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Abstrakt 

I uppsatsen undersöks vilken betydelse platsen har för skapandeprocessen. Genom tecknande 

som utforskande verktyg intar jag fyra olika platser som diskuterats fram i intervjuer med fyra 

olika deltagare. Svaren från intervjuerna transkriberas och genom en tematisk analysmetod 

synliggörs olika teman som sorteras in i kategorier. Syftet är att med hjälp av tecknandet, finna 

alternativa platser för skapande och undersöka om det finns något samband mellan skapandets 

process och platsen det äger rum på, och hur detta kan appliceras på bildundervisningen för att 

kunna göra en utvidgning av klassrummet. Frågeställningen lyder; Vilken betydelse har platser 

för skapandeprocessen? Hur kan platser förstås genom tecknande som utforskande verktyg? På 

vilka sätt kan en utvidgning av klassrummet ske i bildundervisningen? 

 

Studien visar att det snarare handlar om gemenskap och att ingå i ett sammanhang som skapar 

rummet och skapar förutsättningar för kreativiteten, mer än platsen i sig. Rummet som begrepp 

får därmed en ny definition som fokuserar på skapandet av rummet, gemenskapen och det som 

sker inom dess ramar, snarare än den som fysisk plats.  

 

Resultatet spinner ut i ett verk uppfört på fönstren och fasaden in till galleriet i Tellusgången, och 

en workshop i samband med Konstfacks Vårutställning 2018 där besökarna utmanas att inta 

andra platser än klassrummet genom tecknande med gatukritor.  

 

Nyckelord: skapande, klassrum, plats, kreativitet, rum 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under min tid på Konstfack har jag upplevt en osäkerhet där jag aldrig fått äga min plats. Det har 

varit en frustration att aldrig riktigt hitta tryggheten i platsen. Att det här är min plats. Att få äga 

min skapande plats. Även om det bara är en trygghet i sig själv att hitta den. Oavsett om det är 

här eller där. Jag har ständigt sökt den, men inte funnit vad den kan innebära.  

 

Det här handlar om att finna alternativa platser som kan gynna skapandeprocesser. Atmosfärer, 

utrymmen eller rum, rörliga eller fasta. Att kunna aktivera elever utanför den typiska lärande 

platsen för skapande som än så länge, i skolan, är klassrummet. Genom att söka dessa alternativa 

platser kanske jag samtidigt kan upptäcka nya metoder för lärande.  

 

Inspirationen till att vilja utföra denna undersökning kommer utifrån Linda Bruhns självständiga 

arbete från 2017 som heter “‘A beautiful thing I saw today’ - Om inspiration och kreativitet”. 

Hon hänvisar till skolverket som skriver om hur elever i skolan ska ges möjlighet i 

undervisningen att utveckla förmågan att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck. 1

Det råder ingen tvekan om att alla bildpedagoger har olika metoder att för att nå dessa mål. Linda 

Bruhn undersöker själva sambandet mellan inspiration och kreativitet. Hon hänvisar till Lars 

Lindström och skriver “för att kunna utforska sina egna idéer är det också viktigt att se hur andra 

har gått tillväga”.  2

 

Jag vill hitta platser som kan utmana klassrummet som skapande plats i bildundervisningen.  

1 Se bilaga 2. 
2 Linda Bruhn, “A beautiful thing I saw today” - Om inspiration och kreativitet, Kandidatuppsats, 
Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, 2017 
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1.2 Bakgrund 

Ett kvalitativt processarbete förutsätter ett kreativt förhållningssätt. Kreativitet handlar om att se 

bortom invanda mönster och kombinera det man vet på nya sätt. Kreativitet förutsätter mod, att 

våga ta steget ut i det oprövade och gå utanför de upptrampade stigarna. För att kreativiteten ska 

leda till konkreta resultat behövs verktyg som erbjuder nya arbetssätt och ger stöd i utvecklingen 

av kreativa arbetsprocesser, både för individen och för organisationer. 

 

Vi påverkas av de omgivningar vi rör oss i och de för oss vidare i vår utveckling som individer 

för att finna vår egna identitet med personliga uttryck, gester och mening. Detta sker även om vi 

inte medvetet involveras i kulturella och kreativa sammanhang. Individer kan utveckla ett eget 

visuellt uttryck utan att nödvändigtvis komma från den typen av kreativ bakgrund. Många ungas 

liv involverar inte särskilt mycket konst och kultur men är ändå tydligt påverkade av det genom 

uttryck, tecken och symboler för att söka och finna sin egna identitet och mening.  3

 

Tecknande kan användas som medel för att samla information, och minnas den. Graham Shaw 

har gjort ett TED-talk kring hur vi kan minnas genom att teckna. Han menar att vi kan minnas 

mer detaljrik information genom att använda tecknande som verktyg. Det handlar således inte 

om teknisk skicklighet, utan snarare att utnyttja tecknandet för att hjälpa oss själva att minnas.  4

Tecknandet kan alltså hjälpa mig minnas platser, inte bara de faktiska synliga delarna som färger 

och former, men även de fysiska faktorerna. 

 

Undersökningen stödjer sig mot bildämnet i gymnasieskolan, och särskilt i den kurs som heter 

Bild, 100 poäng. Det är kortfattat en kurs där eleverna ska utveckla kunskaper och färdigheter 

inom olika områden, material och verktyg, förstå begrepp, analysera och samtala om bilder.  5

3 Banaji, Shakuntala, Burn, Andrew, Buckingham, David. (2010) The rhetorics of creativity: a literature 
review. Creativity, Culture and Education (2nd edition), s. 21 
4 Shaw, Graham. (2016) “How to draw to remember more”, TEDx Talks.  
5 Se bilaga 2.  
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1.3 Syfte 

Undersökningen syftar att kliva utanför klassrummet för att undersöka alternativa platser för 

kreativt skapande och därmed se vilken betydelse dessa platser har för skapandeprocessen samt 

hur det skulle kunna integreras i en bildkurs. 

 

Undersökningen söker svar på om det finns ett samband mellan skapandets process och platsen 

som skapandet äger rum, i denna undersökning med tecknande som verktyg. Tecknandet är ett 

personligt val av verktyg för att genom egna reflektioner i görandet förstå vilken betydelse 

platsen har för min personliga skapandeprocess. Undersökningen syftar även till att förstå hur vi 

kan kliva utanför klassrummet och fortfarande kunna förhålla oss till läroplanen i den mening att 

vidga klassrummet i bildundervisningen.  

1.4 Frågeställning 

Vilken betydelse har platser för skapandeprocessen?  

Hur kan platser förstås genom tecknande som utforskande verktyg? 

På vilka sätt kan en utvidgning av klassrummet ske i bildundervisningen? 

2. Empiri 

Empirin samlas in genom semistrukturerade intervjuer samt skisser från de platser som besökts 

utifrån vad som diskuterats under intervjuerna.  Intervjuerna består av Ruben Wätte - konstnär, 6

Isa Andersson - masterstudent på Konstfack, Tova Björkquist - bildlärare på Södra Stockholms 

folkhögskola, och Ellinor Ahlbäck Herou - enhetsassistent på Lava i Kulturhuset. All inledande 

kontakt sker genom mail. Inför intervjuerna förbereds ett formulär med totalt 14 frågor som 

behandlar ämnena rum, kreativitet och skapande, samt hur platsen påverkar skapandeprocessen. 

Intervjuerna tar 30-60 minuter och genomförs under loppet av en månad. Varje intervju spelas in 

efter godkännande från deltagaren. Detta görs med hjälp av inspelningsfunktionen i 

6 Denscombe, Martyn (2017), Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur AB, s. 266-267 
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mobiltelefonen. Alla intervjuerna genomförs i Stockholm, förutom intervjun med Ruben Wätte 

som sker i Järna. Varje deltagare har varit verksamma på, eller själva velat visa en plats i 

samband med intervjuerna. Dessa platser har fotograferats som referensmaterial. Platserna har 

sedan undersökts av mig med teckning som verktyg för att förstå platsen och dess betydelse för 

skapandeprocessen.  

 
Från vänster: Waldorfskola i Järna, arbetsrummet för Institutionen för design, inredningsarkitektur och 

visuell kommunikation, Södra Stockholms folkhögskola, Lava i Kulturhuset i Stockholm.   

3. Urval och avgränsning 

Urvalet till intervjuerna görs baserat på principen om bekvämlighetsurval och bygger på vad som 

är bekvämt för forskaren och som ligger närmast till hand.  Alla personer som kontaktats har 7

ansetts relevanta för undersökningens syfte i den mening att de är kopplade till, arbetar eller 

studerar inom ett så kallat kreativt fält. Totalt var 9 personer aktuella för deltagande, 7 mailades 

och slutligen var det 4 som svarade och deltog i undersökningen. På grund av geografiskt 

avstånd sorterades några personer bort.  

 

De platser som besöktes och är aktuella i undersökningen har valts ut baserat på vad som 

diskuterats under intervjuerna. Platser som ej varit möjliga att besöka har ersatts av sådana 

platser som liknar eller påminner om det som deltagaren pratat om.  

 

7 Denscombe, 2016, s. 77-78. 
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Undersökningen kommer inte fokusera på utomhuspedagogik utan tyngdpunkten ligger på att 

hitta alternativa platser för skapande utanför klassrummet.  

4. Metod och tillvägagångssätt 

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

Undersökningen är en kvalitativ studie som genom semistrukturerade intervjuer söker svar på 

hur skapandeprocessen påverkas av platsen där skapandet äger rum. Vid semistrukturerade 

intervjuer förbereder intervjuaren frågor och ämnen som ska diskuteras, och frågor som ska 

besvaras. Det finns dock möjlighet att vara flexibel när det kommer till ordningsföljd och att 

deltagaren har frihet att reflektera kring sina synpunkter och utveckla sina svar. Frågorna som 

intervjuaren använder kan även de utvecklas och ändras under projektet. Detta ger intervjuaren 

möjlighet att använda information från tidigare intervjuer för att kunna följa upp nya spår i de 

senare intervjuerna skriver Denscombe.   8

4.2 Autoetnografisk metod som inspiration 

Intervjuerna är underlag för den autoetnografiskt inspirerade delen av undersökningen där jag 

personligen placerar mig på platserna som diskuterats. Autoetnografisk metod innebär att 

forskaren använder egna reflektioner för att förstå personliga erfarenheter. Det skapar förståelse 

för andra människor genom att först lära om sig själv genom sina egna erfarenheter och 

bakgrund.   9

 

Metoden används för att kunna undersöka hur platsernas miljö och omgivning inverkar på den 

individuella skapandeprocessen. Metoden ligger dock inte till grund för hela undersökningen 

utan används främst som ett komplement för en djupare förståelse.  

8 Denscombe, 2016, s. 266-267 
9 Roth, Wolff-Michael (red.) (2005), Auto/biography and auto/ethnography: praxis of research method, 
Rotterdam: Sense Publishers, s. 6-10. 
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4.3 A/r/tography som förhållningssätt 

A/r/tography är en konstnärlig, praktikbaserad forskningsmetod. Den är aktuell för 

undersökningen då den grundar sig i det egna görandet, vilket sker i den gestaltande delen där 

tecknandet på plats blir en del av undersökningen.  

The space of the in-between is the locus for social, cultural and natural transformations: it is not simply a 

convenient space for movements and realignments but in fact is the only place - the place around identities 

between identities - where becoming, openness to futurity, outstrips the conservational impetus to retain 

cohesion and unity.   10

Irwin och Springgay, professorer inom läroplansstudier samt undervisning, menar alltså att 

processen sker i själva mellanrummet, i det så kallade in-between, som är ett utrymme mellan 

tanke och handling. Inom a/r/tography rör sig konstnären, forskaren mellan det konstnärliga och 

sammanhanget, platsen. Mellanläget, in-between, är en plats för social, kulturell och naturlig 

utveckling. Det är inte en bekväm plats. Det kretsar runt och mellan identitet, där blivandet, 

öppenheten för framtiden, överträffar bevarandet av det som ger kraft åt och bibehåller 

sammanhållningen i det aktuella sammanhanget.  Med hjälp av a/r/tography som 11

förhållningssätt kan metoden även appliceras på min undervisning. Som lärare kan jag då 

positionera mig själv i relation till eleverna, istället för att hålla en distanserad roll. Eleverna blir 

istället workshop-deltagarna i kontext till projektet.  

4.4 Genomförande  

Intervjuerna görs i överenskommelse med utvalda personer som är relevanta för undersökningen.  

Genom mailkontakt informeras varje deltagare om vad intervjun kommer gå ut på, och att 

samtalet kommer spelas in. Vi bestämmer tid och plats. Varje möte tar cirka 30-60 minuter 

beroende på om deltagaren är kopplad till en verksamhet eller inte, till exempel arbetsplats eller 

liknande. Varje intervju utförs i nära anslutning till en plats de själva arbetar på, studerar vid eller 

har en annan nära relation till som t ex Ruben Wätte, bosatt i Järna, eller Tova Björkquist som 

10 Springgay, Stephanie, Irwin, Rita L., Leggo, Carl, Gouzouasis (red.) (2008), Being with A/r/tography, 
Rotterdam: Sense Publishers, s. xx. 
11 Ibid., s. xx-xxi. 
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arbetar på Södra Stockholms folkhögskola. Efter genomförda intervjuer sker transkribering för 

att lättare kunna gå igenom det insamlade materialet.  

 

Platserna som sedan undersöks, väljs ut baserat på svar och resultat från intervjuerna där 

diskussionen kretsar kring skapande, kreativitet och rum. Detta leder vidare till idéer om vad det 

finns för platser som kan utmana klassrummet och ha en betydelse för skapandeprocessen. På 

platserna används teckningar och anteckningar som undersökande verktyg där jag som forskare 

placerar mig själv på, samt med mina sinnen, tar in de valda platserna.  

 

Efter genomförda intervjuer placerar jag mig själv på de platser som diskuterats. Beroende på om 

deltagaren uttryckt en specifik plats eller talar mer om en situation, väljs platser utifrån möjlighet 

att ta sig till dem. Till platserna tar jag med ritblock, blyertspenna och fineliner. I samband med 

besöken fotar jag av platserna i sin helhet, samt mindre detaljer. Dessa används för vidare 

referens då de slutgiltiga verken ska färdigställas. 

4.4.1 Forskningsetiska principer 

Alla deltagare är i förhand informerade om att intervjuerna spelas in och transkriberas. 

Deltagarna har även gett sitt medgivande till att deras riktiga namn används i uppsatsen. Som 

forskare är jag medveten om min egna påverkan på studien i form av att mina frågor till 

deltagarna kan vara påverkade av mina egna åsikter kring ämnet även om detta har försökt 

undvikas. Deltagarna erbjuds att läsa transkriberingen av deras individuella intervjuer. De 

erbjuds även att ta del av uppsatsen i processen. Deltagandet är på deras villkor i den mening att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan negativa följder.  12

4.5 Metod för analys 

Empirin som samlas in analyseras genom en tematisk analysmetod. Det innebär att man först 

bekantar sig med empirin genom att läsa igenom allt insamlat material, vilket i detta fall är de 

transkriberade intervjuerna, samt mina egna erfarenheter i form av teckningar och skriftliga 

12 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 7-9 
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reflektioner. Sedan anteckna vad som är intressant i förhållande till forskningsfrågan, koda dessa, 

finna teman, granska, namnge och slutligen sammanställa dem.  De fyra kategorier som 13

synliggjorts har kommit fram genom att analysera svaren från intervjuerna, där jag kunde finna 

återkommande teman eller tankar som kopplade samman informanternas svar. Kategorierna 

träder således fram i materialet. Återkommande teman var hur rummet inte längre är en fysisk 

plats, och därmed frångår definitionen av ett rum, att utveckling sker i gemenskapen, olika 

personliga erfarenheter om det kreativa tillståndet, samt hur förändring kan ske i form av olika 

lösningar till hur vi förhåller oss till läroplanen. Kategorierna presenteras under kapitel 7.  

 

Genom denna analysmetod synliggörs vad som är ett rum, för att vidare kunna förstå platser, och 

utifrån det undersöka dessa platsers betydelse för skapandeprocessen. Detta är nödvändigt för att 

kunna utmana klassrummet som kreativ och skapande plats. 

5. Teori och tolkningsram 

5.1 Sociokulturell teori 

Undersökningens utgångspunkt ligger i den sociokulturella teorin där vi lär oss konstant genom 

sociala sammanhang, i samspel och kommunikation med andra. Hur vi beter oss, tänker, 

kommunicerar och uppfattar verkligheten, formas av våra sociala och kulturella erfarenheter. 

Enligt den sociokulturella teorin handlar det alltså inte om våra mänskliga instinkter eller våra 

genetiskt programmerade reflexer och beteenden.  Roger Säljö, professor inom pedagogik och 14

pedagogisk psykologi, menar att vi som mänskliga varelser kan dela erfarenheter med varandra, 

berätta historier och således lära av varandra.  Enligt ett sociokulturellt perspektiv är det 15

oundvikligt att lära sig.   16

 

13 Clarke, V. & Braun, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in 
Psychology. Vol. 3, s. 77-101. 
14 Säljö, Roger (2016), Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, s. 35 
15 Säljö, 2016, s. 34 
16 Säljö, 2016, s. 47-48 
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Med det sociokulturella perspektivet på lärande kan vi således förstå att människan lär sig inte 

bara av skolan, men även genom den som en social plats. Lev Vygotskij, pedagog och psykolog, 

uppfann begreppet The Zone of Proximal Development, vilket på svenska kan översättas till den 

proximala utvecklingszonen. Detta begrepp fokuserar på hur barn och, eller vuxna samarbetar i 

en specifik aktivitet (exempelvis inom skolan). Någon eller några deltagare (lärarna) har då mer 

kunskap inom ett visst område (bild) och på så vis kan de mindre erfarna lära sig av de mer vana. 

Samtidigt kan det också innebära att vi utvecklar nya kunskaper och kompetenser eftersom vi i 

sådana situationer måste förklara, omformulera, argumentera, presenter och tänka om. När vi 

lyssnar på andra formas nya idéer och detta bidrar sedan till att vi kan få nytt perspektiv på 

världen och formar nya tankebanor.  Detta kan även kopplas samman med Vygotskijs syn på 17

leken. Leken är en teater där vi tillåts gå in i en annan roll. Barn lär sig således i det imaginära, 

och använder redskap och regler för kommunikation de fått från vuxna och använder det i det 

sociala samspelet inom ramen för leken. På så vi kan barnet lära sig förstå omvärlden.  18

 

En grundläggande sten i det sociokulturella perspektivet är förståelsen för kontext, hur 

sammanhang och det individuella handlandet är kopplade till varandra. Exempelvis kan det vara 

fullkomligt rimligt för en lärare i ett bildklassrum att förklara vilka färger som ska blandas med 

varandra för att få en ny färg, men att förklara samma sak för en målare när hen ska måla om ditt 

vardagsrum upplevs snarare som opassande och till och med kränkande. Våra handlingar är 

beroende av de kommunikativa och fysiska kontexten. Vi lär oss läsa av vilka handlingar och 

sociala praktiker, som är aktuella i särskilda situationer.   19

 

Säljö beskriver bland andra skolan som en så kallad institutionaliserad verksamhet som är 

uppbyggd kring särskilda strukturer och identiteter. Där placeras vi i situationer som involverar 

grupparbeten, läsning, interaktion med klasskamrater och lärare, samt olika material och verktyg. 

17 Jakobsson, Anders (2012), Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling, Malmö Högskola, s. 
159 http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/download/9411/8173 (Hämtad 2017-09-15) 
18 Säljö, 2016, s. 66-67 
19 Säljö, 2016, s. 129-131 
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Skolan som institutionaliserad verksamhet innebär också att det finns en ständig dynamik och 

förändring som skolan är beroende av. I samarbetet med människor hålls institutionen i rörelse.  20

 

Kritik gentemot den sociokulturella teorin ligger ofta i att den inte kan appliceras på individuellt 

lärande. Säljö menar dock att tänkandet är, i sociokulturell bemärkelse, att använda sina 

kulturella och språkliga resurser för att förstå sig själv. Genom dessa resurser och redskap kan vi 

vidare fantisera och föreställa oss världen. Alltså, den individuella utvecklingen är möjlig även i 

ett sociokulturellt perspektiv genom att vi återanvänder de redskap för tänkande vars ursprung 

ligger i de samtal och kollektiva aktiviteter vi engagerats i tidigare. De kan vi vidare använda för 

inre samtal som en för med sig själv.   21

5.2 Tydliggörande av begrepp 

I denna text används uttryck som kreativ och den kreativa platsen. Dessa uttryck kretsar kring 

lusten att skapa och platsen där skapandet sker. Med skapande menas sådant som traditionellt 

kan ske i ett bildklassrum, där undervisning i ämnet bild sker. Vygotskij beskriver kreativitet så 

här:  

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det skapande är ett 

ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar 

och ger sig till känna i människans inre. Om vi betraktar en människas beteende och handlingar kan vi lätt 

se att man kan urskilja två grundläggande typer av handlingar. Den ena kan man kalla återskapande eller 

reproduktiv; den brukar vara intimt förknippad med vårt minne.   22

 

Begreppet plats är också återkommande, och används i denna uppsats likt engelska ordet space. 

Tim Cresswell, professor inom social och kulturell geografi, skriver att space är ett mer abstrakt 

begrepp än plats.  Det handlar mer om en känsla av en position än en fysisk, stilla plats. En plats 23

som påverkas av den egna uppfattningen. Förslagsvis att det finns särskilda ordningar av saker i 

20 Säljö, Roger (2014) Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, Lund: 
Studentlitteratur AB,  s. 47-48 
21 Säljö, 2014,  s. 41-42 
22 Vygotskij, Lev S., (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg, s. 11 
23 Cresswell, Tim (2004), Place - A short introduction, s. 8 
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världen som påverkas mer av det sociala sammanhanget än det geografiska.  För att kunna 24

förstå vad plats är, blir eller kan vara, undersöks även vad ett rum är, för att kunna kliva utanför 

det. Rummet definieras i undersökningsprocessen genom intervjuer, tecknande och reflektioner 

från de fysiska platser som besöks.  

 

Plats som begrepp får genom samtalen med de intervjuade tillåtelse att växa i sin definition. 

Begreppet begränsar sig inte till det fysiska utan syftar både på det inre och yttre. Uppsatsen 

menar alltså inte att fokusera på plats som en geografisk eller särskilt fysisk plats. Cresswell 

menar att platser har space mellan sig, och att space därmed är ett mer odefinierbart utrymme 

mellan dessa platser. I det svenska språket har vi inte två begrepp som beskriver detta på samma 

sätt. Han påstår även att space tillåter mer rörelse än platsbegreppet.  25

 

6. Tidigare forskning 

6.1 Monica Sand, Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum 

Avhandlingen av Monica Sand är ett bidrag till det framväxande forskningsfältet konstnärlig 

forskning. Det har skapats nya relationer mellan konst och vetenskap. Avhandlingen bygger på 

ett antal experiment som påverkas av rumsligt osäkra villkor. Ett experiment kretsar kring en 40 

meter hög gunga som hängs upp i en bro i Göteborg för att uppnå en kort stunds tyngdlöshet. Det 

handlar om mellanrum, mellan bro och mark. Hur mellanrummets potential kan aktiveras genom 

produktion. Hon diskuterar även olika rytmer, som att gunga, gå, väva, men också att gå vilse. 

Vardagliga och vetenskapliga kunskapsprocesser prövas för att kunna ompröva rumsliga 

situationer baserat på problem som uppstår redan innan det har formulerats. Kortfattat kretsar 

avhandlingen kring det mellanrum som finns i rörelse, och experiment som aktiverar dessa.   26

24 Cresswell, 2004, s. 1-2 
25 Cresswell, 2004, s. 8-9 
26 Sand, Monica. (2008). Konsten att gunga: experiment som aktiverar mellanrum. Diss. Stockholm : 
Kungl. Tekniska högskolan, 2008. Stockholm. 
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6.2 Anders Szczepanski och Per Andersson, Perspektiv på plats: 15 professorers 

uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus 

En kvalitativ studie där upplägget utgår från forskningsfrågan “vad uppfattas platsen betyda för 

lärande och undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang?” I studien innebär en plats den 

fysiska platsen. De intervjuar 15 professorer som alla har en anknytning till lärarutbildning. I 

artikeln diskuterar de olika platsrelaterade begrepp som landskap, platsidentitet, 

plastkänsla/sense of place, affordance/handlingsutrymme och tid och rum/dwelling. Studien 

fokuserar även på lärande och undervisning utomhus, vilket inte är aktuellt för denna 

undersökning. Dock anses diskussionen kring platsens betydelse för lärande vara relevant.   27

6.3 Joakim Holmgren, Kreativitet i bild 

I sitt examensarbete från 2011 undersöker Joakim Holmgren kreativitet som begrepp. 

Frågeställningen lyder; kan ett tydligare kreativitetsbegrepp skapa förutsättningar för ett 

fruktbarare bildämne? Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv söker han svar på 

frågeställningen genom att studera två klasser på en gymnasieskola. Vidare reflekterar han över 

hur resultatet från undersökningen kan appliceras i bildsalen. I sin gestaltning tar han lärdom från 

undersökningen och arbetar platsspecifikt i Vita Havet på Konstfack och skapar ett mobilt 

kreativt rum på hjul.  28

6.4 Elin Bucht, Why so serious? Frivola rum och lustfyllt skapande 

Elin Bucht har skrivit en kandidatuppsats där hon undersöker rumslighet. Hon gestaltar ett 

förslag på ett litet rum, alternativt en stor möbel som genom sin form och uttryck ska locka till 

lek, både för barn och vuxna. I förundersökningen har hon ställt frågor till sin närmsta krets om 

rum, lek, lustfylldhet och aktivitet. Hon har sedan, utifrån olika bilder på rum, försökt placera sig 

i dem och tillåtit sig själv att skriva målande om platserna, samt skapat kollage som tolkningar på 

27 Szczepanski, A. & Andersson, P. (2015). Perspektiv på plats - 15 professorers uppfattningar av 
platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. Pedagogisk forskning i Sverige. (20:1-2, 
127-149) 
28 Holmgren, Joakim, Kreativitet i bild, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack 2011. 
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dessa rum hon utgått ifrån. Detta har hon sedan tagit vidare som grund för sin gestaltning. 

Resultatet blir en stor möbel som både går att ställa på höjden eller lägga ner. Den agerar soffa 

som formar sig efter kroppen, men välkomnar samtidigt in till lek.  Uppsatsen av Bucht 29

diskuterar rum och lek, vilket angränsar till min undersökning, men den har däremot större fokus 

på möbler i relation till plats.  

7. Bearbetning och analys 

I detta kapitel beskrivs hur processarbetet har sett ut utifrån valda teorier och metoder. 

Teckningarna är en del av det empiriska material som använts för att undersöka platsens 

betydelse för skapandeprocessen. Tecknandet har använts som verktyg för att förstå platsernas 

inverkan. I bearbetningen analyseras även hur denna typ av metod kan användas till att vidga 

klassrummet i bildundervisningen.  

 

I bearbetningen av intervjuerna har tematisk analys använts för att kunna bekanta mig med 

empirin.  Svaren har färgkodats för att sedan delas in i relevanta kategorier.  30

7.1 Plats som rum 

Plats, som tidigare nämnt, definieras i undersökningen utifrån det engelska ordet space och syftar 

till en känsla av en position, mer än en fysisk plats.  

7.1.1 Rummet; Mer än en fysisk plats 

Samtliga intervjuade är överens om att ett rum inte nödvändigtvis behöver vara en fysisk plats 

med fyra väggar. Plats som begrepp växer i undersökningen, och menas vara ett mer abstrakt 

begrepp, likt engelskans space.  På frågan om vad som är ett rum uttrycker Isa Andersson, 31

29 Bucht, Elin, Why so serious?: Frivola rum och lustfyllt skapande, Kandidatuppsats, Institutionen för 
Design, Konsthantverk och Konst, Konstfack 2017. 
30 Clarke, V. & Braun, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in 
Psychology. Vol. 3, s. 77-101. 
31 Cresswell, 2004, s. s. 8. 

 
 

17 
 



 

masterstudent på Konstfack, att det i princip kan vara vad som helst, något litet, något stort. Det 

kan vara en livstid.   32

 

Ruben Wätte, konstnär, menar att rummet är omslutande, ska uppmuntra det fria, och föra 

verksamheten framåt. Under en föreläsning på Konstfack i november pratade han mycket om sitt 

egna arbete, hur han besöker skolor, håller workshops och rör sig utanför rummet på ett 

annorlunda, icke-traditionellt sätt. Under föreläsningen fick vi som publik, också chans att 

aktiveras. Efter cirka två timmar i en föreläsningssal fick alla gå ut, ta kottar ur en påse som 

Ruben tagit med sig, och ha kottkrig.   33

Ett rum är något som uppstår eller som man skapar, eller som man kommer in i som redan finns, men som 

sätter på något sätt sammanhanget och villkoren för den relation eller produktion eller vad det nu är som 

ska äga rum.  34

Det är viktigt att förstå klassrummet som en bas anser Ruben. En trygg plats att utgå ifrån och 

återvända till. De kroppsliga och verkliga erfarenheterna sker i rörelsen utanför. Till 

arbetsplatser, offentliga platser, institutioner, där mänskliga möten kan ske som ger barn 

konkreta erfarenheter av livet.   35

 

Isa ser på rummet ur ett mer personligt perspektiv. Hon kopplar, som tidigare nämnt; samman 

rummet med tid. Att vi tar oss tid för skapande och att rummet på så vis även kan vara ett 

tillstånd och inte enbart något fysiskt. Det kan även vara en plats i rörelse. “Jag ser rum för mitt 

eget skapande, som på tunnelbanan. Att man tar sig tid, nu. Då blir ett rum, som blir en plats, en 

paus, en tid, som jag kan stanna upp. Mer än ett fysiskt rum.” I diskussion kring sitt arbete med 

Design Lab S i Skärholmen pekar hon dock mer på det fysiska, som ljudnivå, människor i 

rörelse, temperaturskillnader och hur sådant påverkar en skapandeprocess, särskilt för de barn 

som varit delaktiga i de workshops hon hållit i.  36

 

32 Intervju 2018-03-21, Isa Andersson, Konstfack, Stockholm. 
33 Föreläsning 2017-11-20, Ruben Wätte, Konstfack, Stockholm.  
34 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna. 
35 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna. 
36 Intervju 2018-03-21, Isa Andersson, Konstfack, Stockholm. 
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Ellinor Ahlbäck Herou uttrycker också, likt tidigare intervjuade, att rummet inte behöver vara en 

fysisk plats, utan att det tar form i närvaron av människor som gör något tillsammans. En 

mötesplats.  Hon arbetar som enhetsassistent på Lava i Kulturhuset i Stockholm, och har en 37

bakgrund som teaterpedagog. Lava är ett bibliotek för ungdomar där de även kan utnyttja 

verktyg för skapande inom olika konstformer. Syftet är att marknadsföra verksamheten för 

skolungdomar för att de vid senare tillfällen ska återkomma till dem. De vill vara något annat än 

skola nämner hon.  38

 

Skolan är en institutionaliserad verksamhet där barn och lärare ingår i särskilda strukturer och 

ges situerade identiteter. Säljö skriver dock att inom den sociokulturella teorin finns en ständig 

dynamik och förändring inom de institutionaliserade verksamheterna. De utvecklas och 

omformas genom människors sätt att agera. Människor samarbetar hela tiden för att hålla 

institutionen i rörelse.  Om vi då skapar nya rum, eller platser för skapande och använder dessa i 39

undervisningssammanhang tillåts skolan som institution att fortsätta den rörelsen mot vidare 

utveckling och förändring. Det handlar om att ge elever möjlighet att själva få upptäcka den plats 

som har betydelse för den individuella skapandeprocessen.  

7.1.2 Trygghet och gemenskap; Att ingå i ett sammanhang 

Rummet handlar enligt samtliga intervjuade mer om ett sammanhang, om en gemenskap som 

uppstår i samspel med andra. Om det kollektiva lärandet. Även om det kretsar kring det 

individuella skapandet så påverkar den sociala atmosfären i rummet.  

 

Tova Björkquist som är utbildad bildlärare och arbetar på folkhögskola tycker inte rummet i sig 

är det viktigaste, utan vad som sker inom det. Hennes definition på rummet kretsar alltså inte 

runt vad det är, utan vad som sker.  

För mig är det väldigt viktigt att skapa ett bra sammanhang, en gemenskap, en tillit och trygghet i en grupp 

för att man ska kunna vara kreativ och våga gå utanför sina gränser. /.../ För mig är det att skapa den, inom 

37 Intervju 2018-03-26, Ellinor Ahlbäck Herou, Kulturhuset, Stockholm. 
38 Intervju 2018-03-26, Ellinor Ahlbäck Herou, Kulturhuset, Stockholm. 
39 Säljö, 2014, s. 47-48 
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det här rummet, inom de här fyra fysiska väggarna, men det är inte det som gör något. Det är vad man gör 

med gruppen och med människorna som är där.  40

Hon återkommer till hur de på folkhögskolan låter leken ta plats i den skapande processen, precis 

som Ruben uttryckte vikten av att låta den fria leken ta plats. Det är det experimentella 

förhållningssättet, lekfullheten och gemenskapen som vidare skapar rummet, eller platsen menar 

Tova.  Enligt Strandberg är leken en imaginär värld som baseras på skapandet av den. Där har vi 41

andra roller, vi spelar en slags teater och kan vara någon eller något annat. Leken handlar om vad 

vi är, och vad vi kan bli, det är lärandets grund.  I sin tur menar Säljö att överföringen av 42

kunskap sker i leken. Som barn får vi då redskap för att lära oss tolka beteenden som 

omgivningen uppmuntrar och tillåter. Vuxna överför i den meningen regler för kommunikation, 

uttryck osv. Enligt den sociokulturella teorin lär sig alltså barnet i det sociala samspel där vuxna 

leder leken. Det är i lekandet vi lär oss förstå vår omvärld.   43

 

Även Ellinor Ahlbäck Herou håller med om att rummet inte behöver vara ett fysiskt rum. Enligt 

henne är det en mötesplats, där människor träffas och gör något tillsammans och vars 

grundläggande värde ligger i tryggheten och samhörigheten. 

 

Sammanfattningsvis menar samtliga intervjuade att gemenskap och att befinna sig någonstans i 

grupp är det som skapar rummet, samt dess förutsättningar. Isa påstår att genom detta exponeras 

vi för andra och det kan i sin tur gynna produktiviteten.  Det är i sociokulturell mening i det 44

kollektiva samspelet och kommunikationen med andra som vi lär och utvecklas.  45

7.1.3 Skapande och kreativitet; Ett tillstånd 

Fokus ligger i detta avsnitt på att synliggöra vilka personliga erfarenheter, osäkerheter, trygghet, 

åsikter och tankar som finns kring skapande och kreativitet. Om det finns någon skillnad mellan 

de två begreppen, och vad man på ett personligt plan anser om dem, samt hur det kan påverka 

40 Intervju 2018-03-23, Tova Björkquist, Södra Stockholms Folkhögskola. 
41 Intervju 2018-03-23, Tova Björkquist, Södra Stockholms Folkhögskola. 
42 Strandberg, Leif (2014), Vygotskij, barnen och jag, Studentlitteratur AB, Lund, s. 119-121. 
43 Säljö, 2016, s. 66-67 
44 Intervju 2018-03-21, Isa Andersson, Konstfack, Stockholm. 
45 Säljö, 2016, s. 35 
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den individuella skapandeprocessen. Vad finner vi stabilitet i, och om det finns osäkerhet inom 

skapandet. Detta görs för att förstå skapandeprocessen i sig, samt separera skapande från 

kreativitet för att kunna närma oss ett svar på frågeställningen.  

 

Alla intervjuade uttrycker vikten av trygghet som en del av skapande och kreativitet. Det är 

sammankopplade erfarenheter; tidigare, levda och teoretiska. “Skapandet är själva 

konkretiserandet. Kristalliserandet av kreativiteten” säger Tova.  Liknande uttrycker Isa att 46

skapandet är fysiskt, medan det kreativa ligger i tanken. Ett värdefullt kreativt medel menar hon 

ligger i dialog med andra. Att låta samtal ligga till grund för att möjliggöra skapandet. Att arbeta 

hemifrån på egen hand, utan socialt utbyte av andra, uttrycker hon som problematiskt. 

Kreativiteten måste få tillåtelse att växa.   47

 

Ellinor pratar om att hon vill komma in i ett slags flöde, ett tillstånd där hon är närvarande i nuet. 

Det är då kreativiteten får plats. Det är då hon kan våga släppa på spärrarna och vara sig själv. 

Hon menar alltså att man måste finna sitt egna fysiska, andliga tillstånd för att finna väg in i sitt 

eget skapande. Samtidigt som diskussionen även vandrar mot det ostrukturerade och kaotiska, 

hur det kan påverka.   48

 

Även om trygghet i sitt skapande är grundläggande, uttrycker Ruben i diskussionen kring 

skapande och kreativitet, hur viktigt det också är att våga kliva bortom det bekanta.  

Det är egentligen hela tiden den där rörelsen från det som redan är bekant, det som är förutsägbart. Att hela 

tiden ta det där lilla klivet utanför det. Så att det där utrymmet som är bekant, att det till slut kan växa. Det 

är väl i den rörelsen, att hela tiden inte vara för bekväm i att sitta kvar i det som är kontrollerat, utan 

konsekvent röra sig bort från det.  49

Att växa i sitt skapande blir ett resultat av oviljan att vara kvar i det som redan är klarlagt. Det är 

då som skapandet kan äga rum. Han menar alltså att det bekanta, förutsägbara är tryggt och 

överblickbart och det är en impuls i sig, men att det sedan även finns en annan impuls som vill 

46 Intervju 2018-03-23, Tova Björkquist, Södra Stockholms Folkhögskola. 
47 Intervju 2018-03-21, Isa Andersson, Konstfack, Stockholm. 
48 Intervju 2018-03-26, Ellinor Ahlbäck Herou, Kulturhuset, Stockholm 
49 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna. 
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komma bort från det. Han säger; “Vi går utanför och går vilse”. Ovissheten behöver inte vara ett 

hot, utan ett livsvillkor och det kommer vi inte undan.  Att gå vilse är en rädsla för att förlora 50

kontrollen, inte nödvändigtvis över rummet, utan snarare över tiden, skriver Monica Sand i sin 

avhandling. Det finns inte tid att gå vilse uttrycker hon. Vi är rädda för att gå vilse i vår egen 

kultur, eget tänkande, inom de strukturer som vi ingår i, eller själva har konstruerat. Det sker 

ofrivilligt, det blir läskigt. Hon menar att rörelsen bort från det bekanta gör att det finns en 

underförstådd uppfattning om att det finns platser där vi hör hemma, och platser där vi inte gör 

det.  Det kan alltså vara nödvändigt för den skapande processen att gå vilse i sina egna 51

strukturer för att kunna utvecklas.  

 

De intervjuade menar att det finns särskilda tillstånd för skapande. De har olika metoder och 

tankar om hur en skapande individ kan nå dit, om det så är genom att våga vända sig bort från 

det bekanta, eller genom dialog med andra. Säljö menar att tänkandet är i sociokulturell 

bemärkelse att använda sina kulturella och språkliga resurser för att förstå sig själv, i detta 

perspektiv, den individuella skapande och kreativa processen. Det är genom dessa resurser vi kan 

fantisera och föreställa oss världen vidare. För att kunna utvecklas på en individuell nivå har vi, 

enligt den sociokulturella teorin, först fått redskap för tänkande som kommer från samtal och 

kollektiva aktiviteter. Dessa redskap kan vi sedan använda för de inre samtalen som en för med 

sig själv.  Utveckling och lärande är alltså möjlig även i frånvaron av andra, eftersom vi 52

återanvänder de tidigare erfarenheterna även i de sammanhang då skapandet sker ensamt. 

 

Precis som Vygotskij uttrycker är kreativitet en mänsklig aktivitet som skapar något nytt. Han 

ser skapande både på det inre och yttre planet, alltså att det handlar både om verkliga ting, såväl 

som om en konstruktion av intellektet eller känslan. Kreativitet menar han kan urskiljas genom 

två grundläggande handlingar. Det ena är återskapandet, som handlar om att upprepa det som 

redan är bekant. Det andra är det kreativa och kombinatoriska, som istället handlar om att 

50 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna.  
51 Sand, Monica (2008), Konsten att gunga: Experiment som aktiverar mellanrum, Stockholm, s.  
52 Säljö, 2014,  s. 41-42 
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människan är en framtidsinriktad varelse, som kan se och skapa nya mönster, och således både 

skapa en framtid och förändra nutiden.   53

7.1.4 Motstånd och förändring 

I detta avsnitt ligger fokus på det motstånd som uttrycks gentemot det som undersökningen tar 

upp; kreativitet, skapande, rum och plats, och hur detta har betydelse för skapandeprocessen, 

men även om det finns lösningar på hur förändring kan ske i skolan. Om det finns någon 

alternativ lösning. Om det går att ta skapandet utanför klassrummet och aktivera eleverna 

utanför, men samtidigt kunna förhålla sig till läroplanen. Alltså, kopplat till frågeställningen, på 

vilket sätt vi kan utvidga klassrummet i bildundervisningen.  

 

Ruben Wätte påstår att människor kommer, beroende på hur ett rum ser ut, bete sig på ett särskilt 

sätt. Han menar att det finns en skillnad på om ett rum är prydligt möblerat, med bänkar och 

lysrör, eller om rummet är mest en stor golvyta med material på hög. Då kommer vi både 

prestera men även protestera mot det på olika sätt. Han påpekar även hur viktigt det är, oavsett 

rummets utformning, att som lärare kunna ingå i sammanhanget och då kommer barn, eller de 

flesta människor att bete sig på ett visst sätt.   54

 

Att tolka läroplanen förstår Ruben som ett komplicerat uppdrag, men uttrycker samtidigt hur 

viktigt det är att tolka den korrekt, även om det innebär att finna ett sätt att förhålla sig till den så 

det känns lustfyllt, både för eleverna och för en själv.  

Egentligen så är ju uppdraget att tolka och förhålla sig till den på ett kreativt sätt, eller att inte låta sig 

skrämmas och begränsas av de där kraven.” Han menar att det som lärare handlar om att förhålla sig till 

läroplanen, inte som ett styrdokument utan som “någons, statens, goda intention och önskan.   55

 

Samtidigt som Ruben uttrycker en vilja att rucka på maktordningar i klassrummet uttrycker han 

också vikten av att finna den auktoritet som baseras på total tillit. Att kunna vara auktoritär men 

53 Vygotskij, 1995, s. 11-13 
54 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna.  
55 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna.  
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samtidigt bygga den ur en genuin uppriktighet att vilja göra något tillsammans så eleverna hålls 

nyfikna och närvarande genom att själv vara det.  56

 

Som tidigare nämnt påtrycker Isa vikten av att ingå i ett sammanhang och att inte bygga murar 

gentemot de man ska arbeta med. Hon anser att det är väsentligt för sin utveckling att våga visa, 

våga delta och exponera sig själv för andra. Det menar Isa släpper på pressen.  57

 

Tova är positiv till att aktivera elever utanför det traditionella sammanhanget. Lekfullheten och 

experimenterandet i lärandet är inget hinder, utan snarare en möjlighet för att fler ska nå högre. 

Det handlar om att testa sig fram för att förstå vad som fungerar, och vägleda utifrån de satta 

förutsättningarna. “Det gäller att lära sig att tänka på ett konstnärligt sätt, konstnärlig metod. Vi 

testar det här, provar det här.”  Som tidigare nämnt innebär leken en möjlighet att lära sig om 58

och av sin omgivning. I leken ges vi intellektuella redskap för att förstå den kommunikativa 

länken mellan det inre och yttre, alltså tänkandet och interaktionen.  

 

Som tidigare nämnt under avsnittet “7.1.1 Rummet; mer än en fysisk plats” menar Säljö att 

skolan är en institutionaliserad verksamhet och att den hela tiden är i rörelse mot vidare 

utveckling och förändring.  Att elever inom denna institution ska ges möjlighet att själva få 59

upptäcka den plats som har betydelse för den individuella skapandeprocessen. Ett lustfyllt 

förhållningssätt gentemot läroplan som lärare innebär att kunna utnyttja de redskap och resurser 

vi erhållit och kunna omsätta dem i praktik i undervisningen. De kulturella och kommunikativa 

redskapen, samt förståelsen för kontext och rådande atmosfär inom klassrummet ligger till grund 

för att kunna utföra givande undervisning.   60

56 Intervju 2018-02-22, Ruben Wätte, Järna.  
57 Intervju 2018-03-21, Isa Andersson, Konstfack, Stockholm. 
58 Intervju 2018-03-23, Tova Björkquist, Södra Stockholms Folkhögskola. 
59 Säljö, 2014, s. 48 
60 Säljö, 2016, s. 22, 129-130 
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7.2 Plats för skapande 

I följande avsnitt presenteras hur jag har placerat mig på de platser som kommit fram ur samtalen 

med de intervjuade. Det är den konstnärliga, praktikbaserade forskningsmetoden a/r/tography 

som använts till grund för undersökningen. Här presenteras även reflektioner, anteckningar och 

teckningar från intervjuer och teckningstillfällen.  

7.2.1 Möten; Reflektioner och teckningar 

Efter mina möten med deltagarna har jag utvecklat en känsla av revolt. Vi ingår i vissa strukturer 

och system som vi antingen vill eller inte vill vara med i. Vissa tvingas vi in i för att världen är 

uppbyggd på ett särskilt sätt. Men allt är socialt konstruerat tänker jag. Även våra åsikter 

påverkas av vår omgivning, miljön vi befinner oss i och den verklighet vi lever i. Men det finns 

såklart andra sanningar också. Det som jag tror på, har lärt mig och förstår, kanske någon annan 

förstår eller tänker på, på ett annat sätt. De strukturer jag befinner mig i kanske någon annan, i ett 

annat samhälle, med en annan bakgrund eller framtid, inte tvingats in i. De system jag placerar 

mig i kanske någon annan inte låter sig själv, eller inte ens får tillåtelse, att ingå i. De strukturer 

vi ingår i, eller har placerats i, kan vi påverka, men inte fullkomligt kliva utanför. Det är 

komplicerat för en själv att kunna se utanför sitt egna perspektiv. 

 
Waldorfskola i Järna. 
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Efter intervjun med Ruben visar han mig en waldorfskola i Järna. Den är öppen, vänlig och 

trygg. Mycket så som han själv beskrivit sin idé om skolan. Lukten och atmosfären, platsen och 

rummen för tankarna till min mammas föräldrahem i Finland, som för mig är en väldigt 

personlig plats. Ingen har bott där på flera år, men gården finns kvar i vår ägo och vi brukar den 

som semesterhem. Därför valdes den ut som plats för undersökningen då jag av en slump skulle 

besöka Finland, men även inte hade möjlighet att återvända till Järna för att teckna. 

Pannrummet i Finland.  
 

Det är en stökig och dåligt planerad dag. 11 mars 2018 sitter jag på golvet i grovköket och stirrar 

in i pannrummet. Tiden jag har på mig att teckna blir knapp och har definitivt påverkat 

upplevelsen. Men det är en bekant plats som jag har personliga minnen av, vilket ändå hjälper 

mig att andas och ta in platsen i jämförelse med de jag senare platserna jag besöker. Jag för 

anteckningar: 

“Stressad på grund av ska åka. Lugn för känns tryggt. Tänker på omgivningen. Personlig plats. Stövlar, 

ved, maskineri, kartong, energi, system, föråldrat, amerikanska dörrknoppar, stuga, vatten, el, gammalt. 

Känns ledsamt, men tryggt. Kan inte hitta den rätta lukten, men kan hitta känslan.”    61

61 Fältanteckningar 2018-03-11, Felicia Bäckvik, Närpes, Finland 
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Oavsett den stressade situationen tycker jag i retrospektiv att platsen kändes trygg, mysig och 

framförallt bekant. Det där bekanta som Ruben återkommande gånger anser att man ska röra sig 

bort från.  

 

 
Arbetsrummet för Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation. 

 

I samtalet med Isa diskuterades platser där andras närvaro påverkar skapandeprocessen i sig. Hon 

nämner flera gånger under samtalet hur andra människor påverkar hennes egen process, men 

också hur det påverkat de personer för vilka hon hållit workshops. Hon nämner även hur hon 

främst jobbar konceptuellt och i tanken, skissar under samtal, i själva görandet, mer än att hon 

arbetar linjärt vid sin arbetsplats. Platsen var i hennes mening i rörelse, icke stillastående, och 

hela tiden återkom hon till tunnelbanan i samtalet, vilket bokstavligt talat är en plats i ständig 

rörelse. Det finns en koppling mellan hur hon själv beskriver sitt sätt att arbeta, och den 

logistiska och sociala struktur som råder i tunnelbanan, den ständiga rörelsen, att inte stå still.  
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Tecknande på gröna tunnelbanelinjen Åkeshov-Hagsätra. 

 

En solig onsdag, den 28 mars 2018, kliver jag på gröna linjen från Odenplan och åker mot 

Åkeshov. Vänder, åker tillbaka, kliver av i Hagsätra, åker tillbaka. Låter tecknandet föra sig 

själv. Försöker släppa kontrollen och känner att jag trivs i situationen. I mina teckningar 

antecknar jag också:  

“Åker grön linje mot Åkeshov. Slås av utsikten. Vilken jävla utsikt. Solen skiner. Tranebergsbron, Alvik. 

Kallt. Men solen skiner. Tågvärden ropar ut att dörrarna stängs. Tunnelbanan är inte det som händer här 

inne, utan det som händer utanför. Ljusspelen på sätena, kylan när dörrarna öppnas. Personer som kliver på, 

kliver av, på väg någonstans. Fram och tillbaka. Har åkt en timme nu. Trodde inte det skulle vara så 

avslappnat och typ kul? Blir mer och mer bekväm att bara sitta här, helt obekymrat, teckna. Meditativt. 

Skönt. Okomplicerat. Viktigt. Kul. Mycket mer människor plötsligt. T-centralen. Kallare när tåget går 

genom tunnlar.”   62

I kontrast till det Isa beskriver om hur andras närvaro i många fall påverkar henne positivt, 

upplever jag snarare en obekvämlighet i det. Lägger märke till hur jag söker vagnar och platser 

där det är färre människor, samtidigt som det slutar besvära mig när flera kliver på närmare 

62 Fältanteckningar 2018-03-28, Felicia Bäckvik, Gröna linjen, Stockholm 
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centrala Stockholm vi kommer. Vågar till slut strunta i hur avvikande jag framstår då jag tecknar 

i tunnelbanan.  

 

 
Besök på Södra Stockholms Folkhögskola i Skärholmen. 

 

Även Tova diskuterar vikten av andras närvaro som betydande för skapandets process. 

Gemenskap, trygghet och samhörighet är ord som hon ständigt återkommer till. Hon är själv mitt 

i sitt masterarbete och kan relatera till hur jag känner. Tova berättar inte enbart om folkhögskolan 

som en plats för skapande och hur de arbetar med platsen, utan även om sin egen skapande 

process i relation till skrivandet hon själv gör. Därför rör sig samtalet vidare till var hon själv 

trivs för att kunna skriva, vilket är Kungliga Biblioteket i Humlegården. Hon ger mig 

vägbeskrivning och den 3 april 2018 befinner jag mig på den platsen för att teckna.  
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Teckning från Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

 

Från besöket på Kungliga Biblioteket skriver jag: 

Stora läsesalen, 3 april 2018. Känns kallt. Utmärkt pluggsal om man trivs i sådana här miljöer. Men vet inte 

om det funkar för mig. Säkerhetsvakt i receptionen. Varför? Förstår ju varför, men vad gör detta mer till en 

plats som behöver det? Kallt, fryser. Trä, trä, trä. Luktar trä. Luktar böcker. Högt i tak. Min näsa känns kall. 

Lederna i fingrarna blir stela. Känner mig stressad och frusen. När någon passerar blåser det kallt.   63

 

Inom loppet av en vecka utför jag tre intervjuer. Den sista blir med Ellinor Ahlbäck Herou på 

Lava. Hennes syn på skapande och kreativitet skiljer sig något från de övriga intervjuade 

eftersom hon inte jobbar direkt med skapandet själv, utan jag förstår det som att hon arbetar mer 

kring skapandet, i vägledningen och fortskridningen för andra. Efter intervjun visar hon mig runt 

på Lava, deras verkstad, tillgångar, resurser och vad de har att erbjuda. Under vårt samtal pratar 

vi om trygghet och att ingå i ett sammanhang, som även Tova pratat om. En plats som Ellinor ser 

som trygg är toppen av Skinnarviksberget. 

63 Fältanteckningar 2018-04-03, Felicia Bäckvik, Kungliga Biblioteket, Stockholm 
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Besök på Lava och teckningar från Skinnarviksberget. 

 

Anteckningar från besöket på Skinnarviksberget, 10 april 2018: 

Träd, tegel, vatten. Fan vad vatten är fint. Det är typ grått. Blåser svinkallt trots väldigt soligt. 

Genomgående trend genom hela projektet. Många som är här pratar engelska. Populärt turistmål? Fryser. 

Byter plats. Nakna träd. Påskfjädrar i en buske. Skönare när det var vindstilla. Solen värmer. Märks att man 

fortfarande är i stan. Ljudet, människorna, djuren, flygplanen påverkar. Allt tar uppmärksamhet. Jag vet att 

den här platsen är perfekt för reflektion. Men inte så mycket för skapande. Essingen, DN-skrapan, trafik.   64

Efter cirka tio minuter i kraftig blåst högst upp på berget var fingrarna så frusna att jag började 

tappa känseln i dem. Jag beslöt mig då för att gå ner för berget, till en inbuktning vid sidan om 

det, där det fortfarande var berg och klippor, men där det var lä och solen låg på. Det förändrade 

hela dynamiken och känslan. Där i inbuktningen hade jag kunnat sitta och teckna hela dagen.  

 

64 Fältanteckningar 2018-04-10, Felicia Bäckvik, Skinnarviksberget, Stockholm 
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8. Tolkning och resultat 

Här tolkas och presenteras de resultat undersökningen kommit fram till kopplat till 

frågeställningen och syftet; Vilken betydelse platsen har för skapandeprocessen, hur dessa platser 

kan förstås genom tecknande som utforskande verktyg, samt på vilka sätt en utvidgning av 

klassrummet kan ske i bildundervisningen. Svar från de intervjuade tolkas och sätts i perspektiv 

till den sociokulturella teorin för att påvisa framtagna resultat. Även tecknandet som metod i stöd 

av a/r/tography som förhållningssätt presenteras. I processen har fokus skiftat från ägande av sin 

kreativa plats för skapande, till att istället handla om den individuella skapandeprocessen utifrån 

ett rum i ny definition där vikten av gemenskap och att ingå i ett sammanhang är det väsentliga.  

8.1 Platsens betydelse för skapandeprocessen 

Det är sammanhanget som skapar rummet. Att ingå i en gemenskap i ett rum är det som skapar 

rummet, mer än rummet själv menar informanterna. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

lärandet i rummet beroende av andras närvaro, och kommunikationen med dem. Rumsbaserad 

undervisning är således beroende av att eleverna lär av, och med varandra i interaktionen.  65

Undersökningen tog avstamp i att finna sin egen plats, att få äga den, men har genom processen 

kommit fram till att det snarare är gemenskapen som är av betydelse. Det handlar således inte 

längre om rätten att äga sin plats, utan om den gemenskap vi ingår i. Den erfarenheten har jag 

fått utifrån de platser jag besökt, samt de intervjuer som utförts. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan vi förstå att, oavsett hur vi situerar oss, lär vi genom varandra, i dialog, i 

närvaron, och till och med vid frånvaron av andra.  Trygghet i skapandet möjliggörs då vi själva 66

har funnit vårt eget sammanhang.  

 

65 Säljö, 2016, s. 38 
66 Säljö, 2014,  s. 41-42 
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Rummet som begrepp får en ny definition i detta perspektiv och kontext. De intervjuade vittnade 

om hur rummet inte behöver vara beroende av väggar och det som traditionellt anses vara ett 

rum, utan snarare skapas i samband med en gemenskap. Den nya definitionen sitter alltså i 

sammanhanget, i förbindelsen till dialogen, närvaron och till och med den eventuella frånvaron. 

För den sociokulturella teorin talar både om hur vi lär av och med varandra, men även hur den 

kunskap vi får från dessa erfarenheter kan omsättas i det individuella lärandet också.   67

8.2 Tecknande som verktyg 

Tecknandet resulterade i flera små teckningar, vissa mer detaljerade än andra, brokiga och 

undersökande. Det finns tydliga samband som kan binda platserna samman både genom bekanta 

faktorer och sådana jag sedan tidigare inte har en särskild relation till. Som sagt ingår vi i 

särskilda strukturer, och dessa blir för mig först tydliga då jag upplever obehaget av att ha gått 

utanför det bekanta. Därför blev platser som pannrummet och berget bekanta i den mening att det 

rådde strukturer på dessa platser som jag ingått i tidigare. Tunnelbanan var i sin tur en plats som 

jag sedan tidigare har en relation till, men dock i form av en annan struktur. Rummet, och 

kontexten fick en ny innebörd i samband med att tecknandet fick plats. Då blev tunnelbanans 

huvudsakliga syfte inte längre att transportera, utan att agera kreativ plats. Kontexten ändrades, 

och så även strukturen.  

8.3 Utmaningen till klassrummet 

Skolverket uttrycker att undervisningen ska behandla bland annat “hur sammanhanget 

påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.”  Genom att 68

placera mig själv på olika platser har jag, i min individuella skapandeprocess, förstått hur 

sammanhanget påverkar bilden; som i denna undersökning är min mammas föräldrahem (en 

personlig plats), tunnelbanan (en rörlig plats), Kungliga biblioteket (en stillsam plats) och 

Skinnarviksberget (en plats utomhus). Faktorer som temperatur på platsen, inomhus eller 

utomhus, ljud, ljus och lukt, samt andra människors närvaro, har antingen drivit mitt tecknande, 

67 Säljö, 2014,  s. 41-42 
68 Se bilaga 2. 
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eller bromsat det. Sammanhanget är således i den mening själva kontextet med ovan nämnda 

faktorer inräknade. Det påverkas av såväl inre, som yttre faktorer.  

 

Precis som Ruben uttrycker måste vi som lärare våga förhålla oss till läroplanen på ett lustfyllt 

och kreativt sätt. Vi får inte begränsas av kraven som ställs. Detta kan i sin tur gynna min 

undervisningsmetod då jag skapar en egen form av problemlösning inom bilden och kan omsätta 

den i praktik. Detta perspektiv kan underlätta undervisningen, särskilt då man som lärare inom 

bildämnet ska behandla just sådana områden som problemlösning i bild, vilket ingår i det 

centrala innehållet för bildkursen.  Vi kan då, för att finna alternativa undervisningsmetoder, 69

kliva utanför klassrummet, låta eleverna aktiveras bortom det traditionella och erbjuda dem att 

teckna egna valda platser, om nödvändigtvis i anslutning till skolan. Precis som denna 

undersökning utförts, genom att teckna platser för att förstå dess betydelse för den individuella 

skapandeprocessen, kan denna metod appliceras på undervisning. Genom att ta stöd i 

a/r/tography som förhållningssätt kan jag i min egna bildundervisning erbjuda ett alternativ till 

bildklassrummet. Detta resulterar i att elever får möjlighet att styra över sin egen plats, finna 

vilken betydelse platsen har för deras individuella skapandeprocess och lära sig förstå dessa 

genom vald teknik.  

69 Se bilaga 2.  
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8.4 Gestaltning 

 

Den slutgiltiga gestaltningen uppförs på fönstren och fasaden till det galleri som min klass 

tilldelats. Jag använder teckningen från Skinnarviksberget som referens för uppförandet av 

verket. Ovanför fönstren skär jag ut och klistrar upp namnet på mitt projekt, uppsats och verk. 

Till vänster om verket placerar jag ett citat av Ruben Wätte, “vi går utanför och går vilse”.  

8.5 Workshop 

I den undersökande processen med att finna hur platsen har betydelse för skapandeprocessen har 

det lett fram till ett utförande av en workshop som sker i samband med Vårutställningen 2018. 

Där utmanas deltagarna i workshopen ta kontroll över platsen genom att själva teckna den, med 

gatukritor, just så som jag föreställer mig att man som lärare ska kunna aktivera sina elever 

utanför klassrummet och bortom det traditionella lärandet.  
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Workshopen ägde rum på den 18 och 23 maj 2018. Första 

tillfället var deltagarantalet 3, och andra 6. Officiellt 

deltog alltså 9 personer, men verken på marken vittnar 

om många fler som skapat fritt med kritorna. 

Beskrivningen av workshopen löd; “Vilken betydelse har 

platsen för skapandeprocessen? Workshopen utmanar dig 

som besökare att inta andra platser än klassrummet. 

Använd gatukritorna till att teckna av platsen du befinner 

dig på, direkt på marken. Teckna platsen som du ser den, 

som du upplever den.” Uppgiften tillät fri tolkning, och 

de gavs ingen vidare styrning. Deltagarna valde kritor och 

gavs 20 minuter att teckna. Efter workshopen gick vi till 

var deltagares verk för att höra deras individuella tankar och åsikter, men även hur de tolkat 

platsen i sina verk.  

 

I och med att kritorna var tillgängliga för alla förbipasserande bjöd de in till en slags fri lek. 

Majoriteten av de som nyttjat kritorna utanför workshopen verkar inte ha gjort det i enlighet med 

syftet, men det finns ändå en viktig aspekt i den fria inbjudan. Barn i icke läskunnig ålder har 

använt kritorna, och såklart bara skapat det första de kommit att tänka på eftersom de inte kunnat 

läsa beskrivningen, men även vuxna, unga som äldre, har tagit sig friheten att skapa med 
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kritorna. Detta för tankarna tillbaka till det Tova och Ruben talat om. Att låta den fria leken ta 

plats i den skapande processen. Det är i leken vi tillåts gå utanför det bekanta. Leken kan tolkas 

som en tillåtelse för oss att gå utanför våra invanda mönster. Då kan även vuxna kliva bort från 

det bekanta och skapa fritt.  
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Deltagarna i workshopen uppmuntrades att skapa individuellt. En deltagare tog dock själv 

initiativ till att fortsätta på en annan deltagares verk. Den ena deltagaren ritade sina egna fotspår i 

marken, varpå den andra deltagaren ritade sin skugga i dessa fotspår. Verken involverade således 

flera deltagare och verken hamnade att interagera med varandra. I den situationen är det alltså i 

samspelet som rummet skapas. Platsen definieras inte utifrån dess verkliga faktorer och element, 

utan i samspelet med andra. Det är så vi lär, och det är så vi förstår platsen, och vilken betydelse 

den har för den skapande processen. Det är i detta samspel som kreativiteten får tillåtelse att 

växa.  

 

Den sociokulturella teorin menar att vi lär oss i sociala sammanhang, samspel och 

kommunikation med andra, och att lärandet är oundvikligt. Lärandet sker konstant, och de 

erfarenheter som en deltagare bär på, förs vidare till en annan. Även jag, som ledare under 

workshopen, kunde lära mig från deltagarnas tolkningar, och deras ageranden.  70

 

I koppling till bildkursen kan detta appliceras på undervisning där det traditionella klassrummet 

fungerar som bas och utgångspunkt, likt galleriet fungerade som bas i detta sammanhang. Flera 

av deltagarna uttryckte positiva åsikter om hur detta kan fungera även i bildundervisning på såväl 

lägre som högre nivå. Bildkursen i gymnasieskolan tar upp att eleverna ska utveckla kunskaper 

70 Säljö, 2016, s. 34 
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om hur man kan samtala om bilder, analysera och tolka dem, men även att de ska erbjudas 

metoder som leder till att de utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom 

och personligt uttryck.  Genom att ha erbjudit deltagarna enkla verktyg, samt en uppgift där de 71

fått utnyttja platsen fritt har de getts möjlighet att utveckla sina kunskaper kring det som 

bildkursen tar upp.  

9. Slutdiskussion 

A/r/tography är det jag själv förhållit mig till i den gestaltande delen av undersökningen. Detta 

förhållningssätt går även att applicera på bildundervisning där förslagsvis eleverna kan placera 

sig på platser för att själva finna de omgivningar som har betydelse för deras individuella 

skapandeprocess.  

 

Den slutsats som kan dras från denna undersökning är att ett rum inte enbart skapas av de 

fysiska, yttre faktorerna, utan att det framförallt är personerna, kontexten och strukturerna som 

skapar rummet. Sammanhanget är det väsentliga före rummet själv. Detta kan vara fokus för 

vidare forskning på området som kan rikta sig mer på hur gemenskap, att ingå i ett sammanhang, 

påverkar skapandeprocessen. Att sammanhanget kan innebära ett rum som skapas i gemenskapen 

och dialogen med andra. Hur detta i sin tur för skapandeprocessen framåt och ger den kreativa 

förmågan, eller en individs visuella uttryck en chans att utvecklas.  

 

En annan slutsats jag dragit är på ett personligt plan, där jag som individ fått förståelse för att det 

inte handlar om ägandet av sin plats för skapandet, utan att det snarare handlar om att kunna 

skapa i och utifrån sammanhanget. Sammanhanget bygger självförtroendet i skapandet, att det är 

när jag finner trygghet i det kontext och den struktur jag ingår i, som jag även kan våga gå 

utanför det. Denna förvandling kunde även ses i workshopen, då deltagare plötsligt vågade skapa 

vidare på varandras verk. Frågan man då kan ställa sig är dock hur skolungdomar skulle ställa sig 

till uppgiften, då de ingår i ett annat kontext än deltagarna i min workshop. Att delta i 

workshopen var frivilligt, och de var inte särskilt styrda i uppgiften. I ett 

71 Se bilaga 2.  
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undervisningssammanhang i anknytning till skolan kan resultatet bli helt annorlunda. Denna 

undersökning har synliggjort att just sammanhanget påverkar skapandeprocessen. Hur blir då 

resultatet i ett annat sammanhang? Detta vill jag ta reda på härnäst. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågeformulär för semistrukturerade intervjuer 

Hur tänker du kring ord som; Rumme, skapande, kreativitet 

Vilka känslor, åsikter, tankar väcks?  

 

Vad är kreativitet för dig? Vad är skapande för dig? 

Finns det någon skillnad mellan kreativitet och skapande? 

 

Hur ser du på vad ett rum är? 

 

Vad är en skapande plats enligt dig? 

 

Hur tror du man skulle kunna arbeta utanför rummet men fortfarande hålla sig till läroplanen?  

 

Vad vore det för skillnad att arbeta i klassrummet respektive utanför det?  

 

Har du ett bättre ord för rum? (Space på engelska.) 

 

Har du något namn på en annan person som skulle kunna vara intressant för mig att intervjua 

inom ramen för denna undersökning?  

 

Om jag skulle utsätta mig själv för en plats, var skulle du säga då? 
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Bilaga 2 - Kurs Bild, 100 poäng 

BILD 

 

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en 

vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga 

områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två eller 

tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och 

populärkultur. 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i 

hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda 

till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys 

och tolkning av egna och andras bilder.  

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och 

redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella 

gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som 

tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och 

utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. 

Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och 

förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur 

bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med 

olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta 

influenser från den visuella kulturen. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som 
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gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt. 

 

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att 

använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget 

och andras bildarbete samt andra visuella företeelser. 

2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, 

nationellt och internationellt perspektiv. 

3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i 

kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär. 

4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga 

uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt 

förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap. 

5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete. 

6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser 

och berättelser i olika genrer. 

7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och 

arbetsmiljö som gäller för området. 

 

Kurskod: BILBIL0 

Kursen bild omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas 

fördjupade kunskaper i bild. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

● Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella 

framställningar i anslutning till eget bildarbete. 

● Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, 

etnicitet och ålder. 
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● Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. 

● Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, 

till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. 

Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till 

exempel portföljmetoden. 

● Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med 

konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. 

Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de framträder, hur 

sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang. 

● Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och 

metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i 

några tekniker. 

● Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och 

tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller 

samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad 

kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess 

beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner. 

● Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga 

arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över 

arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers 

och professionellas gestaltningsarbete. 

● Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om 

upphovsrätt. 
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