta spontant i ämnet för att eleverna ska ta det 
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till sig. Just spontaniteten lyfter S fram som väldigt viktig för henom själv. Om 
konsten känns väldigt anonym eller om syftet är dunkelt till exempel, blir det inte lika 
enkelt att prata om, trots att S kan tycka att det har ett estetiskt värde. 
 
I intervjun med T är något av det första som berörs elevernas skapande i gatukonstens 
sett ur lärares perspektiv. T säger att hen förstår att det kan finnas en rädsla för att ens 
elever ska “gå ut och klottra på väggarna” när man har presenterat ämnesinnehållet. 
När T har startat ett projekt om gatukonst har hen dels visat film eller TV-program om 
Banksy för sina elever. Det första eleverna ser av gatukonsten blir graffitin. 
  

... och då är ju det första dom ser just graffiti, det är ju det dom ser, och då får man 
vara väldigt tydlig med att när man gör det i skolans värld då får det ju inte förstöra 
någonstans, alltså det ska gå att plocka ner, det ska gå att återställa. Så att mina elever, 
dom har fått göra street art och så har det fått sitta uppe nån vecka beroende på vad 
dom har gjort för grejer. Men jag vet inte, än så länge har det då inte varit någonting, 
men det är klart man vill inte ha några dåliga rubriker med “elever från 
(gymnasieskolan) sprayade ner hela gångtunneln” (T, 151012). 

 
T:s elever har fått arbeta med gatukonst i flera omgångar, just nu inom ramen för 
estetisk verksamhet för årskurs 3, en kurs som inte finns i Gy2011 men som ligger 
kvar i den gamla gymnasieskolan. Lektionspassen är långa, en hel för-eller 
eftermiddag. Det finns gott om tid att samtala, titta på bilder och filmer, diskutera och 
även komma igång med arbetet. I kursen får eleverna i uppdrag att skapa gatukonst på 
olika sätt, inte bara graffiti. Enligt T har eleverna mycket fria ramar. Dock säger hen 
till eleverna att deras verk ska placeras platsspecifikt, de ska resonera fram vilka 
budskap de vill föra fram med sina verk och vad de vill framhäva. Eleverna ska skriva 
en projektplan innan de börjar och kunna beskriva vad de ämnar göra. T menar att det 
svåraste för eleverna ofta är att formulera sitt syfte med verket eftersom att de oftast 
först kommer på idén till själva utformningen av verket. 
  

Det är många som tycker att det är roligt att skapa men dom har inte tänkt igenom hela, 
vilket budskap man ska ha i det. Men nästan alla har ju tyckt att det varit roligt för 
dom har ju fått väldigt fria ramar för vi har pratat om mosaik, vi pratat om /.../ att måla 
med kritor på gatan egentligen, använda sin egen kropp, använda fotot som 
dokumentationsform eller som konstform i sig för det är det som är kvar av konsten 
efter att det har regnat bort efter att man målat med gatukritor. Men jag har ju elever 
som har gjort allt från såna här små kontaktlappar, sätta upp, det är som ett gammalt 
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koncept i och för sig men det är svårt att skapa nytt. /.../ Man sätter upp på en 
anslagstavla. Jag har en grupp som har gjort musiktexter och så ett fejkat nummer 
sen... (T, 151012). 

  
Det finns ingen textillärare på skolan så när T tar upp den textila gatukonsten så är det 
hen själv som får presentera tekniker för det. T har visat stickgraffiti så några elever 
gör stickade och fingervirkade verk. För några år sen gick hen med sina elever och såg 
en konstutställning med “broderi som graffiti”, sydd på bussäten i Skånetrafiken. T 
säger att hen föredrar den typen av gatukonst framför att klottra med en spritpenna. 
Några har valt målad graffiti, dockor i papier mâché och stor storlek som ska placeras 
vid ett befintligt verk så att det blir en installation med det tvådimensionella verk som 
redan finns. Vissa elever har jobbat med “rondellhundskonceptet” och pärlplattor 
istället för mosaik. Kursen är såpass bred att alla möjliga estetiska uttryck ryms i dess 
ramar och eleverna kan ofta arbeta efter intresse, och T ser som sitt jobb att uppmuntra 
och tillhandahålla material och goda råd. 
  

Man får ju kunna väldigt mycket, eller väldigt lite om mycket. Men sen är det ganska 
roligt också för eleverna växer ju, för jag har ju elever som jag har tänkt att “men dom 
här har ju aldrig någonsin skapat någonting”. Och helt plötsligt så har dom ju med sig 
jättemycket för dom har ju varit med morfar och snickrat ditten datten och kan 
jättemycket som dom helt plötsligt får visa. Så det är en väldigt rolig kurs för det 
första, men det är roligt när man gör såna här fria moment också, hur mycket som dom 
faktiskt kan och som dom växer i att få visa (T, 151012). 

  
T tycker också att det är viktigt att visa upp en bredd så att eleverna inte bara härmar 
det de ser, vilket skulle kunna bli utfallet om hen till exempel bara skulle visa en 
dokumentär med Banksy eller Robin Rhodes och inget annat. Något som inspirerat T 
är att gatukonsten kommer från en rebellrörelse som startade på gatan och att det kan 
vara förbjudet samtidigt som det växt till en etablerad konstform. “Det är väl det som 
attraherar mig i det hela, det här vilda skapandet. Fast det är klart, i min roll som lärare 
får jag ju ändå fundera vad jag uppmuntrar mina elever till” (T, 151012). När jag 
frågar T om hens syn på gatukonst skiljer sig från det T känner att hen ska förmedla 
får jag ett nekande svar. Att kunna återställa en miljö till sitt ursprungliga skick anser 
T vara rimligt. Att sticka med garn kring en lyktstolpe känns mera harmlöst än att 
“klottra”. T tycker att det finns mycket bra graffiti “men det är inte den man ser”. Det 
som syns är “den dåliga, förstörande graffitin” som kostar “en himla massa pengar” att 
sanera bort, men att göra den skillnaden och se mer positivt på textil gatukonst vill 
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ändå T poängtera är hens åsikt som privatperson. Beroende på vad eleverna har gjort 
så får verken vara kvar i det offentliga rummet olika länge. Vissa verk fotograferas och 
tas bort direkt men allting ska dokumenteras. En del har fått stanna kvar. Det beror på 
om det inte stör någon “utan bara har varit roliga” och T vill gärna att folk hinner se 
verken innan de tas ner. Överlag har T försökt få upp elevernas ögon för konsten i det 
offentliga rummet 

  
… eller den konsten som finns på stadshus och bibliotek och parker och statyer och 
allting sånt. Och ofta så är (eleverna) ju rätt omedvetna om att det är konst, alltså en 
del saker har dom sett väldigt många gånger men aldrig reflekterat att det finns där. Så 
det brukar vi också göra lite diskussioner och lite rundor kring vilka regelverk det 
finns och vad som finns, så att dom får göra en liten orientering... (T, 151012). 

  
För att jämföra de diskussionerna med de som förs om gatukonst i klassrummet frågar 
jag om det kan diskuteras i motsatspar av lagligt - olagligt, fint - fult och förstörelse - 
försköning. T tillstår att det blir så, dels för att det är viktigt för henom att vara tydlig 
med att eleverna inte får förstöra något. Det menar T heller inte har varit ett problem 
eftersom att eleverna oftast är arton-nitton år och behöver inte “låtsas vara tuffa” inför 
varandra. I årskurs 3 har eleverna hunnit jobba sig samman och hittat sin plats i 
gruppen, de är mer självständiga i sitt tänkande och är “mer mogna och klokare”. 
Eleverna vågar också prata om skapandet i sig. Det finns ju nackdelar också, menar T, 
som att man kanske har cementerat sina roller i årskurs 3 och inte vågar gå utanför 
dem, men fördelarna överväger. Att ta upp diskussionen om varför olika konstverk 
anses fint eller fult är viktigt för att utmana eleverna att se på konst med andra ögon, 
upptäcka konst man aldrig har sett förut och kunna reflektera över den. För T är det 
viktigt att eleverna ska lägga märke till konst i det offentliga rummet, både den lagliga 
(beställda) och olagliga (obeställda). 
 

Man ser inte grejerna eller så är man som helt van vid att dom bara är där. Man har 
inte reflekterat över att det är ett konstnärskap bakom det hela, eller att det är en tanke 
bakom det. Och det är väl ganska utmanande för mig själv också som privatperson att 
titta på konst som inte attraherar en. Då måste man ju fundera, “men, hur tänkte den 
här människan nu? Vad fyller det här för funktion?” (T, 151012). 

 
U har föreläst om gatukonst för både högskolestudenter och lärare på 
fortbildningskursen i Kunst og håndverk i Norge genom att visa exempel från olika 
länder, gatukonstnärer och gatukonst i olika sammanhang. På en av 
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fortbildningskurserna för lärare är det obligatoriskt med en skriftlig inlämningsuppgift 
som berör gatukonst, skriver U. Diskussionerna som förs på kursen rör gatukonstens 
form, innehåll, mottagande, lagstiftning, kommersialism och så vidare. Som underlag 
för definitioner och historisk översikt använder U forskning inom ämnesområdet. 
 
När V arbetar med konstbilder tas gatukonstnärer såsom Banksy, Keith Haring med 
flera upp, och eleverna visar stort intresse och väljer gärna att fördjupa sig i 
konstformen. Även när typsnitt och layout ska behandlas och vara ämnesinnehåll så 
kan till exempel graffitin beröras, skriver V. Ända sedan år 2000 har elevernas stora 
graffitimålningar gjorda med sprayfärg hängts upp i gemensamma utrymmen på 
skolan där V jobbar. Kommunen hade vid det första tillfället nolltolerans mot klotter 
och graffiti, så det blev till och med en omröstning bland personalen om bilderna ens 
skulle få komma upp på skolan. Många var negativt inställda “till konstformen som 
uppfattades som klotter”, men en svag majoritet var för och omröstningen gick igenom. 
V hade vid denna tidpunkt också en diskussion med sina elever om de trodde att 
klottret på skolans väggar skulle upphöra om några fick måla. Det trodde eleverna och 
klottret upphörde faktiskt när graffitimålningarna började göras i klassrummet och 
kom upp på skolan. Sedan dess har fler och fler velat prova. “Dock har jag inte haft 
flickor som målat hittills, men det kommer!” skriver V. Gatukonst är numera allmänt 
vedertaget som en konstform tycker V, och som sådan ska den ingå i 
bildundervisningen eftersom att hen som lärare ska behandla olika typer av bilder och 
bildyttringar. Gatukonst i det offentliga rummet är något som är både spännande och 
berikande på olika sätt. 
 
Y:s definition av gatukonst är att den är ett icke-kommersiellt uttryck som oftast är 
olagligt och väl integrerat i stadsrummet. Det finns många uttryck och former av det, 
såsom klistermärken, affischer, graffiti, schabloner och väggmålningar. För Y innebär 
gatukonst kommunikation i det offentliga rummet. Det är den individuella och 
personliga rösten i det urbana stadslivet. Gatukonst är en viktig reaktion på reklam och 
kommersiella krafter. Gatukonst är som bäst när den spelar på sammanhanget och det 
platsspecifika. När Y håller i workshops inleder hen med att visa bilder på en mängd 
av olika uttryckssätt kopplade till gatukonst. Det är fokus på vad gatukonst är för 
något och på att inspirera deltagarna, och hen lär ut den teknik som används när man 
skapar graffiti med schabloner och stenciler. Y lyfter också upp en diskussion och 
samtalar med deltagarna om moral och olaglighet rörande gatukonst. I samtalet kring 
gatukonst är det viktigt för Y att fram mångfalden i gatukonstens fält. I det offentliga 
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rummet finns ett personligt uttryck som är allt från skadegörelse till stor konst, skriver 
Y. De samtalar om upplevelser de har haft i mötet med gatukonst, vad de tycker om 
gatukonst och var den hör hemma. Om workshopen ska avslutas med att deltagarna 
gör ett offentligt konstverk har Y ofta ett ämne de arbetar utifrån, där lärprocess ska 
utmynna i kunskap om komposition för att få till ett enhetligt uttryck. 
 
När jag frågar Y varför hen arbetar med gatukonst svarar Y att det är en konstform 
som “träffar” henom, den är ärlig och ofta politisk. Det är fascinerande att gatukonst 
når en stor publik, fortsätter Y, och det är en annan publik än galleribesökare. 
Gatukonst är dagens viktigaste och mest utmärkande konstform anser Y. För Y är 
textil gatukonst ytterligare en teknik i mängden uttryck. Den återfinns i samma 
kontexter, men oavsett teknik påverkar det innehållet. Det viktigaste är fortfarande hur 
verket samspelar med platsen där den är. Enligt Ys uppfattning omtalas den 
traditionella graffitin illa av medier och många människor, medan resterande grenar 
inom gatukonst, som textil gatukonst till exempel, får ett varmare mottagande. 
Schablongraffiti, som Y främst arbetar med, har också fått mycket positiv respons bara 
de senaste åren. Att den traditionella graffitin får mer mothugg tror Y beror på att den 
på olika sätt är svårtillgängligare för folk. De förstår till exempel inte vad bokstäverna 
betyder, och det som är konstigt och obegripligt kan upplevas som ett hot, resonerar Y. 
Graffitin är också ofta platsspecifik och använder ett internt formspråk och många 
koder. Ys erfarenhet är att de andra formerna av gatukonst präglas oftare av ett 
individuellt konstnärligt uttryck. 
 
Jag frågar Y vad hen ser som skillnaden mellan att lära ut gatukonst via workshops till 
hur det görs i den norska skolan. Y skriver att hens känsla är att lärare och människor 
börjar få en bredare och mer varierad syn på vad gatukonst kan vara. Vissa norska 
läroböcker har även fått in separata kapitel om gatukonst och högskolan i Oslo och 
Akershus erbjuder egna seminarier och emnefag (studier i ämnet). Så kunskapen ökar, 
men skepsis till allt som har med sprayburkar att göra hänger nog kvar hos många, 
skriver Y. Alla förstår inte att sprayfärg ändå bara är ett verktyg i stil med oljefärg. Att 
gatukonsten är så mångfaldig är nog också relativt okänt. Den erbjuder så många 
tekniker och uttrycksformer, allt från stickgraffiti och tredimensionella former till 
klistermärken och schablongraffiti. Inställningen är till stor del i en förändringsprocess, 
även i den norska skolan, avslutar Y. 
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Eftersom X var juridikstuderande parallellt med att hen höll kurser i graffiti var det 
möjligt att även anta ett rättsligt perspektiv när hen presenterade graffitin. Enligt X 
uppskattade föräldrarna till kursdeltagarna att deras barn lärde sig om vad lagen säger 
om skadegörelse till exempel, samtidigt som de lärde sig hantera en sprayburk. X hade 
egna utställningar och målade på lagliga väggar för att “visa den vanliga 
medborgaren”, träffa människor och svara på frågor om graffiti. 
  

(Jag har) levt och andats graffiti. Det är inget jag ”utbildat” mig till. Jag ser och förstår 
dess regler på ett annat sätt. Dessutom lär jag ut konsten utan regler och annat som 
styr på vart tyngden ska ligga. Den som lär ut i skolan är kanske inte lika fri och kan 
bara leverera en mera ”rumsren” gatukonst. Den personen är omgärdad av regler som 
denne måste beakta. Jag skulle nog vara mer opartisk då jag även levt (med) 
fördelarna och nackdelarna (X, 291012). 

  
X är självlärd graffitimålare. Intresset väcktes under en resa. Graffitikulturen hade 
kommit längre utomlands, och i Sverige så började X “se graffiti överallt”. Det blev en 
stor och viktig del av X liv, “däremot aldrig till den delen att jag förlorade min 
kompass för vad som var bra och dåligt, rätt och fel, om än man bröt en eller två lagar” 
(X, 291012). X älskar graffiti och det är en frihet för henom. “Jag vill att mina barn 
ska lära sig konsten” och människor i X:s omgivning uppskattar det hen gör. X 
tolkning av vad som är gatukonst är att den kan vara “allt det som är traditionell konst” 
med ett par undantag. Den är inte gjord på en tavla och den får inte vara reklam eller 
utgöra en ekonomisk vinst för enskilda personer eller företag. Gatukonst kan vara allt 
från budskap på stickers, en bild med flera tolkningsmöjligheter, snabba målningar 
som lockar till skratt eller instickade lyktstolpar. Vad betyder gatukonst för dig? frågar 
jag X. 
  

Gatukonst är viktigt då det för mig kan vara den fattiges sätt att göra sig hörd. Genom 
enkla medel kan någon säga något som får en att tänka efter. Genom roliga bilder kan 
det också förgylla dagen för någon en tråkig dag. Det skapar också liv i något som 
annars kan vara väldigt dött, t.ex. grå betongvägg, eller en tråkig lyktstolpe, eller 
varför inte en skylt på ett övergångsställe (X, 291012). 
  

Gatukonstens olika former är “den fattiges vapen och möjlighet för att föra ut 
budskap.” Det är graffitins plats i gatukonsten som X arbetar för. Hen bidrar 
fortfarande till graffitikulturen genom att anordna kurser, deltar i s.k. jams, “eller 
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genom att smälla upp packplast mitt i centrum och köra en målning”. När jag frågar 
hur samtalet kring gatukonst förs får jag till svar att konsten själv för sin talan. 
  

Man observerar och låter alla få sin egen uppfattning. Ibland är den lika men det kan 
också skilja mycket mellan individerna. Att samtala kan skapa försök att hitta 
gemensamma definitioner på vad det är, vilket jag anser är fel. Det bör inte hittas en 
sådan definition, den ska så att säga vara fri. För även när man samtalar om det så 
säger alla samma sak men på olika sätt (X, 291012). 
  

Att skapa textil- eller tvådimensionell gatukonst skiljer sig inte särskilt mycket åt 
enligt X. Båda former är olagliga och görs knappast på ljusan dag, och det är lika 
mycket arbete och tankeverksamhet som ligger bakom. Jag skriver att min erfarenhet 
är att de ändå mottas olika, och X har en teori om varför det kan vara så. 
Graffitiutövarna har själva levt med konstformen och den har inte varit självklar på det 
kollektiva planet. Graffitikonsten uppmärksammas också mera nu “då vi verkar 
eftersträva en kliniskt ren miljö”. När saneringen görs blir det en kostnadsfråga. 
  

Textil är väl något som alla stött på, hemma i textilslöjden och hemma då mamma 
stickat något fint till vintern. ALLA har varit med om det. Därav finns det 
förmodligen redan någon form av acceptans till det. Så när det kommer upp på en 
lyktstolpe eller dylikt, så känns det inte så främmande. Utan det är bara ”gulligt”. Alla 
vet också att det krävs bara en liten sax och så är den borta... (X, 291012). 

  
I slutet av intervjun skriver X att det demokratiska samhället inte bör begränsa 
människor i hur de får och inte får uttrycka sig själva. Gatukonsten är ett sätt att göra 
sig hörd, men det är inte förbehållet vissa människor och det är inte allt den är och gör. 
“I en lista som publicerades för några veckor sedan över de 100 mest inflytelserika 
konstnärer så har jag för mig att på topp 10 fanns 5 gatukonstnärer. Det skulle jag säga 
säger en del ändå” (X, 291012). 
 
Z:s idéer för ett gatukonstprojekt i skolan är än så länge på planeringsstadiet, men hen 
vill låta eleverna slöjda i stort format och intuitivt på skolgården. Det ligger också 
öppet vilka metoder och uttryck eleverna kommer kunna använda sig av, men Z ger 
exempel på stickgraffiti och jättebroderier, att arbeta i lera och smide. Z kommer även 
att göra ett projekt med ungdomar på fritidsgårdar där det är tänkt att de ska får 
göra ”offentliga konstverk” (Z, 191112) där diskussionerna runtomkring blir centrala. 
En sådan diskussion kan rymma vem som äger det offentliga rummet, vad man får och 
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inte får göra i det offentliga rummet och vilka konsekvenser det medför att följa och 
bryta dessa normer eller lagar, vad vill konstnären och ungdomarna kommunicera i det 
offentliga rummet och varför. När det kommer till huruvida det finns en skillnad i 
gatukonsten som är tvådimensionell eller i textila material så skriver Z att vi känner 
igen tvådimensionella verk som bilder, och läser dem som sådana. Att se bilder i 
gaturummet hör till vår vardag. Att då se ett textilt verk eller annat material är ovant, 
så det besvärar oss på något vis. Då väcker det antingen vårt intresse eller vår irritation 
över det vi ser. 
 
 
Sammanfattning 
 
S menade att kvaliteten på undervisningen som berör gatukonst påverkas av hur 
mycket pedagogen kan berätta spontant om området, och lägger det inom ramen för 
konsthistoria och samtidskonst. S tar bara upp erkända konstnärer som till exempel 
Banksy, liksom V. Alla pedagoger har eller tänker ha någon typ av diskussioner under 
sina workshops eller lektioner, som berör alltifrån regelverk och äganderätt i det 
offentliga rummet till vad som är fint och fult, syften och kommersialism. S lägger in 
egna värderingar i vad som är snyggt eller bara förstör, och T försöker föra fram varför 
vi tycker olika. S försöker dock ha ett samtal med eleverna om gatukonstens politiska 
sida och diskuterar till exempel Banksys bilder på det sättet. Både T och Y låter 
verken hamna ute i det offentliga, medan V låter eleverna sätta upp dem i skolmiljön, 
precis som Z planerar att göra. Nästan alla lyfter hur viktigt det är att visa en bredd och 
hur mångfaldig gatukonsten är. T menar att gatukonst också får upp elevernas ögon för 
annan offentlig konst. T, Y och X lyfter att gatukonsten för fram olika budskap. För T 
är det viktigt att det eleverna gör går att ta bort och inte skadar något, medan X menar 
att alla konstyttringar måste få plats i ett demokratiskt samhälle, den måste vara fri i 
sitt uttryck. Både hen och Y menar att detta är kommunikation i det offentliga rummet 
som är en viktig motkraft till annat som finns i form av reklam och kommersialism. Z 
tror att vi är så pass vana vid tvådimensionell gatukonst att vi inte agerar på den lika 
starkt som på textilgraffiti till exempel, eftersom vi inte är vana vid att se en stickning 
i staden. Y och X tror att vi har större acceptansnivå mot textilgraffiti, både eftersom 
att vi känner igen materialet som något ofarligt och rentav gulligt, medan annan 
graffiti är mer svårtillgänglig för den bredare massan.   
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Vilken roll har gatukonst och graffitiarterna i undervisningen? 
  
S för inte in gatukonst som ett praktiskt moment för alla elever, utan har det som en 
del när hen undervisar i konsthistoria och integrerat med samtidskonst. Hur 
gatukonsten i bildundervisning kan tolkas in i styrdokumentens innehåll är inte givet.  
 

Faktum är att det finns inte med. Kan jag väl nästan säga. /.../ Nu kan jag den inte 
riktigt utantill, men det har ju varit så förut att det har stått mera om konsthistoria 
alltså så, men nu står det inte så riktigt, utan det står mera olika konstgenrer eller från 
historien och nu och samtida, eller det står nåt sånt där lite mer luddigt och i det så 
försöker jag att baka in mer samtidskonst... (S, 131012). 

  
Jag tar upp tråden om diskussionerna kring det lagliga och illegala i gatukonsten och 
frågar hur S handskas med det. S säger att eftersom det i de flesta fall inte är lagligt så 
säger hen till eleverna att det egentligen inte är tillåtet, men att diskussionerna ändå 
brukar bli ganska bra och att eleverna sällan resonerar fram till att det borde vara ett 
absolut förbud eller frihet att utöva gatukonst i det offentliga rummet. 

  
Och i dom flesta fall så plockas det ju bort. Och frågan är vem har rätt och vem har 
inte rätt. Sen kan ju då dom tycka att man har en viss tillåtande, alltså att man tycker 
att det är mer tillåtande när det är nån som är riktigt duktig. Som Banksy, det kan ju 
dom då tycka, det är ju bara fint /…/ Dom flesta har ju en förståelse för att det inte är 
tillåtet, precis som det inte är tillåtet att cykla utan hjälm och att det inte är tillåtet att 
köra bil utan bälte. Fast man gör det ibland i alla fall (S, 131012). 

  
S formulerar en tanke om att hen skulle kunna göra en pedagogisk planering för 
arbetsområdet gatukonst i sin framtida undervisning, inte bara som en förbigående del 
i den konsthistoriska orienteringen som berör samtida konst. Utan att jag själv hinner 
ta upp det så kommer S in på andra former av gatukonst än den tvådimensionella. S 
berättar att hen kan tycka att små graffitiverk som är gjorda med till exempel schablon 
är ganska roliga när hen upptäcker dem. 
 

Sen är det dom här som virkar också. Eller stickar. Det finns ju en del i (en stor stad) 
också, det kanske finns (i Umeå) med? /.../ Och dom tycker jag är lite roliga. Det 
förstör ju inte så mycket. Det är ju rätt lätt att klippa bort det i så fall. Sen är det ju 
synd på den som har gjort det för det måste vara jättejobbigt att göra det. Eller jag vet 
inte, hur man gör det. Först kanske man bara stickar en grej och sen så går man dit och 
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syr fast den såhär runt, så kanske man gör, förresten. Och det har vi nog aldrig pratat 
om, stickgraffitin. Det har vi nog aldrig tagit upp (S, 131012). 
  

Jag frågar om S vet om textilslöjden tar upp den textila gatukonsten, som stickgraffitin, 
men får till svar att textilslöjdsläraren på S:s skola är “jättekonservativ” och 
bakåtsträvande i sina undervisningsmetoder. S vill gärna att eleverna är à jour med vad 
som händer inom den samtida konsten och försöker ta med dem på utställningar när 
det finns möjlighet. Hen har som mål att alla elever minst en gång under sin skoltid 
ska få se “en riktig utställning”. Jag berättar att det fanns en gatukonstutställning som 
jag gärna hade sett, och S berättar att hen själv faktiskt hade möjlighet att gå på den. 
Det fanns fotografier på gatukonst, filmer och en uppbyggd miljö. S beskriver 
utställningen och säger att den inte var särskilt provocerande, men att hen inte skulle 
ha valt att ta dit sina elever, trots att det är gratis utställningar på nämnd plats. 
  

… jag tänkte på det när vi var där om man skulle ta dit elever, men jag tror inte att 
dom skulle förstå, utan det skulle bli lite mer som “jippie, det här kan vi också göra”. 
Eller, “nu går vi ut och gör så vi med”. Det var lite så jag tänkte. /.../ Om jag skulle ta 
dit mina elever och så kunna, “här, titta här” och sådär /.../ Om man går dit med sina 
föräldrar, om man går dit bara nån, inte en grupp, utan det blir grupptrycket, att det 
blir lite mer tillåtet (S, 131012). 

  
Jag kommer att tänka på vad som egentligen förmedlas av bildämnet, där 
ämnesinnehåll ändå kan verka lite riskabelt att ta upp och vad det signalerar till 
eleverna. Jag frågar S vad hen i stort tänker att hen vill förmedla till sina elever och 
vad de ska ha med sig när de lämnar grundskolans bildtimmar. 
  

… Jag har varit tillfrågad som lärare i utredningen inför den nya läroplanen. Hur 
skulle bilden, alltså den nya Lgr11, så har jag varit med och formulerat den i ett tidigt 
stadium. För att då var det en /.../ som samlade bildlärare och bildpedagoger som en 
referensgrupp och då var jag med där. /.../ Jag kan ju säga såhär: /.../ Vad vill riksdag 
och regering? Vad är målet med bildundervisningen? Vad vill dom att alla barn i 
Sverige ska ha med sig när man har haft bild? Så vi frågade oss själva, vad kan det 
vara? För det är ju inte så att alla ska bli duktiga på att måla eller rita eller göra 
jättebra bilder eller duktig på att göra film, det är ju inte det som är meningen, det kan 
ju inte vara det! Varför ska alla bli..? /.../ Så vi kom fram till att det är att bli kritiska 
bildkonsumenter. Att förstå bilder, att kunna läsa bilder, att bli intresserad av bilder 
och att få ett utbyte av det, att... ah, kunna uppskatta bilder. Att bli en kritisk 
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bildkonsument. Det var våran sammanfattning, och det är det jag tror att det är (S, 
131012). 

  
S tar även upp aspekter av att det ska vara kul och roligt att ha bild, och att hen vill 
förmedla att man får känna sig nöjd med, och stolt över något man själv har skapat, att 
det ska finnas en lycka över det man har åstadkommit. S vill att hens elever ska 
uppskatta bild och konst senare i livet, att de känner igen det de lärt sig och att de får 
en allmänbildning inom ämnet. S berättar om ett möte hen hade med en av sina gamla 
elever på hens vernissage nyligen, en elev som enligt S inte utmärkte sig särskilt under 
sin skoltid men som nu alltså hade en egen utställning. Att det är en häftig känsla att 
upptäcka att man har sått ett litet frö, att ens elever är konstintresserade i vuxen ålder 
och att det gör henom glad att upptäcka att det går bra för dem. 
 
Att arbeta med gatukonst i undervisningen uppfyller kursmålen enligt T, så det är inte 
svårt att motivera. Eleverna ska kunna uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer. 
Det är också ett “rebelliskt” arbetsområde som hen tror attraherar eleverna, förutom att 
T själv tycker att det är väldigt roligt. Jag frågar hur det ser ut i läroplanen. 
  

… det är samma sak där, att eleven ska kunna argumentera för sin sak, den ska vara 
trygg i sig själv, den ska kunna våga, testa sina gränser. Man ska utvecklas som 
människa. Och då tänker jag att dom här grejerna, det går ju dit också, man vågar göra 
något som man inte har gjort förut. Det kan ju vara det sociala nätverket också eller 
/.../ att det är det sociala samspelet, att man jobbar i grupp, för det har jag också låtit 
dom göra. Vill dom jobba i grupp så får dom göra det, vill dom jobba enskilt så får 
dom göra det. En del behöver ju den här gruppdynamiken för att kunna skapa, men det 
är klart, en del vill ju hellre göra själv (T, 151012). 

  
U har skrivit en lärobok för gymnasienivå där ett kapitel handlar om gatukonst och 
menar att gatukonsten nu är ett separat område inom samtida konst, därför hör den 
hemma i konsthistorieundervisningen på samma villkor som vilken konstart som helst. 
Vad gäller studenterna på fortbildningskursen för lärare skriver U: 
  

Jag vill att studenterna ska ha en bred kunskap om olika aspekter av gatukonst. Jag vill 
också att de aktivt använder gatukonst både inspiration och förebild för kreativa 
lösningar i sin undervisning (U, 231012). 
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V skriver att det i Lgr11 står det att Genom undervisningen ska eleverna få 
erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår 
och Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet 
och bildskapande förmåga, och det är den motiveringen som tar avstamp i 
styrdokumenten. När jag frågar V vad hen som bildpedagog vill förmedla till sina 
elever får jag följande svar 
  

Att våga göra egna bilder, våga uttrycka sig, en nyfikenhet på bilder av olika slag och 
en medvetenhet om bilders betydelse i vår kultur och andras kultur och vad bilder 
kommunicerar (V, 161012). 

 

 
Sammanfattning 
 
S ser gatukonsten och graffitiarterna som en del av samtidskonst och har det därför 
som en teoretisk del inom konsthistoria med eleverna, men skulle i framtiden nog 
kunna ha det som ett eget område inom bildämnet. Även om S själv lägger in 
värderingar om de olika uttrycken inom gatukonst, så tycker hen ändå att eleverna 
kommer fram till att det är ett komplext område i diskussionerna och inte att det ska 
vara helt förbjudet eller helt fritt att göra. Stickgraffiti, eller textilgraffiti, har hen inte 
tagit upp alls och inte heller textilslöjdsläraren som arbetar på samma skola. S nämner 
att det nog ligger mycket arbete bakom till exempel ett textilt gatukonstverk, och att 
det ju är synd om dem när det saneras eller klipps bort. Att ta med elever på en 
gatukonstutställning känns inte tänkbart, menar S. Grupptrycket skulle nog leda till att 
fler elever kände att de själva kunde göra graffiti i det offentliga rummet, tror hen. 
Som lärare sår du frön, som S uttrycker det, och det som hen ser som det viktigaste 
med bildundervisningen är att eleverna blir kritiska bildkonsumenter och får en 
allmänbildning inom ämnet. T ser att gatukonst som ämnesinnehåll intresserar 
eleverna, och hen tycker själv om området. Det uppfyller kursmålen och även 
läroplanens innehåll menar T. Det blir också ett socialt samspel där eleverna arbetar i 
grupp och en del har också ett behov av den dynamiken för att de ska kunna skapa. U 
menar att gatukonsten är ett separat område inom samtidskonst och har en självklar 
plats i konsthistorieundervisningen. Hens studenter ska ha breda kunskaper och 
använda gatukonst som inspiration och förebild i sitt arbete. V ger exempel ur Lgr11 
som hen motiverar gatukonst inom bildämnet med. Eleverna ska våga uttrycka sig 
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menar V, och bli medvetna om bildens betydelse i olika kulturer och vad de 
kommunicerar.  
 
 

Diskussion 
 
I diskussionsdelen gör jag en tematisk analys för varje forskningsfråga, kopplat till det 
ovanstående resultatet i förhållande till styrdokumenten, teorierna och tidigare 
forskning. Slutligen för jag en sammanfattande diskussion om min forskning och det 
jag anser mig ha kommit fram till.  
 
 
Tematisk analys 
 
Hur kan lärare arbeta ämnesintegrerat mellan Bild och Slöjd? 
 
Ett övergripande perspektiv är betydelsefullt för hela skolan. Läroplanen berör bland 
annat vikten av att anta ett historiskt perspektiv och ett etiskt. Det historiska 
perspektivet ger eleverna redskap att “utveckla en förståelse för samtiden och en 
beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” (Lgr11, 
2011:09). Riktlinjerna i läroplanen slår bland annat fast att läraren ska organisera 
arbetet så att eleverna “får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 
sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Lgr11, 2011:14). 
Detta är argument för att vilka ämnen som helst ska integreras med varandra inom 
ramarna för undervisningen, men jag kommer visa på hur just Bild och Slöjd kan 
förenas.  

 
Enligt min tolkning så har kursplanerna i Bild och Slöjd flera likheter, till exempel att 
kunskaperna inom bildämnet är “betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och 
delta aktivt i samhällslivet” (2011:20), medan slöjden ”stärker tilltron till förmågan att 
klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers 
och samhällens utveckling” (2011:213). Kunskaper i Bild ska få oss att aktivt delta i 
samhället och uttrycka våra åsikter, och slöjden ska stärka självkänslan hos oss för att 
klara det. Syftet med slöjdundervisningen är att utveckla “medvetenhet om estetiska 
traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika 
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kulturer och tidsperioder” (2011:213). Eleverna ska kunna “tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck” (2011:213). Bildundervisningen ska ge eleverna 
erfarenheter av olika visuella kulturformer “där film, foto, design, konst, arkitektur 
och miljöer ingår” (2011:20) och “undervisningen ska också ge eleverna möjligheter 
att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid” (2011:20). Syftet med 
Bild och Slöjd, enligt kursplanerna, är jämförbara och ligger nära varandra. Detta 
skulle underlätta formuleringen av en gemensam bas för ett ämnesövergripande 
samarbete som kan uppfylla kursmålen för både Bild och Slöjd.  
 
Bamfords forskning om konstundervisning (2006) innefattade inte bara det som vi i en 
svensk kontext kopplar ihop med konstundervisning, som Bild i grundskolan till 
exempel, eftersom att konstundervisning som definition förändrades beroende på 
vilken kultur eller plats som undersöktes. Även musik, drama, dans, hantverk (slöjd), 
skulptur, design, film, etc. räknades in i som en del i konstnärlig utbildning. Bamford 
undersökte också ”education partnership”, ungefär ämnesövergripande undervisning, 
och hur konstundervisningen påverkade andra områden i skolan. Enligt Bamfords 
forskning så är konstundervisningen kvalitativ när skolan inte är isolerar den, utan har 
goda kontakter och samarbetar med konstorganisationer, samhället runtomkring och 
aktiva konstnärer. Pedagogerna behöver fortbildas så att ämnet kan utvecklas, men 
också så att andra ämnen i skolan blir influerade av de tillvägagångssätt som både är 
estetiska och konstnärliga.  
 
Aulin-Gråhamns (2004) argument för estetiska praktiker i skolan berörde elevernas 
identitetsutveckling, deras deltagarperspektiv (som handlar om tilltro till ens egen 
förmåga) och att kunna uttrycka sig, kommunikation. Thavenius (2004) menar att 
skolans syn på kulturen, uppdelad i ”önskvärd” och ”värd att förmedla” till det 
motsatta, gör att skolan blir blind och saknar ett helhetstänk kring kultur. Samtalet i 
skolan om kultur behöver vara aktivt och öppet för förändring.  
 
De pedagoger som intervjuades ger vissa exempel på där Slöjd och Bild i den svenska 
skolan redan har samarbetet, till exempel i kombination med matematik och lokala 
designkurser i grundskolan. Både i grundskolan och på gymnasiet så hade pedagoger 
haft samarbeten mellan Bild och Slöjd, just när de haft projekt med gatukonst. Att inte 
ha ett ämnesintegrerande arbetssätt kan både bero på lärarnas konservativa 
förhållningssätt, enligt min tolkning, eller förklaras med att de har bestämda 
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uppfattningar om ämnen i skolan, vilket är diskursiva konstruktioner. Här ryms både 
utestängning och maktutövande (Foucault, 1983). Efter intervjuerna tänker jag också 
att det kan bero på ren tidsbrist, eftersom att det kräver att man som pedagoger sätter 
sig ner tillsammans och ser över möjligheterna för ett sådant samarbete. Det finns 
dock tecken på att pedagoger som har erfarenheter av båda ämnena redan jämför dessa 
och ser hur de kan närma sig varandra.  
 
 

Hur förhåller sig pedagoger till nutida konst- och hantverksfenomen 
såsom gatukonst och graffitiarterna i sin undervisning och i sin 
verksamhet? 
 
Säljö (2000), som här har fått företräda det sociokulturella perspektivet på lärande, 
menar att lärande är något som ständigt sker och i relation till andra människor, inte 
bara i skolan och den organiserade lärandesituation som den skapar. Eftersom denna 
institution verkar normerande och får tolkningsföreträde av vad som klassas som sann 
eller riktig kunskap framställs elever som en slags konsumenter av det som skolan kan 
erbjuda i kunskapsväg. Foucaults teorier kan också appliceras på undervisning. 
Popkewitz och Brennan (1998) har med hjälp av dem bland annat tolkat det som 
konstituerar och konstruerar våra möjligheter att handla och tala. Lärarens 
maktposition möjliggör en standardisering av elevernas utgångspunkter för handling 
och tankesätt. Pedagogens förhållningssätt och perspektiv på gatukonst och 
graffitiarterna kommer att påverka om den förmedlar detta, hur den gör detta och hur 
den talar om detta område, som i sin tur påverkar elevernas syn på det. Att koppla 
samman skolan och konst utanför den och samhället karaktäriserar en kvalitativ 
konstundervisning enligt Bamford (2006), till vilken jag både räknar gatukonsten och 
andra nutida konst- och hantverksfenomen.  
 
Samtliga informanter som har arbetat med gatukonst och graffitiarterna på något sätt i 
sin verksamhet har i någon mån haft diskussioner med eleverna om komplexiteten hos 
dessa fenomen. Vad som är ok eller inte att göra i det offentliga rummet, vilka uttryck 
som finns representerade och tillåts och så vidare. Jag anser att det blir problematiskt 
först när pedagogerna värderar de olika uttrycken inom området, eftersom de i sin 
maktposition kan normalisera vilka verk som är önskvärda eller ”bara roliga”. De 
flyttar ibland också fokus från att det är konsthistoriskt eller har en politisk bakgrund 
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och presenterar ofta området med de gatukonstnärer som på något vis är erkända, som 
till exempel Banksy. De kan också försvara gatukonst och graffitiarterna med att de är 
ett eget område som hör till samtidskonstens uttryck, eller att vi som människor ibland 
gör saker man ”inte får” trots att vi vet att det inte är tillåtet och att de vill skapa en 
diskussion kring det, vilket jag ser som något positivt och i enlighet med vad de 
förväntas lära eleverna.   
 
Ett par informanter uttrycker en viss oro för att eleverna ska få upp ögonen för 
gatukonst och graffitiarterna på ett sätt pedagogerna inte önskar, det vill säga ta det 
utanför skolan och till det offentliga rummet. En annan upptäckte att när det 
normaliserades och fick plats i skolans miljö så upphörde samtidigt det som klassades 
som skadegörelse eller ”klotter” på skolan, något som också eleverna trodde. Under 
intervjuerna lyfte nästan samtliga informanter upp hur viktigt det är att visa en bredd 
och hur mångfaldig gatukonsten är. De har olika förhållningssätt till vad som är 
gatukonst och graffitiarterna och vad som kommer till uttryck genom dem. Ett par 
informanter menar att de är en motkraft till andra bilder som finns i det offentliga 
rummet. 
 
 

Hur kan gatukonst och graffitiarterna som undervisningsinnehåll kopplas 
till styrdokumenten? 
 
“Var och en som verkar inom skolan ska också främja /…/ respekt för vår 
gemensamma miljö” (Lg11, 2011:07). Medierapporteringen kring gatukonst och 
graffitiarterna stärker bilden av att de som utövar dessa konstformer inte bryr sig om 
sin närmiljö, utan tvärtom mest är ute efter att förstöra och göra skada på 
privategendom. Andersson (2006), som intervjuade aktiva gatukonstnärerna, visar en 
annan sida, där gatukonsten och graffitiarterna berikar miljön genom att synliggöra 
den och fungera som platsspecifik konst. Flera informanter som själva har varit aktiva 
gatukonstnärer eller på något sätt själva uppskattar formen, beskriver också hur det 
levandegör platser och får människor att reagera. Det handlar inte om respektlöshet 
mot närmiljön eller platsen, utan om viljan att vara delaktig och skapa kommunikation. 
I Lgr11 görs det klart att individen ska vara fri och bevara sin integritet, vilken skolan 
har i uppgift att förmedla och gestalta, och att elever ska fostras till “rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande” (2011:07). Det finns lärare som oroar sig för 
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att eleverna ska få idéer av att praktisera gatukonst i en skolkontext, eller att en 
utställning kan ge upphov till ett grupptryck att göra något olagligt. I enlighet med 
Foucault och Säljö (2000) tror jag mer på att lärarens förmedling av ämnet ger mer 
genomslagskraft och möjligheten att visa på områdets komplexitet. Som vi har sett så 
kan du både vara jurist och graffitimålare, och en kulturell mångfald ska också 
värderas högt enligt läroplanen (Lgr11, 2011:07).  
 
Tillvaron i skolan ska präglas av demokratiska värderingar och elevernas kapacitet för 
att ta ansvar för dessa ska utvecklas. Vad läroplanen ger som exempel på hur detta kan 
gå till verkar inte riktigt tillräckligt, då det bara berör vilka personliga val eleverna kan 
göra av “kurser, ämnen, teman och aktiviteter” (2011:08). Det ska också möjliggöras 
för eleverna att ”göra personliga ställningstaganden” (2011:09). 
  

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. /.../ Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ (2011:09). 

 
Det som till viss del är oroande är att Lgr11 samtidigt indirekt påstår att vårt samhälle 
har gemensamma värderingar, vilket om det tolkas positivt har att göra med 
demokratiska och humanistiska värderingar till exempel, och en negativ tolkning om 
att det finns normgivande strukturer som måste förmedlas till eleverna (Gore, 2008). 
Genom sin verksamhet har informanterna berört gatukonst och graffitiarterna på olika 
sätt, och i de diskussioner som uppkommit haft möjlighet att samtala om “samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet [och] öppet redovisa 
och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (2011:12f). Genom 
att föra dessa diskussioner inom området så har eleverna möjlighet att uppnå specifika 
kunskapsmål efter avslutad skolgång, till exempel 
 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv 
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska överväganden,  
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 
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• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling 
(Lgr11:13f) 

 
Majoriteten av informanterna ser gatukonst och graffitiarterna som ett eget och numera 
accepterat område inom samtida konst och behandlar det som vilket annat område som 
helst efter respektive kursplan. Området rymmer både elevernas egen bildskapande 
förmåga (Lgr11:20) och erfarenhet av olika kulturformer. Beroende på kontext och 
budskap som ska förmedlas ska eleverna kunna använda sig av olika metoder och 
arbetssätt (2011:20). Om det är en del av det centrala innehållet i årskurs 4-6 att kunna 
använda sig av olika trycktekniker, varför inte presentera schablon-/stencilgraffiti som 
en möjlig bildframställning? När bildanalys ska behandlas (2011:21) skulle det kunna 
vara en extra dimension att ta med ett originalverk, reklam- eller nyhetsbild, samt vad 
en gatukonstnär förändrade i det verket. Att undervisningen ska innehålla moment som 
berör “rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder 
samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang” (2011:22) 
motiverar också de diskussioner som kommer upp när vi talar om gatukonst och 
graffiti.  
 
När det kommer till slöjd är det möjligen inte lika mycket att gå på, men att beröra 
former av textilgraffiti eller slöjdaktivism kanske får upp elevernas ögon för att ”tolka 
slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck” (2011:213) på ett annorlunda sätt. Det 
står även att slöjdverksamhetens betydelse behöver sättas i en samhällskontext, även 
en nutida sådan (Lgr11:215) Slöjden i samhället är en ny formulering för Lgr11. Där 
kan vi till och med se att undervisningen, åtminstone i årskurs 7-9, ska innefatta 
“design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet” 
(2011:216). 
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Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att belysa möjligheter och metoder för ett 
ämnesövergripande arbetssätt mellan bild och slöjd genom nutida konst- och 
hantverksfenomen såsom gatukonst och graffitiarterna, samt att undersöka 
pedagogernas uppfattningar om de sätt genom vilka de arbetar med dessa konst- och 
hantverksfenomen i undervisning och i sina kurser. Genom att synliggöra slöjden och 
bildens likheter i kursplanerna, deras norska sammansmältning och gatukonsten som 
rymmer en mångfald av uttryck, har jag börjat skissa upp en karta över hur Bild och 
Slöjd gemensamt kan närma sig gatukonsten som ämnesområde.  
 
Att gatukonsten och graffitiarterna ofta är resultaten av en illegal handling har skapat 
diskussioner i de klassrum, workshops och föreläsningssalar där mina informanter har 
verkat, och de har haft mer eller mindre lika utgångspunkter för varför de berör ämnet. 
Min egen utgångspunkt för varför jag ser det som relevant i en undervisningskontext 
har varit just på grund av de diskussioner om det offentliga rummet det skulle väcka, 
om demokrati och estetiska motståndsrörelser. Nya perspektiv på slöjdens roll i 
samhället har också intresserat mig. Det har överlag varit de informanter som själva 
varit aktiva gatukonstnärer som har tagit upp det, eller förstått vad jag menat när jag 
ställt frågorna kring det. De som arbetar i skolan har inte problematiserat just det lika 
mycket, utan såg det mer som en del i en konsthistorisk kontext eller i den samtida 
konsten. Att formen är illegal har de ofta varit noga med att förklara för sina elever, 
liksom de juridiska konsekvenserna och diskuterat tycke och smak inför dessa 
konstformer.  
 
Jag menar att det är av stor vikt att skilja på den gatukonst som görs i det offentliga 
rummet och den som görs i en undervisningskontext. Om du presenterar gatukonst 
eller graffiti på ett galleri till exempel så är det ju per definition inte gatukonst eller 
graffiti längre, även om redskapen eller formspråket består. Andersson (2006:163) 
skrev att platsen för dessa konstformer är gatan, eftersom att den genom att stängas in 
tappar sin funktion. Jag tror inte heller att gatukonsten och graffitiarterna behöver 
lyftas in i finrummen och på konstinstitutionerna, istället bör sfären för dessa även 
omfatta gaturummet. Paulsson (Guwallius, 2010) menade också att konstformen är 
platsspecifik och nästan alltid beroende av sitt sammanhang. Estetiken kan bevaras, 
men utan sitt offentliga sammanhang är den ogiltigförklarad som gatukonst. De 
pedagoger som bevarar elevernas verk i en skolmiljö eller liknande kontext undervisar 
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alltså inte i gatukonst eller graffitiarterna, utan dess estetik, tekniker och formspråk.  
 
Enligt Säljö (2000) kommer den kunskap som förmedlas av skolan påverka vår syn på 
vad som är ”sann” eller ”riktig” kunskap. De pedagoger som berör gatukonsten och 
graffitiarterna kommer att påverka elevernas syn på dessa konstformer, så det spelar 
roll när, hur och varför lärarna hanterar ämnesområdet. Säljö menade att de nya tankar 
och perspektiv vi senare stöter på utanför undervisningskontexten kommer att bygga 
vidare på det vi har fått med oss och skapa en vår bild av verkligheten. Det är 
vanligare att tala om vår omgivning i skolan än att aktivt få utrymme att handla i den, 
men det är något vi måste få möjlighet till för att kunna utvecklas inom diskursen eller 
bortom den. Kunskapen som förmedlas i skolan är alltför abstrakt. För att kunskaper 
ska få ett värde så behöver vi sätta dem i ett konkret sammanhang, inte bara agera som 
de slags konsumenter som Säljö beskriver, där det finns korrekta svar på givna frågor 
som ska överföras till denna kunskapskund. De flesta andra situationer utanför denna 
kontext finns ett behov av att vi själva börjar med att finna var problemet finns och 
vilka lösningar som möjligen är tillgängliga. Vi kan även omdefiniera problemet och 
förändra våra perspektiv, det kanske ändå inte finns ett enkelt svar. Även i 
undervisningssituationer skulle vi snarare behöva lära oss hur vi kreativt kan använda 
våra kunskaper och tolka de problem som uppstår, enligt Säljö (2000).  
 
Popkewitz, Brennan (1998) och Gore (1998) är inne på liknande spår som Säljö, men 
utgår från Foucault. Vi lär kanske inte eleverna hur de ska tänka vidare själva, utan hur 
de ska tänka, eftersom vi som pedagoger styr diskussionerna genom att upprepa 
rådande diskurser och vi har ofta ett önskvärt mål som vi försöker få diskussionen att 
rikta sig mot. Diskuterar vi vilken gatukonst eller graffitiart som är vackrare än någon 
annan eller att värdet i ett konstverk ligger i hur mycket det kostar (att köpa eller ta 
bort) så är det just de tankemönstren vi reproducerar. Det ligger inte i fas med vad 
pedagogerna egentligen ville förmedla till eleverna i sin lärargärning, som att få 
eleverna att utvecklas som personer eller våga skapa egna bilder, att vi känner väldigt 
olika inför olika verk. Foucault själv (1980) tänkte att makten är det väsen som 
infiltrerar oss och påverkar allt i våra liv, hur vi lär oss, kognition och attityder, och 
skolor eller institutioner för lärande är sådana områden där detta påverkar oss i högsta 
grad. Gore (1998) var också inne på hur skolan verkar normerande för vår världsbild, 
vår syn på oss själva och våra möjligheter för att agera.   
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När styrdokumenten (Lgr11, 2011:08) berör demokratiska värderingar som en 
grundbult i kunskapsförmedlingen som ska göras i skolan, så ska de personliga valen 
av till exempel aktiviteter och kurser räcka som övning för eleverna att utöva 
ansvarstagande och inflytande. Inte ens med god vilja kan jag se hur detta får eleverna 
problematisera och diskutera demokrati som det ser ut i samhället. Aulin-Gråhamn 
(2004) varnade för att vi, trots att epitetet tagits bort ur nuvarande styrdokument, 
fortfarande använder oss av begreppet ”praktiskt-estetiskt” om till exempel Slöjd och 
Bild, både för att det utesluter andra ämnen för att kunna ta in de metoderna som 
förknippar med detta begrepp och att det förminskar dem som sägs vara det. När det 
kommer till slöjden, som först kom till som ett slags uppfostringsämne som skulle 
dana människan, så håller jag med Aulin-Gråhamn om att det nu är dags att använda 
den som en meningsskapande praktik för att orientera sig i omvärld. Fler ämnen skulle 
också försöka skapa det syftet. Thavenius (2004), som lägger fram sin syn på skolan 
som en kulturkonserverande institution som självklart förmedlar den kultur som anses 
god och önskvärd, har kanske inte begrundat just gatukonstens försiktiga närmande in 
i klassrummet, men hans tankar kan mycket väl motivera det. Det är av vikt att inte 
backa för det konfliktfyllda, menar Thavenius, eftersom att en kultursyn utan gråzoner 
bildar löst hängande trådar som eleverna inte kommer kunna få ihop. Konsten gör 
ingen skillnad på hög- och lågkultur, fin- och masskultur. Det har människan satt upp 
regler för sedan 1700-talet skriver Thavenius. Konsten berör oss olika, beroende på 
vilka vi är, i vilken kontext vi finner den och i vilken kultur vi rör oss. Ändå fortsätter 
skolan, och de som verkar inom den, att försöka återskapa kanon om vilken konst som 
är god och vilken smak som är den rätta. Detta är ett stagnerande förhållningssätt till 
konst och kultur som skolan håller fast vid, menar Thavenius. Bruket av konst och 
dess skiftande kontexter förändras, vilket leder till att institutionerna tappar sin makt 
att skapa vår förståelse och tolkning av vad som är konst. Jag tror att gatukonsten och 
graffitiarterna kommer förändra vår syn på konst och slöjd också.  
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Vidare forskning 
 
Marie Koch har forskat om slöjdaktivism och hennes avhandling kommer publiceras 
vid pedagogiska fakulteten på Åbo Akademi i Vasa under 2013. Fenomenet kommer 
att bearbetas ur olika perspektiv, både som pedagogisk verksamhet och en kulturell. 
Koch använder en etnografisk metod och diskursanalys. Målet är att se hur 
slöjdaktivismen kan inspirera den pedagogiska slöjden. För den som vill fördjupa sig 
ytterligare finns även Anderssons avhandling (2006) som också berörts i min studie.  

 
 

Slutord 
 
Diskussionen av vad som är konst har ibland tyckts mig vara outsinlig. Bilden i skolan 
har kunnat rymma dessa samtal, men sällan vad den har för funktion för oss och vilken 
plats konsten har i våra liv och i samhället. Andersson (2006:40) skrev att oavsett hur 
vi förhåller oss till gatukonst som gestaltningsform, så kommer vi formulera frågor 
kring den som kan skapa en djupare tanke om konstens roll i samhället. Slöjden 
behöver finna nya sammanhang i samtiden. Detta har också gjorts i form av bland 
annat craftivismrörelsen, stickgraffiti, uppsvinget av Do It Yourself, D.I.Y. och försök 
att uppvärdera hantverk som traditionellt skapats av kvinnor. Det är spännande och 
nydanande tider för slöjden i samhället och dess mer komplexa roller som rymmer 
både konst och politik. 
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Bilagor 

  

Intervjuförfrågan 

Hej! 
  
Detta är ett brev med en förfrågan om en intervju med dig som arbetar som textilslöjd- 
och/eller bildlärare i grundskolans senare år, som Kunst- og håndverkslärare eller 
liknande. Vid min sista termin på Umeå Universitets lärarprogram så kommer jag 
inom ramen av mitt examensarbete genomföra kvalitativa intervjuer med lärare på 
fältet. Mina frågeställningar berör metoder, praktiker och förhållningssätt till 
gatukonst inom undervisningen samt ämnesintegrering mellan bild och textilslöjd. 
  
Jag söker informanter som har någon slags erfarenhet av att beröra gatukonst i sin 
undervisning. Det kan vara allt från att arbeta med specifika redskap, t ex lära elever 
hantera sprayfärg och schablontryck till att beröra fenomen såsom stickgraffiti och 
craftivism, att undervisa om gatukonst i en historisk kontext eller som samtida 
konströrelse. 
  
Om möjligheten finns kan jag komma till din arbetsplats för intervju, annars kan den 
göras via e-post, telefon eller skype. Jag beräknar att intervjun tar omkring 60 minuter. 
  
Den information som uppges i uppsatsen om dig som informant kommer endast vara 
vilka ämneskombinationer du undervisar i och du kommer refereras till som 
exempelvis lärare X, lärare Y etc. Du kommer benämnas “hen” om pronomen blir 
nödvändigt i texten. Du kan närsomhelst avbryta intervjun utan skyldighet till 
förklaring. 
  
Intervjuerna sker under perioden vecka 41-44. 
  
Hör av dig så snart du kan om du är intresserad av att medverka! 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Ulfsdotter 
e-mail: xxx 
telefonnummer: xxx 
Umeå, 3 oktober 


