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Abstrakt 
 

Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i ska 

kunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ett 

teoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuell 

kultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiska 

kunnande utifrån tekniska metoder och material. Dessa hämtade från kreativa praktiker inom 

traditionell graffiti för att utveckla min kunskap genom kroppslig upplevelse.  

 

Undersökningens frågeställning är: På vilka sätt kan graffiti som praktik förstås genom ett 

konstnärligt praktiskt undersökande, i ett utvecklingsdidaktiskt syfte? 

 

Genom A/R/Tography som metodologiskt förhållningssätt har jag under studien agerat som 

konstnären, forskaren och läraren (Artist - Researcher - Teacher) och undersökt graffiti som 

visuell kultur. Under den gestaltande redovisningen och examensutställningen, menar jag att 

försöka återskapa platsen för min studie, och synliggöra de förutsättningar som styrt min 

kreativa praktik och individuella lärprocess. Syftet med den slutgiltliga gestaltningen är att 

bjuda in till en interaktiv installation med en öppen vägg i ständig förändring. Här jag vill ge 

besökare möjlighet att få ny kunskap och själva få uppleva en graffiti inspirerad kreativ 

process. 

 

 

 

Nyckelord/Keywords 

A/R/Tography, estetisk praktik, gatukonst, graffiti, konstnärligt undersökande, 

meningsskapande praktik, visuell kultur. 

Aesthetic practice, artistic research, A/R/Tography, graffiti, meaning-creating practice, 

streetart, visual cultures. 
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1 Introduktion 

Under åren på Konstfacks lärarutbildning har jag utanför den schemalagda undervisningen, 

sökt inom olika områden för att fördjupa min kunskap om både bildskapande och 

hantverkskunnande. Många gånger har jag hittat undervisningsmaterial från ämnesdidaktiska 

bildpraktiker som sker på svenska skolor och från flera olika lärare. Innehållet i detta material 

är både färdiga elevresultat och arbetsplaneringar för tematiska uppgifter i bildämnet som 

berör graffiti och/eller gatukonst. Genom att ha tagit del av andra lärares 

undervisningsmaterial har jag reagerat på att det finns många olika användningar av begrepp 

kopplade till både graffiti och gatukonst. Hur begreppen formuleras i både arbetsplaneringar 

och i beskrivningar av elevernas alster, kan användningen se väldigt olika ut. I många av 

dessa dokument så verkar en del bildlärare anta betydelsen av begrepp inom exempelvis 

graffiti och lägger ofta in personliga värderingar i sina didaktiska planer om denna visuella 

kultur.  

Tidigt under utbildningen blev jag intresserad av de kreativa praktiker som gatukonst och mer 

specifikt om vad graffiti innehåller, och hur man kan använda denna tematik i undervisningen. 

Jag började samla på det ovan beskrivna undervisningsmaterial att använda som inspiration i 

mitt framtida yrkesverksamma liv som bildlärare. Vilka nu fungerat som ett material att utgå 

ifrån i denna undersökning, där syftet är att hitta utvecklingsmetoder för bildundervisning.  

 
Grundmålad vägg Södertälje hamn, 1/10-18. 

5 

 



1.1 Inledning 

Vad jag kan minnas så har jag innan hösten 2018 målat eller ritat bilder på vägg två gånger. 

Den första gången var hemma i mitt flickrum vilket är ett av mina tidigaste minnen. Med en 

grön tuschpenna ritade jag den finaste prinsessan som jag kunde göra just då. Andra gången 

jag målade på en vägg var utomhus, en laglig och öppen vägg i Södertälje hamn. Detta 

tillsammans med tre studiekamrater från Konstfack och under vår första termin på 

lärarutbildningen. I kursen Barn och ungas visuella kulturer skulle vi fördjupa oss i en valfri 

visuell kultur genom ett grupparbete. Vi hade alla fyra gruppmedlemmar kommit överens om 

att ge oss in i en tematik som berörde graffitikulturen, eftersom detta kändes både spännande 

och lite ovant enligt oss att få möta i traditionell bildundervisning.  Var och hur får dagens 1

barn och ungdomar lära sig om graffiti? Och om detta inte kommer till uttryck i grundskolans 

bildundervisning, kan man utveckla ämnets innehåll för att involvera denna visuella kultur i 

praktiken?  

 

 
Olika sorters caps.  2

 

Under flera olika arbeten och kurser under lärarutbildningen på Konstfack har jag mer, eller 

mindre medvetet, använt mig av inspiration från graffiti och gatukonst. Eftersom mitt 

personliga intresse för graffiti har växt mer och mer så var det nästan självklart att ta tillfället i 

akt och fördjupa mig i denna visuella kultur som jag ännu inte haft möjlighet till att göra. I 

mitt självständiga arbete har jag med hela kroppen utforskat graffitins praktik under lagliga 

premisser, och undersökt hur graffitin som praktik förstås genom ett konstnärligt 

undersökande.  

1  Bernhardtz, H; Boström, R; Ericsson, L; Hedborg, A. (2014). Graffiti + bild = sant! Hur kan du som lärare 
kvalificera graffiti som en del av undervisningen? Grupparbete i kursen Barn och ungas visuella kulturer. Ht 
2014. Konstfack, Stockholm. 
2 Se ordlista. 
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1.2 Bakgrund  

I resultatet av den nationella ämnesutvärderingen av bildämnet som Skolverket publicerade 

2015, så uttrycker dagens elever i grundskolan att de inte upplever bild som ett nyttoämne 

inför framtiden och att det finns en avsaknad av hur läraren kopplar undervisningen till 

samhället och livet utanför skolan.  I detta självständiga arbete valde jag att med det 3

ämnesdidaktiska perspektivet att inspireras av en visuell kultur som en metod att utveckla 

bildämnets innehåll. Jag ville även utgå från graffiti som en historisk, samtida och nutida form 

av konst som barn och unga kan relatera till och ta del av. Från de offentliga miljöer som även 

de vistas i, knyta an konsten till den livsvärld och samtid som de själva lever i och kan 

uppfatta.  

I svenska grundskolan ska undervisning vila på vetenskaplig och demokratisk grund, alltså 

skall även bildundervisning oavsett kulturell bakgrund eller historisk aspekt, behandlas likaså 

enligt min uppfattning.  Att utgå ifrån antaganden efter egen värdering av en kultur eller 4

konstform, ser jag som problematiskt att grunda undervisning på, vilket även kan verka 

svårbegripligt för elever i lärande sammanhang. För att undvika att själv hamna i ett 

traditionellt inrutat förhållningssätt till min framtida undervisning i bild, vill jag genom 

undersökande utveckla kunskap inom, en för mig, främmande visuell kultur. 

Mitt personliga intresse och min nyfikenhet att lära mer om graffitikulturen väcktes som sagt 

tidigare under utbildningen på Konstfack, där vi fick syn på att den kroppsliga upplevelsen är 

något som föder en stark kreativ upptäckarlust. Vi såg även att kollektiva lärprocesser är 

viktiga även i bildämnet.  Graffiti + bild = sant! var titeln på vårt grupparbete, och under 5

detta relativt korta arbete så hann vi under ett tillfälle besöka en laglig och öppen vägg för att 

prova måla med sprayburkar.  I förberedelserna hade vi både tittat på graffitimålningar i 6

böcker och på internet och sedan gjort skisser att utgå ifrån i vår gemensamma målning. 

3 Skolverket. (2015). Bild i grundskolan – En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: 
Skolverket, s. 55 ff.  
4 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, Paragraf 1: Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande 
värden. Stockholm: Skolverket. 
5 Bernhardtz, H; Boström, R; Ericsson, L; Hedborg, A, 2014.  
6 Ibid. 
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Målningen från grupparbetet: Bild+graffiti=sant! Hösten 2014.  7

 

1.2.1 Graffiti i massmedia  

Debatten om både gatukonst och graffitin ständigt är aktiv i olika mediala och kulturella 

sammanhang, och har varit det sen flera årtionden tillbaka. I Blackbook Västmanland - Bilden 

av graffiti från 2011 så beskriver Tobias Barenthin-Lindblad och Malcolm Jacobson 

fenomenet “graffiti som den enda ungdomskulturen som fått löpsedlar i tjugofem år.”  8

Under tiden jag gör detta självständiga arbete har fallet angående Saga Berlins 

pool-graffitimålning blossat upp stort i media. Fotografen och filmaren Saga Berlin blev 

under 2016 arresterad för att tillsammans med två andra fotografer och ett par graffitimålare 

ha vandaliserat en pool i Hägersten i Stockholm.  Poolen som var stängd för säsongen, såg 9

Berlin som en enorm canvas, där en visuell gestaltningsidé skulle förverkligas från görandet 

till själva borttagandet. Men konstverket som Berlin menade filma från början till slut, avbröts 

av polis och hon blev åtalad för grov skadegörelse och skyldig Stockholms stad cirka 650.000 

kronor. Berlin hade innan själva aktionen med filmandet av graffitimålare i poolen, sökt upp 

7 Ibid. 
8 Barenthin Lindblad, T; Jacobson, M. (2011). Blackbook Västmanland - Bilden av graffiti. Solna: Åtta.45 tryckeri. 
s. 143. 
9 https://www.svd.se/stockholms-krig-mot-graffitin-skapat-ett-hat Daun, Christian, “Graffitikonstnär döms för 
grov skadegörelse”,  Svenska dagbladet. 25/10-18. https://www.svd.se 
https://www.svt.se/kultur/saga-berlin-1?fbclid=IwAR1jB718BE_1QJCYvDpxPqe2m-_AcZFqIL5H8Ypr8jde7T7E3_
d69nH6aYM . Hibombo, Abdul; Seglert; Josephine, SVT - Sveriges television. 24/10-18. 
https://www.svt.se/kultur/saga-berlin Farran-Lee, Lydia; Palm, Johanna, “Konstnären Saga Berlin döms för grov 
skadegörelse”,  SVT - Sveriges television. 14/11-18. 
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https://www.svt.se/kultur/saga-berlin


olika saneringsbolag som gett henne flera offerter på vad saneringen av poolen i Hägersten 

skulle kosta. Ingen av dessa hamnade inom de sexsiffriga beloppen, tvärtom.  

Diskussionerna kring Saga Berlin har väckt stor medial uppmärksamhet och skapat 

mångsidiga debatter på sociala medier och i debattprogram.  Backa Saga är en ideell grupp 10

med tillhörande hashtag som spridits, där man genom en insamling vill stötta Saga Berlin som 

kommit att bli en slags frontfigur för den samtida diskussionen om graffiti, och vad som är 

konst kontra skadegörelse med politiskt laddad grund.   11

 
Saga Berlin i den målade poolen.  12

 
Under min studie besökte jag ett panelsamtal arrangerat av bland annat Graffitifrämjandet 

som bjöd in till ett samtal kring öppna väggarna i Stockholm, kopplat till demokratiska 

förutsättningar och visuell yttrandefrihet.  Under samtalet lyftes frågor om de lagliga och 13

öppna väggarna i Stockholm, och kortfattat om paneldeltagarnas expertis på temat graffiti och 

gatukonst. Forskaren Tindra Thor som under året slutfört sin avhandling Painting the city: 

10 Ibid.  
11 Ibid. 
12 Offentlig Facebookgrupp för insalmingen: https://www.facebook.com/BACKASAGA/?ref=br_rs  
13 Panelsamtal: Öppna väggar - Visuell yttrandefrihet. Dokument press; Graffitifrämjandet; Stockholms läns 
landsting; Studiefrämjandet. 8/11-18. Konstskolan Basis, Stockholm. 
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Performative Cosmopolitanism and the Politics of Space and Art lyfte resultat från sin 

forskning som både berör lagligt och olagligt konstutövande i offentliga rum. En viktig punkt 

som Thor lyfte under samtalet som berörde de lagligt upprättade väggarna var just värdet av 

deras existens. Att bedriva bland annat graffiti som konstnärlig praktik under lagliga 

premisser är enligt paneldeltagarna och många andras åsikt en demokratisk rättighet, men då 

krävs som sagt specifika platser upprättade för denna praktik. Jag återkommer till den 

politiska debatten om de lagliga väggarna och panelsamtalet under nästa rubrik och senare i 

uppsatsens avslutande reflektioner angående öppna väggar och konstnärlig praktik.  

 
Södertälje hamn, 14/10-18. 

1.3 Demokratiska förutsättningar att måla 

Det finns många som ställer sig kritiska till lagliga och öppna väggar i de svenska städerna, 

men det finns lika många som är positiva till att väggarna finns att måla på. Massmedias 

negativa rapporteringar har påverkat allmänhetens syn på graffiti som konstform, och 

graffitimålare porträtteras som avvikande från det normala och klassas som kriminella.   14

 

“Många av dagens konstnärer ser ned på graffiti. Den är dålig, klichéartad och har ingenting 

med konst att göra, hävdar de. – I själva verket tror jag de är rädda för graffitin eftersom den 

står för någonting nytt och spännande. Otaliga av konsthistoriens mästare motarbetades av sin 

samtid för att folk inte förstod dem.”  15

14 Barenthin Lindblad, T; Jacobson, M, 2011, s. 124 f. 
15 Sännås, P-O. (1993). Graffiti - Ett gäng hiphopare och deras konst. Enskede: Action bild. s. 100.  
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Citatet ovan beskriver writern Tariq i Per-Olof Sännås bok om Graffiti från 1987. Liknelsen 

till dagens graffiti-relaterade diskussioner kan hänvisas till samma reaktionära beskrivelse.  

 

Inför riksdagsvalet hösten 2018 var ett av vallöftena från Stockholms moderata förbund att de 

lagliga väggarna skulle rivas. Anledningen till detta var för att minska den nedskräpning och 

spridda klottret som väggen påståtts att öka med väggarnas befintlighet. Med valets knackiga 

resultat och mycket förhandlingar fick de lagliga väggarna nu vara kvar, men samtidigt så 

beskrivs det i media att inga nya väggar skall få uppträda.  I en tidigare artikel från 2015 16

beskriver den moderata politikern Henrik Sjölander som då satt som ledamot i 

stadsdelsnämnden att “klottret upplevs som inte graffiti av några fina målerier på utvalda 

platser, utan nästan enbart ett rått, hotfullt, själviskt och störande kladdande och klottrande”. I 

samma artikel beskrivs även att “/.../förekomsten av denna fulhet i ett område är det första 

steget på vägen till förslumning/.../” men att de “/.../inte likställer graffiti med klotter.”  17

 

Under panelsamtalet om Öppna väggar - Visuell yttrandefrihet och demokrati så var samtliga 

paneldeltagare ganska överens om värdet av de öppna och lagliga väggarna. Behovet av dessa 

väggar ökar, och det är just värdet av det konstnärliga och kulturrelaterade aspekter av dessa, 

som uttrycktes i panelsamtalet.  Väggarna har kommit att fungera som mötesplatser med 18

positiva resultat för många olika grupper i samhället, och den kulturellt anknutna och 

demokratiska yttrandefriheten synliggörs i och med väggarnas varande. De estetiska uttryck 

och kreativa praktiker som låg som utgångspunkt i detta sammanhang, knyter likt min studie 

an till traditionell TTP graffiti och i panelsamtalet, om gatukonst generellt. De politiska 

samtalen om graffitin och öppna väggar idag är tudelad, och att upprätta fler väggar tycks 

vara en infekterad fråga.  

 

16 
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/trots-valloftet-graffitivaggarna-blir-kvar/reprjl!fuLYkTEByNnPdO19V1
BKg/  Röstlund-Jonsson, Christoffer;  Stigfur, Sophie, “Trots vallöftet: Graffitiväggarna blir kvar”, Stockholm 
direkt. 12/10-18. 
17 
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/moderaterna-lagliga-vaggar-leder-till-ratt-klotter-och-forslumning/a
RKokj!zgHlPNhLxZNFAxHWyns7gg/ Brandt, Per, “Moderaterna: lagliga väggar leder till rått klotter och 
förslumning”, Stockholm direkt. 10/11-2015. 
18 Panelsamtal: Öppna väggar - visuell yttrandefrihet. 8/11-18. 
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I media så framställs graffitikulturen ofta negativt och som ett fenomen som skulle vara 

“värst” utifrån problemet med nedskräpning i svenska städer. Rapporten från 

Brottsförebyggande rådet, som hittills gjort den enda undersökning om de öppna väggarna, 

visar ett resultat som motsäger en ökad nedskräpning i områden kring väggarna. Enligt Johan 

Wahlgren från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) så kan nedskräpningen enlig deras statistiska 

undersökning likställas till samtliga offentliga miljöer som människor vistas i.   19

 

 
Områdesbild Södertälje hamn, 1/10-18. 

 

1.3.1 Öppna och lagliga väggar 

Att välja en konstnärligt undersökande praktik har för mig varit betydelsefull i min studie, då 

jag inte haft någon kunskap av att måla bilder och text med sprayfärg, eller större erfarenhet 

av graffiti eller gatukonst sedan tidigare. Utrymmet för att kunna utforska en kreativ praktik 

som graffiti, på lagliga premisser, är avhängt på att det finns öppna väggar. Enligt Tindra 

Thor blir tröskeln lägre att kliva över för att ha chansen att bli duktig på att måla graffiti, ju 

fler väggar det finns att utöva sin konstnärliga praktik på.  Under panelsamtalets inledning 20

förtydligades en Svensk historisk aspekt på öppna och lagliga graffitiväggar, som kommit och 

gått på olika platser. Vem som politiskt haft regeringsutrymme i Sverige har haft stort 

inflytande på upprättande och omhändertagande av öppna väggar. Statliga bidrag och 

19 Ibid. 
20 Thor, T. (2018). Painting the City: Performative Cosmopolitanism and the Politics of Space and Art. Stockholm 
Department of Media Studies, Stockholm University 2018. 
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kommunala bestämmelser ligger till grund för att man ska ha möjlighet att offentligt måla 

under lagliga premisser. Detta har såklart även lett till att privata företag och organisationer 

försöker att hålla konsten levande genom kommersiella verksamheter.  

Graffitifrämjandet har sedan 2011 arbetat mot att föra demokratiska samtal i de 

samhällspolitiska kontexterna om värdet av att upprätta lagliga väggar att måla på.  Idag 21

förmedlar de information om hela Sveriges lagliga aspekter på gatukonst och med graffiti som 

fokuspunkt. Graffitifrämjandet är en riksteaterförening som är partipolitiskt och religiöst 

obunden. De som vill kan ansöka om att bli medlem, och föreningen håller flera gånger om 

året i olika event runt om i landet. I en broschyr från Graffitifrämjandet om Öppna väggar - 

För främjande av kultur och kreativitet kan man läsa om lagligt upprättade väggar i offentliga 

rum som en demokratisk rättighet.  De hänvisar i samma broschyr till fyra olika former av 22

öppna väggar, och hur man förhåller sig till dessa.  Jag citerar beskrivningarna om dessa 23

väggar nedan:  

Helt öppen - Väggen får målas av vem som helst när som helst.  

Bemannad - Väggen är, ofta inhägnad, får målas under bestämda tider då värdar, 

ibland avlönade finns på plats.  

Kurerad - Det finns en person eller en grupp som är ansvariga för vad som målas på 

väggen, den som vill måla visar en skiss och tilldelas en yta att måla på.  

Permanent verk - En permanent målning (ofta större) görs på en vägg. Denna kanske 

byts ut efter ett par år eller inte alls.  

 

1.4 Graffiti som kulturell och estetisk praktik 

Inom det historiska området på graffiti finns mycket att läsa om och fördjupa sig i, beroende 

på vilket perspektiv det studeras ur. Ser man långt bak i tiden med ett historiskt perspektiv på 

tags/signaturer, så är det just den formen av klotter som kom att bli mest intressant vid 

21 Graffitifrämjandet. http://graffitiframjandet.se/om-gf/historia 7/1-19. 
22 ECF-European Cultural Foundation; Graffitifrämjandet; Studiefrämjandet; Subtopia. (2015). Öppna väggar - 
För främjande av kultur och demokrati. s. 6. Broschyr.  
23 Ibid., s. 8.,  
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exempelvis utgrävningarna i den ödelagda staden Pompeji, eller de tidiga grottmålningarna 

som man hittat från tusentals år bakåt i tiden.  I min studie har jag även studerat graffiti och 24

gatukonst ur ett historiskt och geografisk perspektiv för att kunna konkretisera skillnader och 

likheter. Spektrat av litteratur inom graffiti och gatukonst är stort och brett, så i detta fall har 

jag även skapat en avgränsning där jag lagt fokus på texter som hantverksmässigt beskriver 

graffitins estetiska praktik och inom Sverige. Jag har valt ut den litteratur som för studien 

verkade relevant, för att få syn på kulturens betydelsebärande faktorer för bildskapande, vilka 

kännetecken och grunddrag som graffitin bär på. 

1.4.1 Gatukonst och/eller graffiti 

Begreppet gatukonst är i jämförelse med graffiti ett relativt nytt begrepp i Sverige, som nämns 

i flera texter om begreppens olika och parallella innebörder.  Gatukonstbegreppet beskrivs 25

bland annat i Cecilia Anderssons Rådjur och raketer - Gatukonst som estetisk produktion och 

kreativ praktik i det offentliga rummet som ett utvecklande av graffitins mer konservativa 

bildspråk och bildframställning. “Sprungna ur klassisk graffiti” utvecklas gatukonsten 

ständigt i form och funktion.  Andersson använder i sin avhandling begreppet gatukonst, som 26

ett paraplybegrepp som där innefattar även graffiti. I samma avsnitt förtydligar Andersson om 

detta som inkorrekt då gatukonst “generellt exkluderar klassisk graffiti”. Beskrivningen av 

gatukonst som ett vidare paraplybegrepp där flera olika estetiska praktiker innefattas,  och 27

graffitin blir synliggjort ur historisk aspekt och som en mer konservativ och statiskt 

uttrycksform. Bland de som utövar graffiti och gatukonst finns både tydliga skillnader och 

likheter, och beroende på vem man frågar. Jag ser det som en nödvändighet att utveckla min 

kunskap om tekniska moment i graffitins bildskapande kultur, både i förförståelsen om de 

betydelsebärande faktorerna i detta fenomen samt som en avgränsning för studien.  

24 Jacobson, S. (1996). Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess. 
Diss. Lund: Lunds universitet. s. 10. 
https://www.sydsvenskan.se/2018-11-01/2000-ar-gammal-graffiti-hjalper-oss-att-forsta Blennow, Anna, “2000 
år gammal graffiti hjälper oss att förstå”, Sydsvenskan. 1/11-18.  
25 Andersen, I; Borg, K; Ohlsson, S. (2007). Playground Sweden. Årsta: Dokument, cop. s. 43; Andersson, C. 
(2006). Rådjur och raketer: gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet. 
Stockholm: HLS förlag. s. 27.  
26 Ibid., Andersson, 2006, s. 27.,  
27 Ibid. 
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1.4.2 Sam-/nutidskonst 

Under studiens fortlöpande utvecklades det undersökande perspektivet på graffiti kontra 

gatukonst som vidare begrepp. Gatukonst som enligt min tolkning kan redogöras som en del 

av samtida konst, vägrar att följa regler och uttrycker ofta kritik mot något för att väcka 

debatt.  Det finns även aspekter av gatukonsten som kan likställas beskrivningar av nutida 28

konst, som istället hänvisar till en slags “dekor eller förfining” av offentliga rum.  Ser man 29

till begreppet gatukonst ur ett tidsenligt perspektiv, så är det relativt nytt i jämförelse med 

graffitin just i Sverige, och som benämningen anger vara närmare besläktat med etablerad 

konst, som visas upp på gallerier och museum.  Gatukonst beskrivs som desto mer 30

tillgängligt och öppet för tolkning, tydligare bild- och formspråk som genererar enklare 

igenkänning för fler.  Graffitins mer inrutade formspråk har mer traditionella förhållningssätt, 31

och kräver en del förkunskap och/eller nyfikenhet för att förstå.  I jämförelsen mellan graffiti 32

och gatukonst beskriver Cecilia Andersson om konflikten mellan graffiti och 

gatukonstutövare. Som jag beskriver ovan, och enligt Andersson, menar traditionalisterna 

inom graffitin att det krävs kunskap att förstå och tyda det visuella uttrycket. Graffitin kan 

liknas till klassiskt måleri med konventioner och regler, där gatukonst likt en kusin till den 

moderna och samtida konsten, är mer lättköpt och populistiskt.   33

 
Södertälje hamn, 18/9-18. 

28 Carlberg, C; Hendeberg, V; Spaak, A. (2010). En liten bok om konst. Skövde: Stenberg-Schentz förlag. s. 76. 
29 Ibid. 
30 Andersen; Borg; Ohlsson, 2007, s. 43. 
31 Andersson, 2006, s. 155 f. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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1.4.3 Traditionell graffiti 

Både graffiti och gatukonst finns många olika åsikter om, men få vet vad traditionell TTP 

graffiti innebär, och jämför man med gatukonsten som ett vidare begrepp, så blir det lättare 

för gemene man att placera offentliga verk inom den kategorin. TTP-graffiti var det begrepp 

som konstvetaren Staffan Jacobson föreslog för att särskilja den subkulturella formen av 

graffiti som började växa i Sverige under 1980-talet.   34

Den traditionella TTP graffitin, även kallad hiphop graffiti, innebär de tre formmässigt typiska 

formerna av graffiti. Tag - Throw-up - Piece ses som det innehållsmässigt traditionella 

formspråken inom graffitin.  “Liksom musik är tags ett universellt språk. Med sin rytmiska 35

estetik är tags bokstävernas jazz.”  Så beskriver Tobias Barenthin Lindblad, författare, 36

föreläsare och en uttalad expert inom svensk graffitikultur, i förordet till boken Tag Town som 

är en samling texter om graffitins historiska ursprung med fokus på tags, som den i sig mest 

omfattande formen av graffiti.  Tags väcker mycket känslor och kritik, och personligen har 37

jag innan denna studie haft blandade åsikter om just tags. Bryter man ner tags till vad det 

faktiskt är, vilket är bokstavskombinationer, symboler, en form av pseudonymer, eller kortare 

texter och skrifter som historiskt kan härledas till människans allra tidigaste grottmålningar 

och skrifter. 

Throw-up är ett steg mitt i mellan en tag och en piece, ett ord eller en samling bokstäver i max 

2-3 färger som likt namnet slängs upp (throw-up) snabbt på en vägg.   En throw-up kan 38

innehålla samma kortare bokstavskombinationer som en tag. Piece - förkortat masterpiece 

från engelskans mästerverk, är en större målning på vägg där både tags, annan text, mönster 

och figurer kan involveras.  Begreppet innefattar många olika uttryck inom traditionell 39

graffiti och kan synas på olika platser. För att förtydliga en riktigt bra väggmålning har 

begreppet burner/burners utvecklats till att istället beskriva en riktigt bra och stor målning på 

en vägg.   40

34 Jacobsson, 1996, s. 14.  
35 Ibid. 
36 Cooper, M; Kimwall, J; Nordqvist, J. (2008). Tag Town. Årsta: Dokument förlag. s. 9. 
37 Ibid. 
38 Barenthin Lindblad; Jacobson, 2011, s. 156 f. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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1.4.4 Ordlista 

blackbook - pärm eller bok där graffitimålare samlar bilder av sina målningar. 

buffa - tvätta bort graffiti eller klotter som målats olagligt på en plats. 

burner/burners - en riktigt bra väggmålning. 

can/cans - sprayburk/sprayburkar. 

cap/caps - löstagbart munstycke/munstycken till sprayburk. Finns i olika variationer av tryck 

och bredd. 

character - målad figur, illustreras med eller utan text. 

crew - en grupp/ett gäng av till exempel graffitimålare. 

fame - kort för Hall of Fame. Plats där man får måla graffiti, där det målas ofta. 

fat cap - munstycke till sprayburk som ger tjock/bred färgstråle. 

fet piece - en riktigt bra målning. 

flow - ett bra tempo och total fokus på själva görandet när man målar.  

fill in - ifyllnad av bokstäver och/eller målning. Kan vara både en enkel färg eller flera, även 

mönster som fyllnad, färgfält.  

graff - förkortning av graffiti. 

hip hop - hiphopkulturen anses bestå av elementen graffiti, breakdance, rap och dj-tekniker. 

masterpiece - större detaljerad (vägg)målning. 

outline - kontur. 

piece - förkortning av masterpiece, kan innehålla tags, text och figurer. 

second outline - andra konturen i annan färg runt en text eller figur. 

skinny cap - Munstycke till sprayburk som ger en tunn stråle. 

spittad - förstörd målning, övermålad/taggad målning av annan målare. 
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tag/tags - en graffitimålares eller en grupp målares signatur. 

tagga - skriva tags. 

throw-up - snabbt gjord text/tag av max 2-3 färger, med eller utan ifyllda bokstäver av en 

färg, konturer av en andra och eventuellt en andra kontur av en tredje färg. 

toy/toys - en/flera nykomling(ar)/oerfaren(a) målare inom graffitiscenen. 

ttp graffiti - traditionell graffiti som innefattar Tags - Throw-ups - Pieces.  41

wildstyle - en spretig och formmässigt typisk graffiti stil av ord/bokstäver/symboler. 

writer/writers - en graffitimålare/flera graffitimålare. 

 42

1.4.5 Kvalificera graffiti i bildundervisning 

Eftersom graffiti och gatukonst är så utbrett är det oundvikligt att ta del av dessa estetiska 

produktioner om man lever i en urban miljö. Genom att bilda erfarenhet i bildundervisningen 

under sina år i grundskolan, tror jag att elever behöver få lära om vad det innebär att utöva 

konstnärlig praktik i offentliga rum, samt hur det finns lagliga vägar att gå. Detta var även en 

drivkraft i det tidigare beskrivna grupparbetet, där vi med hänvisning till läroplanen menade 

att oavsett personliga negationer mot graffitins estetiska uttryck, så ska undervisningen enligt 

bildämnets syfte ge elever “möjlighet att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap, och 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i 

nutid.”   För att utveckla detta vill jag i denna studie även knyta an till det ämnesdidaktiska i 43

bild samt svenska skolans värdegrund och uppdrag, som beskriver att “undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet.”   44

Genom att själv bli en del av den nya generationen bildlärare så vill jag undvika att hamna i 

“samma” slentrianmässiga typ av didaktik och lärandeformer, och därmed kunna motivera hur 

41 Se rubrik: 1.4.2 Traditionell graffiti. 
42 Egna formuleringar; Barenthin Lindblad; Jacobson, 2011, s. 156 f. 
43 Skolverket (2011). Kursplan i bild: Syftesbeskrivning. Stockholm: Skolverket, 2015.  
44 Skolverket (2011). Paragraf 1. Skolans värdegrund och uppdrag: Rättigheter och skyldigheter. Stockholm: 
Skolverket. 
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det är meningsfullt att bjuda in okonventionella konstnärliga traditioner i undervisningen. 

Genom att bryta mot inrutade normer som lever kvar sedan länge i grundskolans 

undervisning, kan inspiration och ämnesinnehåll hämtas direkt från medias ständiga 

rapportering, internet, och på offentliga platser i vårt samhälle eller närområde, där graffiti 

och gatukonst finns att uppleva, granska och diskutera. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv är 

det högst aktuellt och nödvändigt att vara både erfaren av den materiella och bildskapande 

praktiken, samt att vara påläst och tydlig om lag och rätt då man undervisar i bild inom dessa 

teman. Att uttrycka att man skall “arbeta med graffiti i skolundervisningen” kan dessutom 

skapa negativa reaktioner och bemötas med motstånd från olika håll.  

 
Grundmålad vägg, Södertälje hamn. 6/10-18. 

1.5 Syfte 

I denna studie är syftet att hitta och skapa alternativa metoder att genom kroppslig upplevelse 

lära om graffiti som en visuell kultur. Samt mot ovanstående bakgrund knyta an till 

demokratiska förutsättningar och samtida konst bidra till en meningsfull och individuellt 

utvecklande praktik i bildämnet. Genom att söka efter konkreta, konstnärliga och 

vetenskapliga grunder att utveckla och vila bildundervisningen på, har jag genomfört en 

kvalitativ studie med fokus på graffiti. 
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1.6 Frågeställning 

På vilka sätt kan graffiti som praktik förstås genom ett konstnärligt praktiskt undersökande, i 

ett utvecklingsdidaktiskt syfte? 

2 Metod 

I denna undersökning har jag använt mig av metodkombination, där mitt övergripande 

förhållningssätt liknar A/R/Tography vetenskapliga forskningsmetodik och etnografiska 

fältstudier. A/r/tography som metod innebär ett slags samspel och reflexivitet mellan rollerna 

konstnär-forskare-lärare (Artist-Researcher-Teacher) inom konstnärlig forskning, där teori 

och praktik samverkar.  I samlingen Being with A/r/tography beskriver Irwin och Stingray 45

om den sensoriska känslan och kunskap som nära sammankopplade med våra kroppar och 

med andra.  Genom att reflexivt förhålla mig till rollen som konstnär-forskare-lärare, skiftar 46

jag position mellan de olika formerna av undersökande på fältet. Detta som 

deltagande/konstnär/forskare i de praktiska momenten, och/eller som 

observerande/forskare/lärare under workshops och öppna verkstäder där barn och unga 

deltar.   47

Reflexivitet är nyckelbegreppet för min studie och med hänsyn till A/R/Tography som praktisk 

och konstnärligt förhållningssätt, är reflexiv förfrågan/undersökande (inquiry) engagerad i 

teori grundandet.  Som ett praktiskt metodologiskt förhållningssätt verkar A/R/Tography 48

dynamiskt och flytande samt i konstant rörelse, till skillnad från att vara en metod med 

standardiserade kriterier.  Teorier inom denna metod kräver likvärdig värdering av både det 49

skrivna ordet och visuella bilder.  
50

 
Under fältstudier för det konstnärliga undersökandet växlade jag mellan att praktiskt arbeta 

och att dokumentera min process. Min reflexiva position pendlade under processens görande 

45 Gouzouasis, P; Irwin, R.L; Leggo, C; Springray, S. (2008). Being with A/r/tography. Rotterdam: Sense 
Publishers. s. xxii  
46 Gouzouasis, P; Irwin, R.L; Leggo, C; Springray, S, 2008, s. xi. 
47 Kullberg, 2014, s. 168 f. 
48 Gouzouasis, P; Irwin, R.L; Leggo, C; Springray, S, 2008, s. xxii. 
49 Ibid., s. xix., 
50 Ibid. 
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mellan konstnär och forskare.  Genom att använda kroppen estetiskt och låta alla sinnen vara 51

aktiverade i detta, ville jag inte störa min kreativa process eller uppvisa ett synligt 

dokumenterande för andra som närvarade. Miljöerna som jag vistades i ville jag uppleva och 

undersöka i dess naturliga tillstånd. Som en aktivt deltagande etnograf var mitt syfte vid de 

offentliga väggarna att försöka smälta in och delta i denna estetiska kultur.  Martyn 52

Denscombe beskriver metoden som jag hänvisar till och delvis har använt mig av som dold 

forskning, och metoden skall minimalt påverka den naturliga miljön.  Vilket jag i detta fall 53

inte krävde något tillstånd för att genomföra i fältstudien.  Genom att dokumentera under 54

tiden och efter en målning var genomförd fann jag ett bättre flow som graffitimålare ofta 

beskriver sin process som med ett positivt resultat.  Andersson använder i sin avhandling 55

flow begreppet som  definition av denna uppslukande görande process, genom Mihaly 

Csikszentmihalyi.  56

Med stöd av bilder som visuellt bevis och det skriftliga underlaget, beskriver jag min process 

och analyserar min reflexiva position under arbetet. Jag har gjort både observerande och 

deltagande fältstudier, detta under en workshop samt en öppen verkstad där barn och 

ungdomar fått möjlighet att utöva och lära om graffiti och/eller gatukonst. För att bilda en 

uppfattning om konstnärligt pedagogiska arbetsprojekt, så tog jag del av en föreläsning om 

pedagogiska och konstnärliga lärprocesser. Samt det tidigare nämnda panelsamtalet för att 

bilda uppfattning om hur det samtalas om graffiti och gatukonst inom de politiska ramarna.  

3 Urval och avgränsning  

De konstnärliga momenten för undersökningen grundades på hänsyn till lagrummet. Detta för 

för att kunna genomföra den specifikt utvalda estetiska praktiken på lagligt maner. En viktig 

del i arbetet var just att titta på de lagliga metoder och förhållningssätt som finns inom graffiti 

som visuell kultur. Eftersom de politiska och mediala skrivningarna om graffiti ofta 

förekommer i en kontext där denna kultur generellt är laddad och beskriven som en enbart 

51 Ibid., s. xxii.,  
52 Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. s. 123. 
53 Ibid.  
54 Ibid. 
55 Se ordlista: s. 16. 
56 Andersson, 2006, s. 140.  
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olaglig verksamhet, skadegörelse och/eller i kombination med nedskräpning som laglig 

överträdelse.  

 
Områdesbild Södertälje hamn, 14/10-18. 

 
Jag har i denna studie valt att i mitt konstnärliga utforskande förhålla mig till traditionell 

graffiti, hiphop graffiti eller även kallat TTP graffiti som en avgränsning.  Min mening är inte 57

att lägga något större värde i detta val, mer än att se det som en tydlig avgränsning för 

studiens omfattning och väljer att se graffitins regler , kännetecken och/eller grunddrag  som 58 59

ramfaktorer för mitt undersökande. Som jag beskriver under bakgrundsavsnittet så är denna 

specifika form av gatukonst en historiskt laddad och enligt vissa en konservativ form av 

uttryck i offentliga rum. Under rubriken tidigare forskning, hänvisar jag till studier som 

konkretiserat olika former av gatukonst eftersom begreppet verkar mer generellt inom detta 

forskningsområde.  

 

Under de performativt konstnärliga handlingar som jag gjort vid öppna väggar, så har jag 

begränsat mig till att enbart använda sprayburkar för utomhusbruk och olika medföljande caps 

för att måla bild och text. Jag har framför allt besökt ett område i Södertälje, där det tillåts att 

måla på T-formade väggar i betong under helgerna, och en laglig vägg på Södermalm i 

Stockholm som är öppen att måla vid alla dagar i veckan. Med inspiration av den konstnärliga 

57 Se rubrik 1.4.2 Traditionell graffiti; Ordlista: s. 16.  
58 Denscombe, 2018, s. 120. 
59 Ibid.  
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process som graffiti writers genomgår i sin konstnärliga praktik så har jag utforskat graffitins 

traditionella bildskapande. Inför målerisessionerna, som jag har kallat det i min skriftliga 

dokumentation av upplevelserna vid väggen, ligger många timmars skissande med penna och 

papper. Vid ett par tillfällen då förutsättningarna för att måla utomhus inte varit goda, så har 

jag istället målat i mindre skala på olika underlag med vattenbaserad sprayfärg inom hemmets 

väggar. Detta framför allt för att bibehålla ett aktivt kunskapande med sprayburkarna som 

medium.  

 

 
Södertälje hamn. 6/10-18. 

4 Empiri 

I denna kvalitativa studie har jag använt mig av flera metoder och utvecklat olika former av 

empiriskt material. Genom att göra etnografiska fältstudier på platser där det finns öppna 

väggar, eller i verksamheter som arrangerar tillfällen att bilda/utveckla kunskap om graffiti 

och/eller gatukonst, så har jag fått fler perspektiv på offentliga konstnärliga praktiker. Under 

dessa fältstudier har jag som konstnären-forskaren-läraren undersökt och utövat en 

konstnärlig praktik som jag dokumenterat med fotografier, rörliga bilder och ljudinspelning.  60

Efteråt har jag skrivit ner mina observationer och upplevelser, i en etnografisk dagbok. 

Birgitta Kullberg beskriver formen av skriftlig dokumentation som jag använt mig av i Lust 

60 Gouzouasis; Irwin; Leggo; Springray, 2008, s. xxii 
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och undervisningsbaserat lärande.  Med täta beskrivningar har jag skrivit ner mina tankar, 61

upplevelser och känslor. Kullberg beskriver dagboken i form av fyra olika karaktärer; 

berättande (narrativ), beskrivande, analyserande och tolkande avsnitt i texten.  62

Visuellt material använder jag som stöd i min skriftliga dokumentation av min praktik, som 

visuella bevis från min estetiska produktion och senare som en del av min slutgiltliga 

gestaltning under examensutställningen.  

 
Södertälje hamn, 6/10-18. 

 

4.1 Förarbete - När och hur blir det graffiti?  

För min konstnärliga studie har jag lagt mycket förarbete på att studera bokstäver och bilder 

från graffiti- och gatukonst utövares bilder på verk via internet och Instagram, samt i de 

böcker som jag valt ut. Jag förde även samtal med personer i min närhet som sedan tidigare 

har erfarenhet av graffitimåleri och hur förarbetet går till. Under dessa samtal reflekterade vi 

tillsammans om när och var “blir en målning” graffiti, under vilka omständigheter uttalar man 

sig för att vara graffitimålare/writer och vilka kan säga att de målar graffiti?  63

Under förfrågningar om vad min studie handlar om har jag uttryckt att temat är inspirerat av 

graffiti och själva målande praktiken inom denna visuella kultur. För att gå vidare med de 

frågor som lyftes under dessa diskussioner, så har jag i de litterära studierna sökt svar på vad 

61 Kullberg, B. (2004). Lust- och undervisningsbaserat lärande. Lund: Studentlitteratur. s. 15 f; Kullberg, B. 
(2014). Etnografi i klassrummet. Publicerad: Lund: Studentlitteratur. s. 168 f. 
62 Kullberg, 2014, s. 16. 
63 Se ordlista: s. 17. 
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graffiti i sig innebär. Jag beskriver kortfattat om detta under slutdiskussion, då det egentligen 

står vid sidan om studiens frågeställningar, men är av värde i ett ämnesdidaktiskt syfte. 

 
Grundmålad vägg, Södertälje hamn 18/9-18. 

 

4.2 Genomförande och dokumentation 

Vid de öppna och lagliga väggarna har jag ibland använt skisserna som jag fotograferat och 

tagit med mig på mobiltelefonen. Ungefär hälften av gångerna har jag haft en uttrycksfull idé 

eller tanke vid mitt genomförande av en målning. Efter litterära studier och granskande av 

graffitins form av samhällsuttryckliga budskap, ville jag beskriva något betydelsefullt, vid 

sidan av den kreativa praktiken. Jag ville uttrycka något meningsfullt, bidra till en tanke eller 

skapa reflektion, för andra att uppleva både vid väggen och att använda som visuellt bevis vid 

analys och spridning av mitt konstverk.  

Efter varje tillfälle har jag skrivit ner täta beskrivningar av mina observationer, i den digitala 

etnografiska dagboken, samt använt bilderna som stöd för att minnas olika situationer eller 

moment.   64

4.3 Studiebesök  

Under studien besökte jag två olika workshops/öppna verkstäder utanför skolans 

institutionella rum, där det praktiska utövandet är helt frivilligt och lusten till lärande styrs av 

personliga intressen, engagemang och nyfikenhet i dessa estetiska lärprocesser. Vid planering 

64 Kullberg, 2014, s. 160 f. 
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av min studie ville jag titta på hur praktiken i skolorna kan se ut under temat graffiti och/eller 

gatukonst, men på grund av uteblivna svar från de bildlärare som jag kontaktat, så breddade 

jag perspektivet till olika lärtillfällen utanför skolan och behöll studiens visuellt kulturella 

tema. Det sistnämnda studiebesöket av en öppen verkstad var det besöket som kom att bli en 

del av det slutgiltliga arbetet, med det empiriska material som hämtades från detta. 

 

Studiebesöken har genomförts utifrån etnografiskt fältstuderande former där jag sökt efter 

inspiration och underlag för hur kunskapande under tematiska premisser kring graffiti 

och/eller gatukonst kan se ut. Syftet med dessa besök har varit att få konkreta tips på hur man 

kan förhålla sig till undervisande former utanför den formella verksamheten i grundskolan, få 

se vilka praktiska metoder de får utforska, och höra barnen och ungdomarna berätta om deras 

upplevelser under dessa tillfällen. I min observation av den öppna verkstaden på ett galleri för 

gatukonst, har jag även agerat som deltagande i syftet att lyfta deltagarnas upplevelser. Jag 

ställde frågor om deltagarnas estetiska produktioner, förde samtal om den estetiska 

produktionen där och då, samt agerade som ett stöd i deras kreativt utvecklande praktik.  

 

 
Områdesbild Södertälje hamn, 14/10-18. 

 

4.4 Visuell dokumentation 

Det fotografiska materialets innehåll berör främst mitt individuella utforskande i studien. 

Genom att erhålla detta visuella bevis skapas förutsättningar att minnas och förtydliga 

scenarion från mina studier på fältet. Det visuella materialet har även fungerat som en process 
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dokumentation under flera tillfällen, då själva aktionen i sig och fokus på själva målandet fick 

mig att glömma bort att mer noggrant dokumentera steg för steg. Bilderna har med inspiration 

från etnografiska forskningsmetoder fungerat som detaljerade beskrivningar av platserna, 

deras utformning och för att synliggöra den kreativa praktik som pågår på dessa platser. Det 

rörliga visuella materialet har även fångat in mitt agerande vid väggen, som stöd för 

dokumentation av kroppsliga upplevelser.  

 
Områdesbild Södertälje hamn, 14/10-18. 

 

4.5 Etiska aspekter 

I studiens dokumenterade innehåll finns det informanter som mer eller mindre varit parallellt 

delaktiga i studien. Eftersom jag inte haft avsikten att använda dessa samtal eller personer 

som direkta informanter eller som delar av mitt empiriska material, har jag därmed inte sökt 

efter tillåtelse för använda eller i förväg haft ett syfte att bearbeta detta. Under bearbetning av 

material hänvisar jag till dessa som vardagliga samtal, och utifrån mitt perspektiv, uppfattning 

om situationen och egna beskrivningar av dessa. Under mina fältstudier där jag besökt 

workshops och öppna verkstäder har jag vid kontakt varit tydlig med att jag skriver detta 

självständiga arbete med fokus på att lära mer om graffiti och gatukonst, samt hur man kan 

utveckla detta för bildundervisning och lärsammanhang. Eftersom jag skrivit ner mina 

personliga upplevelser i efterhand, och beskrivit en del samtal och möten med deltagare, blir 
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materialet vinklat från mitt perspektiv, upplevelser, tolkningar och analyser av 

sammanhanget.  

 

  
Grundmålat med sprayfärg och skylt från området i Södertälje hamn. 27/9-18. 

 
 

Under besöken vid de öppna väggarna har det visuella bildmaterialet fångat upp personer som 

varit på plats. I och med en mer generell tillåtelse som givits för att utveckla sin kreativitet på 

dessa specifika och offentliga platser. Därav blir det en hårfin gräns att balansera den etiska 

aspekten på, utifrån användning av mitt material där målare finns med. Genom att dölja min 

roll som undersökande i dessa scenarion har jag inte heller varit ute efter att fånga specifika 

individer i min dokumentation, utan som mänskliga symboler för praktiken som sker öppet på 

dessa platser.  På så vis kunde jag utföra min kreativa praktik genom fullständigt deltagande.65

 Dokumentationen från samtliga fältstudier har jag formulerat sanningsenligt utifrån 66

forskningsetiska perspektiv, och genom att skriva med affekt har jag försökt synliggöra det 

65 Denscombe, 2018, s. 309. 
66 Ibid. 

28 

 



som jag personligen upplevt och observerat från fältets naturliga tillstånd/miljö.  Jag har likt 67

andra som dokumenterar på dessa platser inte bett om lov för att fotografera. Det fotografiska 

material där personer som jag ej tagit kontakt med förekommer, används i denna studie inte i 

något visuellt syfte eller i publicering av uppsats.  

 

Till det vanliga hör den konstnärliga praktik och den visuella kultur som jag utforskat, ofta på 

platser och i offentliga rum som brottsrubriceras vid överträdelse. Eftersom perspektivet i min 

undersökning legat på att titta på legal verksamhet och kreativ praktik för graffiti och 

gatukonst utgår jag ifrån detta, och hänvisar till att min undersökning likt forskningen fogas 

efter landets lagar.  För att förtydliga att min gestaltande, konstnärliga och performativa 68

undersökning har alltså enbart skett på öppna och lagliga väggar.  69

5 Teori och tolkningsram 

Studiens valda teori och tolkningsram berör graffiti som kulturfenomen. Hur identitet och 

individuell utveckling påverkas av olika kulturer under kunskapande lärprocesser. Samt hur 

information från kreativa praktiker, och kroppsliga upplevelser, kan bli till meningsfull 

kunskap för individen.   70

 

5.1 Visuell kultur  

Den visuella kultur som denna studie tematiskt riktar in sig på beskriver Cecilia Andersson i 

sin avhandling och om begreppet visuell som här inte enbart står för bilder som uppfattas 

genom synen. Visuell i detta sammanhang handlar om “en speciell form av seende, görande 

och förhandlande med fler aspekter och sinnen än just synen” som Andersson beskriver det.  71

Det visuella seendet skapas och konstrueras kulturellt, skriver Anna Sparrman i Barns visuella 

kulturer - Skolplanscher och idolbilder, i bokens hänvisning till visuella kulturer.  Sparrman 72

menar att varje människa kan lära sig om seendet, mer eller mindre komplext, och att “det 

67 Denscombe, 2018, s. 123; Kullberg, 2014, s. 168 f. 
68 Denscombe, 2018, s. 309. 
69 Se rubrik 1.3.1 Öppna och lagliga väggar. 
70 Kullberg, 2004, s. 152. 
71 Andersson, 2006, s. 75. 
72 Sparrman, A. (2006). Barns visuella kulturer - Skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur. s. 10 f. 
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visuella alltid är en del av hur vi organiserar livet”.  Syftet med att lära om det kulturella 73

seendet är för att bygga förståelsen kring hur det visuella är en del av vardagen, och hur 

samspelet mellan ting, barn och de situationerna som barn befinner sig i, utvecklar deras 

personliga livsvärldar och erfarenheter.   74

 

5.2 Estetiska lärprocesser - Kroppslig och sinnlig kunskap 

Forskning och/eller undersökande blir en process där utbytet inte är separerat från kroppen, 

utan uppstår genom en en sammanflätning av sinnet och kroppen, självet och andra, samt 

genom interaktivitet med omvärlden. Inom A/R/Tography beskrivs detta som förkroppsligad 

rörelse (embodied movement, direkt översättn.) 

 

Cecilia Andersson definierar i sin avhandling om begreppet estetik och estetiska 

lärprocesser“..i själva görandet, skapandet finns ytterligare en estetisk dimension och en 

lärprocess där de kreativa handlingarna involverar hela kroppen och alla dess sinnen.”  I 75

Anderssons avhandling knyts begreppet samman med gatukonst som den specifika kreativa 

praktiken, där jag i min studie kan relatera till den kroppsliga handlingen i mitt specifika 

utforskande av graffiti som kreativ praktik.  

 

5.3 Reflexivitet och ungdomskultur 

I den tyska pedagogen Thomas Ziehes terminologi är reflexivitet ett viktigt begrepp inom hans 

forskning rörande svensk ungdomskultur.  Lelander och Johansson hänvisar till Ziehes 76

forskning om barn och ungdomars jämförelser av sin egen identitet med andra genom bland 

annat populärpsykologiska teorier, i kultur- och identitetsexperment. I dessa självanalytiska 

processer har dagens barn och ungdomar ofrivilligt dragits in i denna “reflexiva vetandets 

möjlighet”. Med begreppet reflexitivitet menar Ziehe att “..individens möjligheter till 

självreferenser att ständigt analysera och tematisera den egna identiteten mot bakgrund av det 

“vetande” som samhället omfattar. “   77

73 Ibid., s 10., 
74 Sparrman, 2006, s. 11.  
75 Andersson, 2006, s. 110. 
76 Johansson, T; Lalander, P. (2017). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. s. 119. 
77 Ibid. 
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Med hänvisning till studiens tidigare frågeställning som berör var, hur och genom vad barn 

och unga får lära om den tematiskt utvalda visuella kulturen knyter jag an till Ziehes teorier. 

Han menar att samtida ungdomskulturer använder sig av reflexiva strategier, ett starkt 

präglande av stilexperiment, ironi och nostalgiska re-mixar av gamla stilar, som jag jämför 

med den kreativa verksamhet som pågår inom graffitikulturen, som alternativa metoder samt 

inspiration för min estetiska praktik.  

 

 
Södertälje hamn. 18/9-18. 

5.4 Subkultur 

Som de tidiga subkulturerna och subkulturella formerna som togs i uttryck under 1900-talet 

klassas även graffitin som växte fram under den senare delen, som protester mot rådande 

normer rörande klass, kön och etnicitet.  Graffitins rebelliska framtoning platsar i den 78

subkulturella formen, med bildskapande som uttryck att framföra samhällskritik och motstånd 

mot samhället. I Brottsförebyggande rådets utvärdering Fri konstnärlig plattform eller 

sanktionerad brottskultur? Öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention hänvisar de till 

Staffan Jacobsons forskning och att “..graffiti används för att beteckna en subkulturell 

78 Johansson; Lalander, 2017, s. 158 f. 
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bildrörelse som växer fram i USA under 1970-talets USA, och kommer till Sverige som en 

del av hiphopkulturen under 1980-talet.”   79

 

Tobias Barenthin-Lindblad och Malcolm Jacobson beskriver graffitin som tvådelad, där en 

del står för estetik och den andra för handling.  Graffitikulturen baseras på skapandet och ofta 80

om att ställa sig i opposition mot myndigheterna, likt andra subkulturella grupper.  I de 81

subkulturella gruppernas gemenskap finns en slags överenskommelse om vad som betraktas 

som negativt av medlemmarna, vilket kan uttryckas både i graffitins handling och estetik.   82

6 Tidigare forskning 

Forskningen som jag relaterar denna studie till knyter an till konstvetenskap och 

bildpedagogik, utifrån kreativa och estetiska praktiker. Jag hänvisar även till resonemang om 

graffitins subkulturella grund i relation till formell och institutionell konst och konstnärlig 

utbildning. Detta från forskning som gjorts på graffitin, och som en del av den vidare 

benämningen gatukonst.   83

6.1 Estetiska lärprocesser och ungdomskulturforskning 

I Cecilia Anderssons avhandling Rådjur och raketer hänvisar hon utifrån gatukonst som 

praktik till Kirsten Drotners indelning av ungdomars kreativa aktiviteter.  Genom dessa tre 84

nivåer den individuella, den sociala och kulturella förhåller jag mig vid bearbetning och 

tolkning av mitt empiriska material och resultat. På den individuella nivån utforskas graffiti 

som visuell kultur och kreativ praktik med både kropp och sinne, genom gestaltande former.   85

Som Andersson beskriver det involveras även identiteten under processen, vid sidan av 

experimenterande med material och och bildform.  I den sociala nivån för studien, som 86

delvis sker kollektivt på de för studien specifika platserna för den kreativa praktiken, 

utvecklas ett deltagande i den kollektiva och kulturella gemenskapen vid dessa öppna väggar. 

79 BRÅ - Brottsförebyggande rådet; Urban Utveckling. (2016). Rapport: Fri konstnärlig plattform eller 
sanktionerad brottskultur? Utvärdering av offentliga graffitiväggar som möjlig brottsprevention. Stockholm: 
Urban Utveckling och Samhällsplanering AB. s. 10. 
80 Barenthin Lindblad; Jacobson, 2011, s. 96. 
81 Ibid. 
82 Lalander; Johansson, 2017, s. 158 f. 
83 Se rubriken: 1.4.2 Sam-/nutidskonst. 
84 Andersson, 2006, s. 116.  
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Genom att kommunicera praktiken via sociala medier (Instagram) utvecklas även den sociala 

kontexten till att både knyta an kulturellt och på en digitalt social nivå. Berättelser som 

skapats vid de öppna väggarna sprids i en vidare mening till fler, oavsett om de är aktiva i den 

konstutövande kulturen.  

 

 
Skanstulls öppna vägg, 18/10-18. 

 

6.2 Att ta graffitin i anspråk 

I avhandlingen The G-word: Virtuosity and Violation, Negotiating and Transforming Graffiti 

reflekterar Jacob Kimwall om graffitins närmanden - approach (direkt översättn.) ur olika 

perspektiv från införandet av den svenska Nolltoleransen mot Graffiti.  Under rubriken The 87

Subcultural Approach - det subkulturella närmandet beskriver Kimwall graffitins formella 

och informella varande, i relationen mellan offentliga rum kontra det institutionella och 

kommersiella anammandet av graffitin.  Fördrivningen däremellan är någon som min 88

undersökning kan liknas till då studiens syfte är att på formella grunder studera denna visuella 

subkultur, från min institutionella position från Konstfacks lärarutbildning. Där jag under 

detta självständiga arbetets gång upplevt att jag måste förhålla mig till dessa olika distanser 

87 Kimwall, J. (2014). The G-word: Virtuosity and Violation, Negotiating and Transforming Graffiti. Årsta: 
Dokument Press. s. 111 ff. 
88 Kimwall, 2014, s. 112. 
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som konstnär-forskare-lärare (Artist-Researcher-Teacher). Som jag tolkar det, så gör jag en 

form av intrång på den subkulturella arenan som i detta fall är graffiti. För att vara tydlig i 

placeringen av mitt “jag” i denna undersökning, och mitt förhållande till graffiti som kultur, 

har jag uttryckt att min undersökning grundar sig på graffitins kulturella bildspråk och att mitt 

konstnärliga undersökande är inspirerat av graffitin. Samt i kombination med de roller ifrån 

det metodologiska förhållningssätten att studera fenomenet graffiti även som konstnär. 

 

Genom avstamp i Kimwalls sista påstående om närmandet av graffitin; The Considering 

Approach - det övervägande närmandet beskriver han om ett ömsesidigt och centralt 

antagande med graffiti som intressant och viktig konströrelse, som jag vill likna och 

sammanföra med denna studie.  Kimwall beskriver även tolkningen av graffiti som fenomen 89

och att det som uttryck lyfter fram det som är intressant om vår tid, vårt samhälle och vår 

kultur, vilken ur det ämnesdidaktiska utvecklingsperspektivet stöttar detta arbetets syfte.   90

 

7 Bearbetning och analys 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur jag bearbetat material, och där jag utifrån de 

teoretiskt grundade tolkningsramarna går vidare i analys av innehåll. Det empiriska materialet 

har undersökts genom att försöka ringa in A/R/Tographys metodologiska förhållningssätt, 

utifrån mina reflexiva positioner som Artist-Researcher-Teacher (Konstnär-Forskare-Lärare).  

Materialet som genererats i undersökningen består av cirka trettio sidor dokumenterad text 

som dokumenterat praktiken som undersökts, detta från studiebesök på en öppen verkstad för 

barn och unga samt den konstnärligt inriktade undersökningen vid öppna och lagliga väggar. 

Den skriftliga dokumentationen har skett i stort sett direkt efter hemkomst från ett sådant 

tillfälle. En del reflektioner är skrivna i efterhand, som en förlängning av den mer detaljerade 

dokumentationen, och beskriver reflektioner och tankar som dykt upp med tiden för att 

använda i tolkning och resultat. Det visuella materialet består av flera hundra fotografier, så 

här har jag med hänsyn till frågeställningarna valt ut de som jag menat söka svar utefter. 

89 Ibid., s. 112., 
90 Kimwall, 2014, s. 113. 
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7.1 Skriftlig dokumentation 

Under arbetets gång har jag använt mig av ett Onlinebaserat Googledokument där jag fört in 

både text och bild, men för att få en överblick vid analys av materialet så delar jag upp det i 

två delar, samt tittar även på bild och text i en strukturerad kombination som jag byggt upp i 

det övergripande dokumentet. I dokumentationen finns samtliga fyra analyspunkter beskrivna: 

Kroppsliga upplevelser, kreativ praktik på individuell, social och kulturell nivå, samt det som 

rör ett invant och vardagligt förhållningssätt. Materialets olika metoder, har utifrån infärgning 

och kodning, sedan formulerats i rubrikerna som följer under tolkning och analys.  

Att även skriva ner känslorna som jag upplevde i denna dagbok, föll sig naturligt i studien 

eftersom det var genom min kropp och mina upplevelser som studien skedde genom. De 

reflexiva rollerna som jag antog i de olika fältsudierna kom att bli det centrala för 

dokumentationen. Genom texten som skrevs ned av narrativ karaktär både skrevs, tecknades 

och målades upplevelserna i dokumenten, som Kullberg beskriver dokument från fältsudier 

som “ett medium som synliggör och förmedlar kunskap.”  Genom att beskriva min 91

delaktighet och reflexiva positionering i de olika etnografiska kontexterna, organiseras texten 

narrativt genom Kullbergs fyra olika delar av den etnografiska dagboken. 

 

 
Södertälje hamn 18/9-18. 

 

  

91 Kullberg, 2004, s. 137. 
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7.2 Visuell dokumentation 

“When ethnographers produce photographs or video, these images as well as the experience 

of producing and discussing them, become part of their ethnographic knowledge.”  Med 92

citatet vill jag hänvisa till Sarah Pink, professor i design och media samt visuell forskare, och 

hennes beskrivning av att skapa bilder i etnografiska undersökningar, och hur dessa blir en del 

av den etnografiska kunskapen. I mitt insamlade visuella material så skiljer sig stillbilderna 

med det filmade materialets innehåll, därför har jag tittat på dessa parallellt för att ringa in 

teoretiska begrepp och undersökande metoder. Fotografierna visar vid en överblickande 

granskning en redogörelse för den specifika platsen, den konstnärliga processen och resultatet 

vid de öppna väggarna.  

 

Det fotografiska innehållet beskriver likt den skriftliga dokumentationen om själva området 

kring den öppna väggen ifråga. Eftersom jag spenderat fler gånger på en av de två besökta 

väggarna så är antalet bilder från hamnen i mycket större omfattning. Miljön vid hamnen i 

Södertälje liknar inte den på Södermalm, mer än att de båda ligger nära vatten. Den 

sistnämnda är dock öppen att måla vid när som helst. I Södertälje hamn måste man förhålla 

sig till helgdagar och röda dagar, då industriarbete inte pågår på platsen.  

 
Medusa piece, Södertälje hamn. 27/9-18.  

 

92 Pink, S. (2013). Doing visual ethnography. Los Angeles: SAGE. s. 1. 
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Med bilder som bevis och dokument från min fältstudie beskriver Cecilia Andersson i Rådjur 

och raketer om foton och video som del i visuella fältstudier, och att “arbeta med bilder i flera 

plan i en enhet.. som dokumentation, som diskussionsmaterial och även som 

presentation/gestaltning..”  Jag har här valt ut de tre första av Anderssons fyra beskrivna 93

användningsområden för bilderna, då den sista punkten involverar andras bilder och med 

inspiration av photoelicitation vid intervjuer med gatukonstutövande informanter.  94

 

7.3 Empiriskt material/data 

I detta avsnitt har jag sammanfattat de tre olika delarna av mitt empiriska 

material/dataproduktion. Jag har inte placerat dessa i direkt tidsenligt narrativ struktur, då de 

konstnärligt undersökande formerna faller in sporadiskt under arbetets gång, och under cirka 

två månader.  

 
Foton från Norra station, 19/10-18. 

 

7.3.1 STUDIEBESÖK: Norra Station Streetart gallery, Ljusdal.  

Vad? Öppen verkstad för barn upp till 16 år - Olika teman varje tillfälle med grunder och 

inspiration från gatukonst/graffiti.  

När? 19/10-2018, återkommande flera fredagar under en viss period. 

Den öppna verkstaden kom att bli den mest påtagliga upplevelsen vid inblick i hur barn och 

unga får uppleva graffiti och gatukonst i lärande sammanhang. Lokalens placering var tydligt 

93 Andersson, 2006, s. 60. 
94 Andersson, 2006, s. 59 ff. 
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placerad för att både locka förbipasserande i samhället, för att sprida och reklamera konsten, 

samt att vara lättillgänglig för elever från fler av de skolor som finns inom det lilla 

samhället/staden. Handledarna för den öppna verkstaden är samtidigt de aktivt driftiga 

arrangörerna av verkstaden och galleriet i sig. Lokalen andades en uppmuntrande och 

glädjefylld känsla när man klev in, och strukturen av den öppna verkstaden var likaså samt 

lättsam och tillåtande. Uppmuntran och lusten till att skapa smittade av sig på alla som klev 

innanför dörren, och barnen som varit där tidigare bidrog till en lekfull lärprocess där de både 

förklarade och berättade om sina skapelser för mig, och stöttade sina medskapande kamrater 

som inte varit där tidigare. Just idag är det andra tillfället att medverka på den öppna 

verkstaden på Norra station. Arrangörerna Maria och Charlie är båda konstnärer och har 

tidigare erfarenhet av att hålla i workshops med barn och ungdomar på fritids eller andra 

informella evenemang.  

 

 
Fotograferat på Norra stations nedre våningsplan, 19/10-18. 

 

Lokalen som även fungerar som ett streetart galleri hade under besöket ett flertal konstnärer 

representerade på plats, både på insidan och utsidan av byggnaden. Upplevelsen från dessa 

konstnärer och konstverk tycks uppmuntra och bidra till deltagarnas verk, och som 

inspirationsmaterial är det visuellt tydligt. Start och stopptid för verkstaden var utsatt, men 

igångsättandet av de olika momenten/projekten sker sporadiskt då barn och barngrupper 

ansluter sig till galleriet under denna eftermiddag. Galleriet är nytt sedan några månader 
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tillbaka, och är beläget i centrala Ljusdal i en affärslokal på två våningar. Vid sidan av den 

öppna verkstaden på fredagar, så finns konst att uppleva och köpa, samt konstnärsmaterial, 

kläder och tillbehör. Under öppettiderna så besöker även vuxna konstintresserade galleriet för 

att utforska det nyetablerade gatukonstgalleriet Norra station. En del besökare verkar bekanta 

och andra inte, men uppskattningsvis verkar det som samtliga besökare är väldigt nöjda och 

stolta över att “Ljusdal har fått ett eget konstgalleri.”  

 

 
Fotograferat på Norra stations nedre våningsplan, 19/10-18. 

 

Dagens första moment eller projekt var att skapa en egen muralmålning. En väggmålning med 

tusch, blyerts eller färgpennor på papper med utskrivna fasader och byggnader från 

närområdet. Igenkänningen för de medverkande var tydligt och de kunde alla relatera till 

platsen och byggnaden ifråga. Muralmålningarna som växte fram under de första timmarna på 

verkstaden var noggrant färgglada och detaljrika, oftast med ett personligt motiv eller 

avbildning av något man tycker om, eller något man tycker om att göra. Symboler blandades 

med estetiskt tilltalande färger, former och mönster efter de yngre konstnärernas egna 

intressen. Samtliga bilder samlades likt ett “ett galleri i galleriet” vid en vägg där de 

etablerade konstnärernas tavlor hängde ovan. Även i detta “lilla galleri” kunde besökarna ta 

del av verken och samtala om bildernas innehåll och dekoren av de olika fasaderna.  
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Deltagarnas muralmålningar från Norra stations öppna verkstad. 19/10-18. 

 
 

Fortsättningsvis fick verkstadens deltagare dekorera varsin skalle i plast, med 

akryltuschpennor eftersom det snart var dags att fira Halloween. Akrylpennor av det här 

slaget fäster på de flesta material och är vanligt förekommande i konstnärsbutiker som riktar 

in sig på graffiti och streetart. Långbordet i entrén till galleriet fylls snabbt av barnen som 

kommer till den öppna verkstaden, så när detta är fullt får de övriga slå sig ner i trappan vid 

sidan om och runt om på första våningen där man får plats. Jag tappar räkningen då antalet 

barn kommer och går som öppenheten i verkstaden tillåter, och plastskallarna att dekorera tar 

till och med slut.  

 

 
Deltagarnas målade dödskallar från Norra stations öppna verkstad. 19/10-18. 

 
 

Sorlet av samtal och diskussioner om skapelserna och färgläggandet blandas med vardagligt 

samtal om skolan, kompisar och vad som kommer att ske under helgen. Stämningen är god 

och jag får växla mellan rollen som konstnär, forskare och lärare under min deltagande 
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observation. Stämningen tillåter mig att kliva in och ut i rollerna, och deltagare och arrangörer 

bjuder in mig till samtal och reflektion om den kreativa praktik som pågår. Deltagarna är av 

blandade åldrar och könstillhörighet och stannar olika länge under verkstadens pågående 

timmar. De flesta jobbar på aktivt och medvetet med samtliga projekt. De som arbetat klart 

snabbt med både muralmålning och dödskalle får fortsätta att “klottra på toaletten”, rita med 

gatukritor utanför entrén eller bara vara där och umgås och titta på konsten.  

 

 
Foton från toaletten på Norra station, 19/10-18. 

 

När jag rör mig runt i galleriet då många börjar bli klara med sina verk vill de gärna berätta 

och visa vilken de själva gjort. Ett par av tjejerna har dessutom valt att göra en muralmålning 

tillsammans, eftersom den ena av dem kände sig lite osäker då detta var hennes första tillfälle 

på den öppna verkstaden. Den avslappnade stämningen verkar gynna både de individuella och 

kollektiva lärprocesserna här. Ur ett didaktiskt perspektiv tolkar jag den tematiska aspekten 

som en ramfaktor i dagens workshop-liknande tillfälle, vilket även ligger till grund för hela 

verksamheten. Bakom den enkla strukturen och att det “inte finns några rätt eller fel”, finns 
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hos handledarna en kunskap om material och den kreativa praktik som styr de medverkande 

att lära om, genom och med. Tillåtelsen att få klottra på toaletten mynnar i förlängningen ut i 

att barnen då jag ställer frågor om detta, förklarar tydligt för mig att “det är enbart här man får 

göra så, inte i skolan, eller hemma eller nån annanstans.” Under besöket på Norra station, 

upplever jag en redan manifesterad kultur, där de unga deltagarna får möjlighet att socialisera 

och mötas i lärandeprocesser utanför skolans formella rum.  

 

 

 
Foton från Norra station, 19/10-18. 
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7.3.2 KONSTNÄRLIGT UNDERSÖKANDE/GESTALTNING.  

Vad? Praktiskt utforskande arbete med sprayfärg på vägg, i Södertälje hamn och Skanstulls 

öppna vägg i Stockholm.  

När? Mellan 18/9-4/11-2018. 

Under tio tillfällen vid öppna väggar så utforskade jag graffiti-inspirerat måleri. Vid alla 

tillfällen utom två hade jag sällskap, eller målade samtidigt som andra. Under besöken och 

måleritillfällena vid de öppna väggarna tolkar in ett passivt förhållningssätt i att ta väggen i 

anspråk för att måla. Passiviteten beskriver jag i dokumentationen utifrån förhållningssättet 

till den eller de jag är på platsen tillsammans med. I skrivningar om motiv eller bildspråk så 

försökte jag efterlikna eller hålla mig innanför ramarna för graffitins formmässiga uttryck. 

Upplevelsen beskrivs som blev både begränsande och positivt utmanande.  

 

 
Gul skiss på grå bakgrund, Södertälje hamn, 6/10-18. 

 

Under timmarna att förbereda en målning studerade jag otaliga bilder i böcker och på internet. 

Instagram var en fördelaktig plattform att använda. I Blackbook Västmanland kan man läsa 

att “graffitibokstäver kan uppfattas som fria men det finns hur mycket regler som helst”.  95

Efter att ha granskat många olika stilar och målningar, och försökt att skissa fram en viss form 

har jag upptäckt hur komplicerat det är att bryta ner målningarna till ett facit. Som nybörjare 

95 Barenthin Lindblad; Jacobson, 2011, s. 46. 
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försökte jag att med inspiration av andras målningar utveckla en egen stil, med reglerna som 

jag läste mig till som en parallell till formskapandet på papper. “För att utveckla en personlig 

stil kan man bryta mot reglerna. Inte mot alla, men ett par åt gången”, läser jag vidare om 

under Regler och trender i Blackbook Västmanland.  Under samma rubrik läser jag även om 96

hur man som nybörjare vill anpassa sin stil till var andra tycker är bra, jag tolkar det som ett 

försök i att kommunicera med min konstnärliga praktik vid väggarna.   97

 

Konkret verkar utrymmet och storleken på ytan, som man rör sig vid när man målar likt 

graffiti på en vägg, en avgörande faktor. Kroppens rörelser blir direkt påtagliga i sin 

omfattning då man målar en bild/text på större skala. I min dokumentation beskriver jag detta 

efter att ha prövat mig fram att måla med sprayburkar på mindre skala: “Jag behöver större 

ytor för att utveckla mitt bildskapande. Både för att viljan att använda sprayburkarna är stark, 

jag vill till det yttersta pröva och utmana möjligheterna att måla enbart med dem.”  
 

Att jag skapar planlöst är vanligt förekommande i min kreativa praktik. Jag har ett material att 

utgå ifrån, och när jag vanligtvis ritar eller målar tycks motiven byggas upp utan en exakt plan 

från början. Samma oplanerade metoder använder jag mig av under målandet vid väggen. Det 

kan tyckas onödigt eller slösigt med tanke på materialkostnader, men för att driva på lusten att 

skapa är det perfekt förutsättning för mig, som ständigt är kritiskt till bilderna jag skapar. Att 

göra detta offentligt blir en stor prövning för det egna intellektet och min person.  

 

Den oplanerade struktur som jag synliggjort här tillåter en form av narrativ berättelse inom 

mig, under själva skapandeprocessen. I dokumentationen uttrycker jag detta: “I narrativet som 

pågår inom mig utvecklas en berättelse om vad jag målar, trots att berättelsen inte finns i 

början av gestaltandet.” I utforskandet av färgerna och metoderna att måla, söker jag efter en 

meningsfull betydelse i bilden, i det senare skeendet. Problemlösningen att inte lyckas skapa 

det uttryck som jag i tanken menat, utvecklas till att narrativt omvandla och förklara det som 

något annat. “Jag formar munnen (på figuren/ansiktet som jag målar) så att det ska se ut som 

att den blåser en bubbla. På grund av min bristande erfarenhet blir det mer som rök, men i sin 

helhet med färgsättningen (de kalla blå tonerna) på masken känns det kyligt.”  

96 Ibid. 
97 Ibid. 
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Ice cold love piece, från Södertälje hamn. 27/9-18. 

 

I det filmade materialet finns jag själv dokumenterad i min performativa roll, som konstnär 

och forskare. Rörelsen i det filmade materialet visar på en hel kropp i rörelse där förflyttning 

sker kontinuerligt framför väggen. Både armar och ben jobbar ständigt framför ytan jag målar 

på, och stundtals används fingrar för att peta på rinnande färger, eller som i en sekvens där jag 

även böjer mig ner och försöker få färgen att inte rinna, genom att blåsa på den underifrån.  

 

 
Processbilder, Södertälje hamn. 1/10-18. 

 
I den skriftliga dokumentationen ser jag spår efter andra praktiker som mina erfarenheter 

bygger vidare på i detta bildskapande. Jag hänvisar till metoder som jag brukade använda 
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under tiden som jag tatuerade. Jag beskriver hur jag bygger upp strukturen i en bild, och 

liknar detta med hur jag arbetar med en målning på vägg. Det invanda bruket av annat 

konstnärsmaterial, som specifika färg- och tuschpennor, och noga utvalda underlag, beskrivs 

och liknas med hur jag arbetar med cansen vid väggen.  98

För min konstnärliga studie har jag lagt mycket tid på att studera bokstäver och bilder från 

graffiti- och gatukonst utövares bilder på verk via internet och Instagram, samt i de böcker 

som jag valt ut. En slags handbok hittade jag att använda som instruktion och inspiration, vid 

sidan av de muntliga instruktioner, tips och råd som jag fått från närstående som utövat/ar 

traditionell TTP graffiti. Jag har skissat bokstäver och texter, samt bilder och figurer med 

perspektiv på att utveckla skissen i en större skala på en av de lagliga väggarna.  

 

 
Södertälje hamn, 1/10 samt 13/10-18.  

 

Under tredje tillfället vid öppna väggen i Södertälje hamn, beskriver jag den personliga 

uppfattningen om graffitins text och bokstavsfokus, och att “jag behöver utforska även detta”, 

då jag innan enbart har målat figurer (charachters).  Bekvämligheten och tryggheten som jag 99

98 Se ordlista: s. 16. 
99 Se ordlista: s. 16. 
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läser in i mitt personliga bild- och formspråk knyter an till just figurerna, som graffitins andra 

huvudmotiv, vid sidan av texten.   100

 

 
Processbilder, Södertälje hamn. 4/11-18. 

 
Vid start av det praktiska utforskandet av graffitin, under tiden jag spenderade genom att 

skissa och måla, fick jag även tips och råd från tidigare graffitimålare i min bekantskapskrets. 

Jag uppmuntrades till att måla det jag är bekväm med och tycker är roligt, men samtidigt 

100 Barenthin Lindblad; Jacobson, 2011, s. 46. 
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utmana mig själv och öva upp kunskaper om bokstävernas direkta form och formspråket vid 

sammansättning. Bokstäverna kan genom bearbetning uttrycka en viss attityd, vilket även är 

en viktig aspekt i att måla och uttrycka sig genom graffiti.“Känslan för stil övas upp genom 

att studera målningar. Bra stil behöver tid och engagemang.”  101

 

7.3.3 FÖRELÄSNING: med Ruben Wätte. Konstfack, Stockholm. 

Vad? Föreläsning om konst och pedagogiskt arbete med barn, med tidigare Konstfack och 

IBIS student.  

När? Måndag 26 november 2018.  

Ruben Wätte började i tidig ålder att utforska graffiti, ett intresse som utvecklats till ett mer 

övergripande skapande inom gatukonst, och senare i olika former av kollektiva konstprojekt. 

Idag arbetar Ruben Wätte framför allt med barngrupper och sammanhang där barn och 

ungdomar är huvudsakliga deltagare. Enligt Wätte är det obekanta och lite farliga det som ger 

direkta upplevelser att bygga kunskap på. Han beskriver en slags “inre dörr som öppnas”, då 

man  praktiskt och direkt får utforska något spännande och kanske lite riskfyllt. Han hänvisar 

till personligt hisnande upplevelser i sin föreläsning, och om hur man som människa “vågar 

lite mer med tiden och åldern”, en slags “modighets progression.” Föreläsningens röda tråd 

återkommer till Wättes perspektiv på att lära och lära ut, och att i detta balansera information 

både in och ut i sig själv och tillsammans med andra.  

 

Wätte spelar upp ett filmklipp från ett dokumentärt filmande av ett konstprojekt kallat 

Dungen. Här fick barn under en specifik tid (en vecka), komma dit och skapa, bygga kojor, 

etc. De enda riktlinjerna som fanns under projektet, var att deltagarna inte fick göra någon 

åverkan på träd eller annan natur på platsen. Vilket kom att styra metoderna för att 

exempelvis bygga en träkoja ovanför marken. I filmklippet intervjuas både barn och vuxna 

deltagare och en av de äldre deltagarna uttrycker: “- Vi behöver fler platser där vi kan göra det 

vi vill göra.. utifrån en lust att göra något.” Dungen som var ett konstnärligt pedagogiskt 

experiment var inte ett permanent verk. Men enligt Wätte så handlar inte hans projekt om att 

skapa ett permanent föremål. Det permanenta i ett projekt likt Dungen blir permanent 

101 Ibid. 
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inombords i deltagarna. Genom att testa och aktivt utmana sitt mod, menar han att det 

upplevelsebaserade lärandet ger barnen en djupare kunskap för livet, och att den inre dörren 

som han symboliserar detta med, alltid kommer att stå öppen som en kunskap. Publikfrågor 

lyftes under föreläsningen som kritiserade Wätte för att utsätta barnen och ungdomarna för 

eventuella risker, och han förklarade utifrån sitt perspektiv och erfarenheter om att “risken 

sitter i hållningen mot eller till en plats.”   102

 

 
Processbild, Södertälje hamn 6/10-18. 

8 Tolkning och resultat 

Syftet med min studie var att hitta och skapa alternativa metoder att genom kroppslig 

upplevelse lära om graffiti som en visuell kultur. Genom att besöka en informell 

lärandesituation och titta på demokratiska förutsättningar för skapande i offentliga rum,  

har jag undersökt hur praktiken och innehållet i bildämnet kan upplevas meningsfull och 

individuellt utvecklande. Med fokus på graffiti har denna kvalitativa studie menat att ge en 

inblick i konkreta, konstnärliga och vetenskapliga grunder att utveckla och vila 

undervisningen på. Frågeställningen som styrt arbetet lyder: På vilka sätt kan graffiti som 

praktik förstås genom ett konstnärligt praktiskt undersökande, i ett utvecklingsdidaktiskt 

syfte? Nedan presenterar jag undersökningens resultat. 

 

102 Wätte, Ruben (26/11-18). Öppen föreläsning: Om konst och pedagogiskt arbete. Konstfack, Stockholm.  
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8.1 Ämnesdidaktiskt utvecklingsperspektiv 

 
Fasadmålning av Sweet tooth och måleriplank från workshop med gymnasieelever. Norra station, 19/10-18. 

 

I jämförelse och med utgångspunkt i traditionell graffiti, bygger min studie på de mer “i 

tiden” estetiska processer som kan utforskas och skapas på genom de lagliga/öppna väggarna.

 I och med min aspekt på utveckling i undervisning för grundskolans bildämne, som denna 103

studie är sprungen ur, vill jag lyfta fram graffiti som visuell form av bildskapande och 

konstutövande kultur. Genom att knyta an till demokrati och med lagrummet som stöd samt 

beskrivningen av svenska skolans undervisning som bör vila på demokratins grund.  Genom 104

att använda stöd från styrdokument och knyta an till samhället och demokratiska 

förutsättningar för visuellt skapande i offentliga rum, så menar jag efter denna studie att det 

finns meningsfulla stöd för att inkludera graffiti och gatukonst som en del i 

bildundervisningen.  

 

“Läraren är den som har helhetsansvaret för lärprocessens framskridande till produkten 

kunskap” beskriver Birgitta Kullberg lärarens roll i innehållet för lärprocesser.  Att fördjupa 105

kunskapen och förståelsen för graffiti som kulturhistoria och konstform, bidrar till att 

uppfattningen kan riktats till en mer positiv uppfattning och förförståelse. Utveckla kunskap 

om främmande kulturella fenomen och estetiska uttryck inom olika kulturer. Kan information 

103 Andersson, 2006, s. 161. 
104 Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan, Paragraf 1: Skolans värdegrund och uppdrag. 
105 Kullberg, 2004, s. 49. 
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spridas och utvecklas till kunskap kanske fler möjligheter att lagligt utöva graffiti och/eller 

gatukonst upprättas på fler platser och i fler sammanhang. 

 

Vid start av min studie samlade jag ihop undervisningsmaterial från dagens verksamma 

bildlärare, som faller under kategorin graffiti och/eller gatukonst. Anledningen till att jag 

använde mig av detta var för att synliggöra vart det finns potentiell utveckling att utgå ifrån 

för det ämnesdidaktiska perspektivet för denna undersökning. Jag har tittat på hur bildämnet 

konstitueras utifrån specifikt utvalt tema och hur innehållet kan generera olika kreativa 

metoder för lärande. Eftersom graffiti upplevs som en laddad, och för somliga en 

svårbegriplig kultur, är den i bildundervisning ännu tabubelagd. Cecilia Andersson hänvisar 

till Jan Thavenius om resonemanget kring skolans uppdrag och kopplat till 

lärarutbildningarna, samt barn och ungas yttrandefrihet att “.. skolan kunde ha en avgörande 

betydelse för att sortera, diskutera och analysera de kunskaper som de kulturella 

förändringarna i samhället för med sig.”   106

 

8.2 Deltagande observation på öppen verkstad 

 
Foton från Norra station, 19/10-18. 

 

Genom möten med barn och ungdomar på den öppna verkstaden i Ljusdal blev det naturliga 

skiftet i de olika rollerna, som konstnär-forskare-lärare, för studien tydligt. Under den första 

106 Andersson, 2006, s. 171. 
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timmen av detta informella lärtillfälle, som skedde efter skoltid en fredagseftermiddag på 

Norra station, kunde jag observera verksamheten och ställa frågor till både arrangörer och de 

verksamma barnen. Efter ett par timmar då jag i den undersökande rollen fått kontakt med 

deltagarna fick jag frågor ställda till mig från barnen om deras verk, progression och vad de 

hade möjlighet att göra härnäst, liknades deras uppfattning om mig där som att jag var både 

konstnär och lärare.  

 

Under den öppna verkstaden upplevde jag och tolkade jag lärandet som en pågående process 

där skapandet är isolerat och delvis styrt av tillfället. Öppenhet till och inbjudan att skapa blir 

realistiskt med handledarnas djupa kunskap om fenomenet graffiti och/eller gatukonst. Direkt 

inspiration och konst, tycks påverka både upplevelsen för individerna som välkomnas att 

skapa och kommer till uttryck i deras personliga verk. Formen av verkstad är för individen 

utvecklande, men även socialt i det öppna rummet och tillåtande känslan om inget “rätt eller 

fel”. Kunskapen växer fram genom olika medel, där upprepning av begrepp, material och 

metoder kan befästas genom kroppslig upplevelse. Genom att färdighetsträna genom olika 

medel, språk och alla sinnen aktiverade, kan information som förmedlas i det didaktiska 

sammanhangen processas till kunskap.  Samtal om demokrati och koppling till den 107

samhälleliga deltagande kontexten förstärker upplevelsen av den visuella kulturen. 

 

I de pedagogiska konstprojekt som Ruben Wätte skapar, är det kopplingen mellan den inre 

världen, personliga och individuella, som hör ihop med den yttre världen.  Enligt Wätte är 108

“erfarenheten i det inre rummet, där kommer dörren alltid att vara öppen” i min tolkning av 

perspektiv på pedagogiskt konstarbete med barn, applicerbart på skapande genom graffiti som 

estetisk praktik. Med graffiti i praktiken som en plats för möten och form att kommunicera 

genom, blir Wättes resonemang i samklang med det didaktiska normbrytande som jag 

eftersträvar. Lalander och Johansson beskrev utifrån forskning om olika ungdomsgrupper, att 

“identitetsfrågor avser hur ungdomar skapar berättelser om sig själva och successivt utvecklar 

en egen förståelse för sig själva och sin sociala och kulturella position.”  109

 

107 Kullberg, 2014, s. 152.  
108 Föreläsning med Ruben Wätte. 26/11-18. Konstfack, Stockholm. 
109 Johansson; Lalander, 2017, s. 15. 
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8.3 Praktiskt/konstnärligt/performativt undersökande vid öppna och 

lagliga väggar 

 
Winter is coming. Processbilder, Södertälje hamn 6/10-18. 

 
När jag analyserar mitt konstnärliga undersökande, beskriver jag praktiken ur kritiskt 

perspektiv vid granskning och utvärdering av min egen produktion. Som konstnär är jag 

kritisk och söker ständigt efter sätt att förändra och förbättra uttrycket på. Uppfattningen om 

väggarnas föränderlighet blir till en vardaglig uppfattning att “det är så det är”. 

Materialhanteringen och möjligheten att nå målet med en målning, blir ur ett invant 

perspektiv tydligt då jag sökte upp en vägg med två andra personer, som delvis inte hade 

samma erfarenhet. Reflexivt antog jag roller som konstnär och lärare i undersökandet, där jag 

fick möjlighet att vägleda en av mina medföljande personer i hennes prövande.  

 

För att kunna nå målet att utveckla min kroppsliga erfarenhet under arbetet så upplevde jag 

det som nödvändigt att måla under dessa lagliga premisser. Tindra Thor uttryckte under 

panelsamtalet, om värdet av platser att utöva sin konstnärliga praktik på.  Vid de öppna och 110

lagliga väggarna har jag ibland använt skisserna som jag fotograferat och haft med mig på 

mobiltelefonen. Ungefär hälften av gångerna har jag haft en uttrycksfull idé eller tanke vid 

mitt genomförande av en målning. I mitt litterära granskande har jag uppfattat graffitin och 

110 Panelsamtal: Öppna väggar. 8/11-18. 
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gatukonstens olika uttryck, och att det ofta finns mycket tanke bakom en målning och vad 

målare vill uttrycka eller visa upp. Därför ville jag även utöva min kreativa praktik med en 

bakomliggande, för mig, meningsfullt uttryck eller tanke för reflektion.  

 

Efter att ha läst om många olika graffiti och gatukonstkonstnärer inspireras jag av variationen 

av personliga uttryck. Blue, en konstnär som beskriver sin konstform som “en egen utveckling 

av graffitin”, graffitta, som handlar om kreativitet ljus och kraft.  Hennes inspiration har 111

sedan hon var liten speglats av sagorna och mytologiska djur. Med hennes drivkraft vill hon 

nyansera den mediala bilden av graffiti, som enligt henne riktar sig enbart på skadegörelse. 

Boken där Blue beskriver sitt konstnärskap, i är idag tolv år gammal. Jag upplever 

förändringen som påtaglig sedan dess, och tycker mig känna igen det Blue beskriver, både i 

mitt konstnärliga undersökande, och hur graffiti och gatukonst skrivs om i tidningarna idag. 

Hon beskriver dessutom graffiti som ett uttryck med potential att förändra.  112

Jag läste om Erik & John från Göteborg och Prao från Stockholm, som alla gör gatukonst 

genom att placerar olika fåglar som de gjort i offentliga rum. Gatukonsten liknar jag efter 

dessa beskrivningar till samtidskonst, som vägrar att följa regler, och där den väcker nyfikna 

åhörare.  

 
#BackaSaga piece, Södertälje hamn. 14/10-18. 

111 Andersen; Borg; Ohlsson; 2007, s. 11. 
112 Ibid. 
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8.3.1 Individuell - Social - Kulturell praktik 

Att individuellt ta plats att måla vid öppna väggar blir ett direkt steg in i en social och 

kollektiv kultur. Trots att du kan måla där själv och måla en hel dag, så kan det oplanerat dyka 

upp någon annan på platsen, uppleva och betrakta din målning. Kanske ett samtal utvecklas 

om en eller flera målningar, platsen eller samtal av en mer personlig karaktär. Vid de öppna 

väggarna kan vem som helst besöka platsen, eller ta en bild för att sprida på internet och 

sociala medier. Om du skapar något på en av dessa väggar så har du ofrånkomligt lämnat ett 

visuellt spår, ett avtryck på väggen, som i de flesta fall kommer att mötas av en eller fler 

andra personer oavsett om du är på plats eller inte.  

 

Att titta på graffitimålningar i andra hand via ett foto, är idag väldigt lätt genom spridning av 

bilder online, framförallt på sociala medier. I min dokumentation beskriver jag tillfällen och 

resonerar kring varför och vilka verk som fotograferas och visas upp exempelvis på 

Instagram. Att ständigt jämföra sig med andra utövare är oundvikligt, jag både läser i 

intervjuer med olika graffitimålare och i min personliga dokumentation, om reflektioner som 

jämför olika målningar och stilar. Att jämföra hör till det personliga engagemanget att 

ständigt förbättra sin estetiska produktion. Granskandet av andras målningar gör en medveten 

om mål att sträva efter, men inte som ett facit eller en slags mall, enbart för inspiration eller 

nyfikenhet. I inledningen till boken Playground Sweden  skriver en av de tre medförfattarna, 

Ivar Andersen, om det offentliga rummet som ett öppet museum där det alltid är fri entre.  113

Mina besök på olika öppna och lagliga väggar faller in i samma resonemang där det alltid är 

fri entre och tillåtet för allmänheten att både iaktta och ta del av konsten, eller att få möjlighet 

att måla själv. “Att sprida kreativitet är en positiv handling som är bra för samhället” uttrycker 

den mångsysslande konstnären Ollio från Göteborg i samma bok, som är en slags guide i 

mindre format, för svensk graffiti och gatukonst.  Sammantaget verkar ingen av de 114

representerade konstnärerna i boken tycka att det är viktigt vilken kategori man tillhör, i 

reflektion om graffiti kontra gatukonst. Det är själva skapandeprocessen och att vara kreativ 

som är viktigt på det personliga planet, samt att få vara en del av en gemenskap där man 

113 Andersen; Borg; Ohlsson; 2007, s. 8 f. 
114 Andersen; Borg; Ohlsson; 2007, s. 33. 
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antingen ger andra en upplevelse via sin konst eller utövar den tillsammans med andra för att 

nå ut till fler.  

 

8.3.2 Upplevelsen av graffiti 

I början upplevdes min plats som inkräktande och en känsla av att inte höra hemma syns i 

flera delar av den skriftliga dokumentet. Som framkom i bearbetning av dokumentationen från 

de konstnärliga fältstudierna var det en både  fysisk och psykisk upplevelsefylld praktik. Med 

kroppen som ett verktyg i kunskapandet vid de öppna och lagliga väggarna så styrdes 

aktionen av ett känslofyllt skapande där alla sinnen var aktiverade. 

 

“På den individuella nivån arbetar utövaren med en estetisk upplevelse där kropp och sinnen 

är starkt sammanflätade, där praktiken och gestaltningen blir en process inte bara genom 

experimenterande med material och form utan också med den egna identiteten”.  Citatet är 115

hämtat ur Anderssons beskrivning om ungas estetiska produktioner inom gatukonsten, vilket 

jag relaterar till mitt konstnärliga utövande och prövande under denna studie. I relation till 

Anderssons resonemang om hur identiteten utvecklas i sviterna av gatukonstpraktik, liknar jag 

mitt undersökande på det personliga planet.  Under studiens fortlöpande kom jag att tampas 116

med en ifrågasättande känsla om jag “kan och får” kalla mig för graffitimålare, och hur man 

blir det? Upplevelsen att jag ständigt inkräktar på någon annans territorium var överhängande 

under målerisessionerna, och den inre “duktiga flickan” med hög prestationsångest och 

ambitionsnivå kom att bli en slags inre kamp med den konstnärliga drivkraften och 

spänningen. Att komma från den institutionaliserade grunden i arbetets mening, kom att bli ett 

parallellt motstånd som både Andersson och Thor har hänvisat till i sina avhandlingar.  

 

“En målare måste först lära sig graffitins grundregler. Det kan ta ett år, eller fem, beroende på 

talang och tid. Nästa steg är att ge stilen en mer personlig prägel. Processen kan jämföras med 

en skola - nybörjaren studerar tidigare målare, läser böcker och tidningar och tittar på filmer 

för att sedan arbeta sig igenom en rad stilar. När den personliga stilen har satt sig finns den 

med i alla olika stilar.”   117

115 Andersson, 2006, s. 116.  
116 Andersson, 2006, s. 70. f; Andersson, 2006, s. 113 f. 
117 Barenthin Lindblad; Jacobson, 2011, s. 39. 
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8.4 Avslutande gestaltning: Öppen vägg 

I den avslutande gestaltningen för arbetet ville jag synliggöra detaljer från en okonventionell 

konstnärlig praktik, som än idag upplevs som tabubelagd inom traditionell bildundervisning i 

grundskolan. Genom att bjuda in till en interaktiv installation och plats för en konstnärlig 

praktik, ville jag genom ett didaktiskt prövande och syfte synliggöra samt använda mina 

lärdomar från studiens konstnärliga praktik vid öppna väggar.  

 

 
Öppen vägg från examensutställningen, Learning while doing. 16/1-19. 

 

Med hjälp av flera studiekamrater byggde vi till utställningen en vägg i tre delar av 

skivmaterial och reglar, som monterades ihop till en större helhet. För att väggen skulle ge en 

känsla av tyngd och som tagen från en offentlig plats, samt försöka likna betong, så 

ytbehandlades väggen med spackel för att ge en grov struktur. Inför varje workshop målades 

väggen om med väggfärg i olika kulörer, och med gråsvarta toner stärktes känslan av det 

eftersträvansvärda betongliknande uttrycket. Längs den nedre kanten av väggen ramade jag in 

formen med en blandning av grus, sand, samt använda caps och lock från sprayburkar, för att 

stärka känslan av en öppen vägg från ett rum utomhus.  
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Vid sidan av väggen fanns möjlighet att vid ett bord/podium skissa inför en eventuell målning 

på väggen, eller bara rita en bild i en av skissböckerna. På bordet var färgpennor och 

tuschpennor uppdukade vid tre skissböcker, och lösa papper med utskrifter på fasader att 

skissa en väggmålning på i mindre skala fanns även att tillgå för alla besökare. Direkt på 

bordet skrev jag tillsammans med en studiekamrat uppmuntran till att skissa och rita i 

böckerna, och/eller direkt på bordet/podiet.  

 

 
Podium att rita vid och på i anslutning till väggen.              Detaljbild från väggens nedre del. 9/1-19. 

 

Gestaltningen kom att bli en uppskattad visuell och kollektivt kreativ upplevelse, som gav 

möjligheten att uppleva bildskapande med vattenbaserad sprayfärg på väggen. Under tre 

tillfällen höll jag workshops där utställningens besökare fick möjlighet att måla, oavsett ålder 

och med min handledning. Med enkla instruktioner vägledde jag många besökare under dessa 

dagar, där fyra personer åt gången instruerades sporadiskt i hur man använder sprayfärgerna 

och tillhörande caps. Samtliga deltagare fick något att täcka sina kläder med en overall eller 

poncho, samt handskar och munskydd. Trots att den vattenbaserade sprayfärgen inte 
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innehåller några lösningsmedel så ville jag att deltagarna skulle använda munskydd för att 

implementera den vanan då man målar med sprayfärg. Dessa som oavsett bas släpper ifrån sig 

små partiklar som man annars andas in och kan i längden vara skadligt för kroppen. 

 

 
Workshopdeltagare under examensutställningen, Learning while doing. 9/1-19. 

 

Den yngsta workshopdeltagaren var inte mer än ett par år gammal, och tillsammans blev 

upplevelsen vid väggen en minnesvärd konstnärlig aktion för oss båda. Med min hjälp att 

hålla en av de mindre sprayburkarna fick den lilla deltagaren med hela kroppen uppleva 

färgburkens stråle sprätta och fräsa, vid sidan av dennes aktivt målande förälder. Framför allt 

var det många barn och unga som tog sig an utmaningen att kroppsligt få uppleva målandet 

vid väggen, men även många vuxna besökare vågade sig fram. Oavsett ålder verkade alla som 

tog tillfället i akt att måla, ha svårt att sluta måla när de väl börjat. Övriga 

utställningsbesökare som inte fick den direkt kroppsliga upplevelsen, var ändå väldigt nyfikna 

och iakttog på håll och ställde lite frågor om färgen och arbetets tematik. Jag fick även ett par 

möjligheter att samtala om hur det här alternativa sättet att lära om att måla på större skala kan 

involveras i bildundervisning. Inte en enda negativ reaktion lyftes under workshopens 

fortlöpande, och jag har heller inte i efterhand fått några negationer angående arbetets 

slutgiltliga gestaltning genom den öppna väggen. Bemötandet och upplevelserna från denna 
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interaktivitet blev överlag positiva och ett resultatet av min personliga uppfattning om 

praktikens möjliggörande i bildundervisning stärktes av detta genomförande.  

 

9 Slutdiskussion 

I studien har jag tittat på traditionell graffiti som konstform och dess nyckelbärande faktorer 

för bildspråk och bildframställning. I min jämförelse reflekterar jag kring hur graffitin kan 

utvecklas i bildundervisning för lärande och generera kunskap att använda inom flera olika 

områden. Motivation för att sammanföra ämnesinnehållet med världen och samhället utanför 

skolan behöver vara tydligt, för att elever som exempelvis upplever ämnet som överflödigt 

eller onödigt, kan utveckla användbara kunskaper för sitt framtida yrkesliv.  

 

Genom att ha deltagit i informella lärsituationer där barn och unga deltar i kunskapande 

situationer där de får praktiskt lära om graffiti och gatukonst, blev det tydligt att motivationen 

till ett lustfyllt skapande ständigt är närvarande. Mina personliga upplevelser ifrån en kreativ 

praktik uppdagades under målerisessioner vid två öppna väggar, där jag prövande graffitins 

visuella uttryck. Under studien har jag varit tydlig med att uttrycka min konstnärliga praktik 

som inspirerad av traditionell graffiti. Jag känner igen mig i berättelserna om hisnande 

upplevelser från andra målare, trots att min praktik inneburit att måla lagligt.  

 

För att möta mål och uppfylla bildämnets grundläggande syfte tror jag att intresset kan väckas 

och motivation öka om vi knyter an undervisningen till elevernas livsvärld och samhälleliga 

deltagande kontext.  För att bibehålla ämnets värde ser jag stort behov av att hålla sig 118

uppdaterad och bidra till elevers förförståelse om graffiti och gatukonst som visuella kulturer i 

ständig politisk och medial debatt, “skolan kunde ha en avgörande betydelse för att sortera, 

diskutera och analysera de kunskaper som de kulturella förändringarna i samhället för med 

sig.”   119

118 Skolverket, 2011, Kursplan för bild. 
119 Andersson, 2006, s. 171. 
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Under studiebesöket uppfattade jag grunderna till den estetiska praktiken som fri och lekfull. 

Utan skriftliga skriftliga beskrivningar eller instruktioner om vad barnen och ungdomarna 

förväntades att producera eller gå tillväga, var samtliga deltagare aktiva och samtliga verk var 

utförligt och personligt formade. På inbjudningar till eventen fanns det kortfattade 

beskrivningar om vad man fick möjligheten att prova, via spridning på sociala medier eller 

affischer som man använt som reklam. Inspiration för det praktiska arbetet vid dessa 

workshopliknande tillfällen, hämtades från individen i sig, och under besöket på Norra 

stationens streetart galleri fanns mycket visuellt material att inspireras av och samtala kring.  

 

I jämförelse är undervisningsmaterialet från de verksamma bildlärarna strukturerade i form av 

tydligt skriftliga instruktioner, och ofta med en tillhörande PowerPoint presentation. De 

visuella bilderna för materialet, i både presentation och skriftlig instruktion, är löst utvalt och 

hämtat från nätet, samt används för det mesta utan källor eller hänvisning till vem som står 

bakom verket eller fotografiet av detta. Det visuella stödet tolkar jag att det används för att 

illustrera exempelvis en stilistisk form inom graffitin. Ibland namngavs den massmedialt 

uppmärksammade konstnären Banksy som den enda specifikt namngivna gatukonstutövaren. 

 

Uttrycket traditionell graffiti fanns inte i mitt material, och inte heller TTP graffiti eller 

hiphop graffiti.  Begrepp som signatur eller logotyp används frekvent i materialet, och oftast 120

utan koppling till tags. Materialet mynnar ut i metoder för att exempelvis formge en egen 

logotyp i “graffitistil”,  eller av en mer generell karaktär där eleverna får “skriva sitt namn i 

graffitistil”. I jämförelse med det informella lärtillfället, som jag under studien har observerat, 

uppfattar jag att lärprocessen i grundskolan idag sker i ett undersökande om graffiti och/eller 

gatukonst. Under besöket på den öppna verkstaden var det tydligt att lärandet istället sker 

genom praktiskt undersökande, och där hela kroppen och sinnena är aktiverade. 

 

Genom att konkretisera skillnader inom gatukonst och graffiti, och utveckla teknisk färdighet 

upplever jag mig redo att vägleda elever i ett utforskande av alternativa bildskapande 

metoder, som graffitins lärprocesser bär på. I utvecklingen tror jag mig kunna bidra till att 

120 Se rubrik: 1.4.3. Traditionell graffiti; Ordlista: s 17. 

61 

 



några fler elever upplever att ämnet känns viktigt och samtidigt lustfyllt och individuellt 

utvecklande. För att knyta an undervisningen till samhället och våra gemensamma offentliga 

rum, valde jag att utgå ifrån graffitin som en tematisk del av samtida och nutida konst, där 

även lagliga aspekter på graffiti som estetisk praktik vägs in. Med ovanstående bakgrund 

belyser studien lagliga aspekter på en kulturellt anknuten visuell kultur med specifik estetisk 

produktion. Då graffiti och gatukonst ännu uppfattas som en delvis tabubelagd tematik, ville 

jag fördjupa mig i detta för att utveckla min egna kreativa praktik med ett ämnesdidaktiskt 

förhållningssätt.  

Som jag uppfattade vid granskning av andra lärares undervisningsmaterial, inför denna studie, 

så var det tydligt i dessa att även graffitin kräver en djupare kunskap för att läsas. Likt andra 

komplexa estetiska uttryck kräver även graffiti (och en del gatukonst) en djupare förförståelse 

och bildning för att förstå graffiti som konstform och visuell kultur.  Att som barn eller 121

ungdom få lära om graffiti och gatukonst i ett praktiskt undersökande kan med hänvisning till 

mitt besök på öppna verkstaden gynna individuell, social och kollektiv praktik.  

 

 

121 Barenthin Lindblad; Jacobsson, 2011, s. 127. 
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Medusa piece. Södertälje hamn, 27/9-18. 

 

9.1 Ämnesdidaktisk praktik/utveckling 

Med graffitin som en internationellt konstutövande kultur under ständig utveckling, menar jag 

att man kan beskriva fenomenet som både samtidskonst och nutidskonst. För att hålla 

bildämnet levande vill jag planera för en struktur i min undervisning som vågar lyfta in 

subkulturellt anknutna bildskapande praktiker. Även de som bryter mot ett traditionellt 

statiskt och inrutat förhållningssätt inom bildpedagogik. Samtida konst uttrycker det som 

händer i vårt samhälle, där idén och processen är framträdande samt berättar om relationer 

mellan människor.  Nutida konst görs av konstnärer verksamma idag, där istället tekniken, 122

formen och det estetiska står i fokus.  Inom graffitins uttryckliga historia finner man likheter 123

till båda begreppen. Genom att aktivt arbeta med både samtida och nutida konst kan 

ämnesdidaktik i bild bidra till att elever under åren i grundskolan upplever en aktuell och 

meningsfull undervisning, som är både identitetsutvecklande och sammankopplat till deras 

livsvärld.  

 

Konstnären Ruben Vätte reflekterar kring risktagande som en del av den kroppsliga 

upplevelsen, och om en slags inre dörr som öppnats tack vare modet att ha vågat ta risker, där 

den inre dörren efter sådan erfarenhet aldrig mer kan stängas.  Under icke permanenta 124

konstnärliga praktiker kan den inneboende upplevelsen i individen bli permanent, och för 

framtiden fungera som ett slags kreativt verktyg att använda i lärande sammanhang. Både i sig 

själv och tillsammans med andra. Syftet med denna studie var att titta på lagliga verksamheter 

som bedriver konstnärlig praktik, som kan inspirera till bildundervisningen. Genom att 

undersöka den bildskapande kulturen inom graffitin har jag synliggjort möjligheter att 

praktiskt och teoretiskt utveckla det ämnesdidaktiska. Både för att ge lust- och meningsfullt 

lärande, och för individen mer personligt kunskapsutvecklande med kroppen som 

kunskapande verktyg. Genom att få utveckla kunskap om en visuell kultur som är i ständig 

förändring och kontinuerligt närvarande, kan man under detta bildskapande tema uppleva sig 

själv och sin omvärld.   125

122 Carlberg; Hendeberg; Spaak, 2010, s. 76. 
123 Ibid. 
124 Wätte, R. (26/11-2018). Föreläsning. 
125 Skolverket. (2011). Kursplan för bild - Inledning. 
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9.2 Formalisera graffiti? 

Tindra Thor uttryckte att “institutionalisering av graffiti gör den till något annat” under 

panelsamtalet om Öppna väggar. Detta blir ett direkt dilemma för min undersökning, som 

grundar sig på institutionell utbildning och lärande. Det skapas här ett paradoxalt 

sammanband med graffitin som visuell subkultur, som avvikande i jämförelse med den 

normativt äkta konsten i en del galleriernas finrum. Som Cecilia Andersson uttryckte det i de 

avslutande reflektionerna i Rådjur och raketer, så “bidrar avhandlingen till institutionalisering 

av gatukonst”, följt av risken “att kväva det som gör gatukonsten vital och meningsfull.” 

Genom att positionera mig utanför kulturen och titta in, så har grunderna för detta 

självständiga arbetet utformats, med inspiration av/från graffiti där de kroppsliga 

erfarenheterna har gett kunskaper att bruka. Dock ställer jag mig kluven till att formalisera 

graffitin i bildundervisning. Att formellt implementera graffiti i undervisning kan för en del 

utövare verka missvisande, i och med en idealiserad uppfattning och myten om att graffiti 

enbart är olagliga handlingar. Ur perspektiv på konstutövande praktik, med graffitins metoder 

för estetisk produktion, ställer jag mig positiv till att implementera graffiti som en 

utgångspunkt i bildundervisning. Där jämförelsen till graffitins grunder, blir för mig kluven, i 

relation till graffitiutövarnas uppfattning om graffitins informella praktik och handling mot 

formella samhällsstrukturer.  

 

9.3 Sammanfattning 

Meningen med denna undersökning var att hitta nytänkande/ alternativa metoder som känns 

meningsfulla och starkt upplevelserika för individen i ett bildundervisande sammanhang i 

grundskolan. Perspektivet var riktat mot att utveckla och hitta personliga metoder för hur jag 

som framtida lärare kan hålla mig personligt involverad och att aktivt utveckla och förändra 

min undervisande praktik. Genom att kliva ifrån den traditionella bildundervisningen 

förebygga ett statiskt och inrutat förhållningssätt och utveckla personligt kunnande om 

graffitin som konstnärligt bildskapande praktik och visuell kultur och dess betydelsebärande 

faktorer. Med inspiration från den öppna verkstaden som jag besökt har jag fått praktiska och 

konkreta tips om hur bildämnet kan konstitueras utifrån mitt specifikt utvalda tema och hur 

innehållet kan generera olika kreativa metoder för lärande. 
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Det som jag upplevde som svårt i denna studie var att hitta forskningsmaterial som beskriver 

laglig graffitiverksamhet. Graffitikulturen som jag undersökt hänvisas av en del utövare som 

en motpol till ett legalt konstnärskap, och att en av essenserna i graffitin är att det är ett 

olagligt uttryck i samhället. Vid läsning av andra studier och litteratur där målare uttryckt sig 

om aspekterna kring laglig graffiti verkar en del inte uppfatta själva kulturen i sig som helt 

olaglig i sin omfattning, utan att det är stilen, historien samt att den tekniska och estetiska 

produktionen är det viktiga att urskilja. Likt andra svårbegripliga konstformer tycks graffitin 

höra hemma bland dessa, och kräver tid att lära känna och förstå. Mina upplevelser från 

studien tycks befästa sig i kroppen och sinnet, som ovan beskrivet är en svårare aspekt att 

forska kring, men blir tydligt i en graffiti influerad praktik. Jag tycker mig trots många 

timmars studerande och skissande ännu ha mycket kvar att lära om denna ständigt 

omdebatterade konstform. Är det något jag upptäckt under arbetet, så är det hur svårt det är att 

försöka måla graffiti som nybörjare. Och hade inte vår demokrati tillåtit öppna och lagliga 

väggar, så hade en studie likvärdig med denna inte gått att genomföra.  

 

 
Skanstulls öppna vägg, Stockholm 18/10-18. 
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Bilaga 1 – Dokumentation från undersökande gestaltning 

Utdrag från fältdagbok i text och bild från mitt konstnärliga undersökande under studien.  

 
 
DOKUMENTATION AV GESTALTNING / Konstnärligt undersökande 

Rajja Boström 

Ht 2018 

 
DAG 1: Vid lagliga väggarna i hamnen. 18/9-2018 
 
Idag var det alltså dags för mig att börja mitt prövande. Det föll sig så naturligt då dagens 
väderlek lovordades uppemot 22 plusgrader och sol. Med full väska och en halvfärdig plan i 
huvudet hoppade vi in i bilen. Under morgonen hade jag granskat några gamla skisser som jag 
hade planerat skulle fungera som en bra övning. Magen pirrade på vägen dit, vi var ganska tysta i 
bilen, jag och min respektive samt min hund, som följde med där i baksätet. Det tar endast ett 
par minuter att åka bil från vår parkering till de lagliga väggarna i Södertälje hamn. Väggarna där 
är fristående och av betong, som efter behov flyttas runt i området. Detta hamnområde bedriver 
olika sorters verksamheter, och vid kajen står dessa betongväggar, där under vissa perioder fylls 
med salt som ska förpackas inför vinterns saltning av vägbanor. 
 
Innan vi åkte hemifrån på förmiddagen meddelade min följeslagare att det kunde finnas en 
möjlighet att väggarna struktureras om och fyllts upp med salt, då han pratat med en bekant som 
varit där under helgen och målat som informerat om detta. Eftersom jag enbart varit i detta 
hamnområde ett par gånger, tror faktiskt att jag kan räkna antalet på en hand ungefär, så har jag 
ändå uppmärksammat att det ser annorlunda ut varje gång jag är där. Väggarna som tillåts att 
måla på förflyttas ständigt i och med salt arbetet som ibland har en större närvaro. Jag vill 
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förtydliga att det är just de flyttbara väggarna som är det tillåtna till att måla på, det finns som 
sagt mycket lokaler med verksamheter som inte ingår i denna överenskommelse. Trots detta 
målas det flitigt lite överallt i detta område även längs med tåg spår, väg och gångvägar mellan 
centrum och hamnen. 
 

 

  
Som tur är har enbart ungefär hälften av de lösa betongväggarna struktureras för att 
fyllas med salt just idag. Högar med salt i en höjd av ca 50-60 cm kan man se runt om den 
fyrkantiga vägg formation, eftersom detta fyllts upp med ett mindre berg av salt med en hög 
topp på mitten. Saltet har vällt ut då man spänt upp ett stort presennings liknande skydd över 
högen. På ena sidan står en stege, ovanpå presenningen och på berget ligger en man iklädd 
byggarbetskläder och skruvar eller fäster presenningen. Bredvid saltberget finns ytterligare en 
kantig formation av lösa betongväggar. Det är inte riktigt fyrkantigt, eftersom en av sidorna är 
mer ställda likte en port för att lämna en öppen plats och möjlighet för traktorer eller andra 
fordon att lasta på och av på ”innergården” mellan väggarna. På innergården finns lådor med 
”metallskrot” sorterat, och samlade delar av armeringsjärn av diverse slag sorterade efter längd 
och form i flera högar.  
 
Det luktar färg i luften när vi kliver ut ur bilen, och min följeslagare säger att vi får se om det 
dyker upp någon mer som ska måla. Han som varit här och målat otaliga gånger tidigare, väljer 
ut en del av en större vägg att måla på. Han säger att den redan är spittad. Jag får välja ut en del 
att grunda med väggfärg, och vi har med oss både vit färg och en senapsgul burk på ca en liter 
som är oöppnad. Vi börjar rolla var sin del med den senapsgula färgen. Framför en vägg på höger 
sida finns pallar staplade på varandra i två högar, med presenning ovanpå. Likt ett uppdukat 
matsalsbord står olika stora sprayburkar uppradade, någon engångskopp, en tom ramlösa flaska 
och en hel del caps ligger spridda överallt.  
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Innan jag börjar lägga upp min skiss på den gula färgen så granskar jag de målningar, pieces, som 
redan finns där. Alla är märkta med årtalet 2018. Starka färgkombinationer och stora vilda 
bokstäver samsas på rad, blandat med en och en annan throw-up och en hel del tags. I hörnet av 
en piece i gråskala, svart och vitt med gula detaljer står ett citat från en reklamfilm om 
Trisslotter: ”AKTA LACKEN BARA ÄR DU SNÄLL,TACK!” 
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Efter grundandet med den senapsgula färgen lägger jag upp en slags skiss med vitt. Trots att jag 
blir nöjd med enbart de vita linjerna på det gula, så utmanar jag mig själv och tänker att jag i alla 
fall ska försöka med 2-3 färger och se hur det blir. Jag hade med mig många färger, då jag fick 
rådet att ”man aldrig vet när man behöver en extra can eller färg”. Jag börjar nu planera vilka 
färger jag ska använda. Eftersom den senapsgula grunden känns varm vill jag försöka måla en 
kontrast mot detta och använda mig av kallare toner.  
 

 

 
Jag börjar med att fylla de större fälten i mitt ansikte/masken med en ljusare turkos. Jag har valt 
en normal cap och prövar mig fram att hålla nära och längre ifrån väggen, jag gör långa rörelser 
och korta. På samma vis fortsätter jag sedan med en ljust lila färg, jag tänker att det ska skapa en 
jämn övergång mot det ljust turkosa, ifall att jag inte känner för att göra outlines. Jag sparar lite 
av de vita skiss-strecken, jag tycker det blir snyggt mot det turkosa och lila. Skissen som jag 
kikade på under morgonen är framför allt gjord i grönt, men jag hade inte färgerna från denna 
som utgångspunkt just idag.  
  
Jag prövar att fylla i och lägga till mer detaljer på olika sätt i masken, tre ögon, detaljer runt 
kinderna, med mera. Masken/huvudet får en ”svans” eller något slingrande likt som lossnat från 
ett fäste eller kropp. Jag känner mig klar efter bara någon timme, men vill ändå fortsätta måla 
och jag vill utmana mig själv ännu mer. Jag laborerar fram och tillbaka med vit, turkos och lila, 
för att sedan addera en mörkblå. Jag vågar prova lite mer kontur liknande linjer och färgsätter 
även ögon med den mörkblå och vit. Prickarna som jag skissat som detaljer under ögonen, byts 
ut av skarpa ögonfransar med den mörkblå färgen. Jag känner att något saknas, och jag gör om 
munnen flera gånger och det börjar bli mycket färg på väggen, så det rinner på en del ställen.  
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Jag formar munnen så att det ska se ut som att den blåser en bubbla. På grund av min 
bristande erfarenhet blir det mer som rök, men i sin helhet med färgsättningen på masken känns 
det kyligt. Ögonen får bli röda för att skapa värme igen och ge en stark kontrast mot det isiga blå 
fälten. I narrativet som pågår inom mig utvecklas en berättelse om vad jag målar, trots att 
berättelsen inte finns i början av gestaltandet. Istället för att figuren blåser bubblor, utvecklar jag 
det som jag uppfattar som rök från munnen, och konnoterar de kalla färgerna som utvecklats på 
väggen, till hur det kan se ut när man andas ut en riktigt kall vinterdag. Mot den vita röken 
adderar jag små röda hjärtan som ser ut att sväva uppåt. Feels like ice cold love döper jag 
målningen till på min Instagram. Som ett avslut jämnar jag ut en del av färgen runt bakhuvudet 
på ägghuvudet/masken med den senapsgula bakgrundsfärgen, innan jag lägger till min signatur: 
R. 
 

  

 
Vi målar i mestadels tystnad och med fullt fokus på vad vi båda sysslar med, några timmar tickar 
på, tiden går fort, och emellanåt tar man en vattenpaus. I hamnen är industrin igång, man hör 
bilar köra förbi ibland, några människor som pratar under promenader från en plats till en 
annan, en lastbil som backar, ett ljud som låter som en metallsvets och en såg, hörs stundtals. 
Under timmarna i hamnen har ytterligare en målare varit förbi, och min respektive kände igen 
honom och bytte några vänliga ord. Målaren stannar en stund och grundar med vitt och slänger 
snabbt upp en enkel piece över väggen där den gråskaliga piecen med gula detaljer och citatet 
tidigare satt. Jag tänker att det var lite synd att den inte fick synas mer, det fanns ju andra väggar 
som var spittade precis bredvid. Men det är väl just så här det fungerar på de lagliga väggarna 
tänker jag. Alla olika målade bilder, pieces och tags är snabbt borta, trots timtals planerande av 
och gestaltade av verk, de är alla så flyktiga. I efterhand känner jag mig nöjd med min prestation 
och uppskattar vad jag hann utveckla på väggen under bara ett par timmar. 
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DAG 2: Vid lagliga väggarna i hamnen. 27/9-18 
 
Idag lastade jag cykeln med det som behövs för att göra en snabb piece. Solen sken 
och jag blev alldeles svettig av cykelturen till hamnområdet. Just idag var industrin fullt igång, 
flera arbetare var på plats mellan de lösa betongväggarna där jag tidigare varit och målat. Mer 
material stod i högar längs med sidorna och i mitten var stora järnbalkar uppställda likt ett 
arbetsbord med tält över valda delar där verktyg och material samsades om plats, och en man 
satt och svetsade då vi kom inrullandes på cykeln. Solens sken fyllde hela utrymmet men jag 
kände mig lite i vägen och fotade bara några väggar, bland annat den vägg som jag tidigare målat 
på, som nu var täckt av en ny piece. 
 

 

  
På utsidan av betongväggarna på höger sida finns ett mindre utrymme, där även denna sida är 
täckt av olika tags och characters, blandade på en yta av flera lager färg. Jag parkerar cykeln mot 
ett befintligt litet hus i tegel, kanske en elcentral eller dylikt. Väggen från denna ramar in det lilla 
utrymmet där på ”baksidan” av betongväggen. Längs med den yttre sidan av elcentralen står 
parkerade bilar på rad, och spår från tidigare målare låg slängda på marken. En härlig blandning 
av större vägg färg burkar, ölburkar, penslar och caps. Efter att ha försökt öppna min medhavda 
väggfärgsburk, så ger jag upp då jag inte lyckats, och lägger upp en grund till en svart mask 
direkt på de redan målade ytorna. 
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En stor svart fläck fick bli grunden, och med ljus orange och grönt försökte jag att symmetriskt 
lägga upp linjer för den treögda medusa liknande figuren. Jag varvade även med den svarta 
sprayburken för att rätta till misstag eller ojämnheter. Färgen ville denna dag inte som sist och 
jag kände mig lite stressad och irriterad över hur arbetet fortlöpte. Sällskapet för den här dagen 
var enbart en otålig och uttråkad jycke, samt ett mer påtagligt ljud från industrin i 
hamnområdet. Människor kom och gick förbi längs vägen bredvid min plats, ljudet av svetsande 
löd på andra sidan väggen, och lastbilar och traktorer körde ständigt runt i bakgrunden, lyfte och 
flyttade på järnrör och andra tunga material. 
 

 

 
Jag kände mig denna dag inte helt ”i form” att måla, och med bättre sällskap kanske tillvaron vid 
väggen blir mer uthärdlig. Jag kände mig ändå nöjd över att ha gett mig själv en ny chans, och 
funderingar kring tillvägagångssättet att inte utgå från en enfärgad bas av väggfärg. Jag funderar 
på om stressen fick mig att inte ta mig tid till att tänka efter under denna måleri session, och att 
det var därför jag upplevde resultatet som väldigt rinnigt och färgen som svårjobbad i 
kombination med ett “annat” underlag. Under tiden jag målade vilket inte var mer än någon 
timme denna dag, så upptäckte jag även att det var knepigt att försöka uppskatta symmetrin i 
min målning, då utrymmet mellan väggen och elcentralen var så pass liten att jag inte hade 
möjlighet att backa för att se hur arbetet fortlöpte. Efter ett tappert försök att i alla fall få 
ansiktets på medusa figuren symmetriskt, så bestämde jag mig för att inte göra håret/ormarna 
symmetriskt alls.  
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Även denna gång hade jag knepigt att forma munnen, men gjorde ungefär som föregående 
målning av den isiga masken, så använde jag två färger, och prövade denna gång att dra linjer 
med fingret i den ännu blöta färgen för att skapa en sorts struktur för rynkor som på en mänsklig 
läpp. Då färgen nästan var slut och tålamodet börjat tryta, så gav jag upp. Som avslut försökte jag 
göra en del highlights med vitt och lite prickigt mönster. 
 
 
DAG 3: Vid lagliga väggarna i hamnen. 1/10-18 
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Inför den tredje måleri sessionen i hamnen så strukturerade jag både färg och caps. Under 
tidigare lärtillfälle hade jag upplevt det svårt att få till flödet och storlek på detta vid detalj 
moment eller fyllnads momenten. Jag ville denna gång få möjlighet att testa olika caps som ett 
avancemang av målandet och fördjupning av själva tekniska aspekterna i att måla med 
sprayburkar, cans och caps. 
 

 

 
Under denna tredje måleri session fick jag än en gång både sällskap och skjuts till hamnen med 
allt material. Jag upplever att jag känner mig lugn och mer trygg än sist jag var i hamnen själv 
och målade. Att ha sällskap med känns tryggt, och mer motiverande och roligt. Trots att vi 
knappt talar med varandra under de timmar vi är där och målar, så känns det skönt att känna en 
tillhörighet och stöd av någon under processen. En bonus är dessutom att min ledsagare även 
har mer erfarenhet än mig av att måla och med dessa tekniska metoder och material. Jag kan 
fråga om tips och råd om jag behöver. Vi målar hela grunden tillsammans, mitt sällskap blir lite 
otålig för att jag tar för god tid på mig. Jag är kanske lite för noggrann. Jag upplever under 
grundmålandet att denna andra väggfärg i rött av ett annat märke, inte täcker de redan befintliga 
färgerna som är målade på betongytan, lika bra som den vi tidigare använt.  
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Betongväggen som är ca 3 meter hög kräver en del fysisk ansträngning att täcka med en roller 
utan skaft så vi får båda stå på gamla kvarlämnade väggfärg hinkar för att nå hela vägen upp. Vi 
upprepar det vi samtalat om lite tidigare, om att bilden på slutresultatet upplevs som mer färdig 
och ”snyggare” om man har lyckats måla hela vägen upp till kanten. Det blir ett mer inramat 
uttryck och fokus på den piece som man skapar. 
 
Med gul sprayfärg började jag lägga upp en skiss på väggen på den figur jag idag skulle prova att 
tona färgen mer i. Jag var något osäker på hur jag skulle fylla figuren med färg så jag utgick från 
tre färger som jag valt ut sedan innan, och fyllde en del fält med samma gula färg som de 
skissade konturerna. Sedan fortsatte jag att fylla i konturerna på hornen igen, provade att skugga 
och göra hornen lite ”bulkiga” och prickiga. Huvudet som skulle gå i blå och lila toner började jag 
fylla med lila och varvade med den turkosblå färgen som på hornen. Jag provade även här att 
tona ut färgerna i varandra, men det var knepigt och svårt att få kontroll över färg flödet i 
sprayburkarna.  
 
Jag provade lite olika caps för att se hur detta kunde hjälpa mig med att tona färgerna i varann. 
För att skapa mer djup provade jag att med vitt och ”thin-caps” (caps med tunnare/mindre 
färgflöde) och fyllde i ögat. Under arbetets gång tog jag korta pauser och backade för att se 
helheten. När man står så nära väggen och målar upplever jag att man bara uppfattar små ytor 
av sin målning, och genom att ha uppmärksammat andra målare och writers ta några steg bakåt 
från sin aktuella vägg, så har jag försökt att ta efter denna metod.  
 
En man i en liten truck kom åkandes in på ”innergården” mellan betongväggarna. Han sa inget 
till oss, men byrackan vi hade med skällde lite på honom. 
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Under de få timmarna vi spenderade i hamnen så provade jag något nytt, och testade mina 
gränser. Tyvärr kände jag mig lite stressad även denna gång, och som att vi var litet i vägen. 
Under själva målandet så hade jag inte en exakt plan för strukturen och färgerna, men när jag 
kände mig nöjd med att ha gått över med en tredje färg i rosa/lila ton, och de andra färgerna 
tagit slut så var jag ändå inte nöjd och fortsatte utveckla figuren.  
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Jag jobbade vidare med den svarta färgen och skuggorna för att ta målningen och min utmaning 
lite längre. Med bakgrundens vippiga blommönster provade jag även att jobba med svart på vitt, 
och sedan skriva en kort text på den tomma ytan längst ner på väggen. Idag provade jag 
dessutom att måla lite enklare text.  

 

  
 
DAG 4: Vid öppna väggarna i hamnen. 6/10-18 
Äntligen lördag och efter en lång väntan var vi äntligen på plats framför hamnens betongväggar. 
Vädret var kanske inte så bra som de lovat på väderleksrapporten kvällen innan, men det 
regnade i alla fall inte. Denna dag hade jag med två desto mer erfarna målare och vi alla var i gott 
mod och riktigt exalterad över att få måla. Efter att ha valt ut vilka delar av väggen som kändes 
passande att måla just denna dag, så var vi alla tre igång på var sin del. Med musiken flödandes i 
bakgrunden, började jag att grunda med en mörkare väggfärg som jag tagit med. De andra två 
började båda att skissa direkt på de delvis spittade, eller bättre grundade väggarna för att direkt 
måla med sprayfärgen på. Många av väggarna i hamnen hade trots uppehållna regler utvecklats 
sedan mitt besök tidigare i veckan. Till min glada förvåning var ännu mina senaste två pieces 
kvar, både den på yttre sidan av väggen, och den på insidan med den röda bakgrunden.  
 
På dessa öppna väggar finns (vad jag vet) ingen hierarki över hur man bör förhålla sig till 
målningarna. Det vill säga när det är “okej” att måla vart, och när man bör välja en annan del. 
Efter mitt tidigare undersökande gällande förhållningsreglerna i hamnen, så finns det som jag 
beskrivit ovan även en “bokningsbar” vägg i hamnen. Denna vägg ska fungera som en slow wall, 
där man får möjlighet att utveckla sin pice under en helg, utan att riskera att någon annan 
kommer dit och målar över den så fort man lämnar platsen. Risken finns såklart alltid, detta är 
ändå en “öppen” plats. Vi målar idag på det vi kan kalla “övnings väggar”, här råder lite mer av 
ett fritt övertagande av en del att måla på när man väl är där.  
 
Denna lördag och under tidigare tillfällen med sällskap i hamnen så har vi resonerat om vilken 
vägg som är “bäst” att måla på just den dagen. Det finns enligt min mest förekommande 
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följeslagare, en outtalad kultur om att inte måla på “de nyaste” piecesen. Men det kan såklart vara 
svårt att uppfatta ibland. Har man inte varit där flera gånger under en viss tid, så har man kanske 
inte så bra koll på vilket som är målat förra veckan eller igår. En oskriven “regel” är dessutom att 
inte måla över någons piece som är “bättre än dig”. Vilket också är väldigt svårt att förhålla sig 
till, här värderar man ju vem som skulle vara duktigast, och det är självklart ytterst personligt. 
Har man tur då, så kanske någon annan toy varit där och spittat en riktigt fet piece, innan jag 
kommer dit. Då blir upplevelsen mer att det är “ok” att måla över det som redan är “förstört”.  
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DAG 5: Vid öppna väggarna i hamnen. 13/10-18 
Helg igen och idag var det dags för ännu en måleri session. Jag fick skjuts och sällskap även 
denna dag. Samt jag hade förberett en grundligare skiss för dagens piece. Vädret idag lovordades 
uppemot 17 plusgrader och med min glädje blandade nervositet valde vi ut en del av den högra 
väggen som vi tidigare målat på, men som sedan sist var övermålad av någon annan. Känslan av 
att se några tidigare pieces kvar kändes ändå väldigt roligt. Det är ju lite av en gåta att förstå 
huruvida de övriga målare som är där resonerar när de väl väljer ut en vägg eller del av en vägg 
att måla på. Antingen jämför man datum, men på dessa väggar sker nya praktiska gestaltningar 
var och varannan dag, så de flesta är bara någon dag gamla, kanske timmar, och i princip 
samtliga märkta med 2018, eller bara - 18. En del relaterar till ett visst kunnande eller prestige 
när man väljer vad man ska måla över, då en hel del som utövar sin praktik i hamnen är enligt 
min följeslagare “legender”. Sen finns det även de som inte bryr sig om det första eller 
sistnämnda och väljer ut en vägg eller del av denna som de känner för, eller som i själva verket 
är ledig.  
 

 

 
Denna lördag när vi svängde in vid betongväggarna i hamnen var redan två herrar på plats, den 
ena i full gång med att slutföra en stor piece med som jag tolkade det japanskt inspirerade 
bokstäver och en character. Väggen till vänster som han målade på sträckte sig dubbelt så långt 
än hans målning, denna som jag uppskattar var runt 6-7 meter lång och bokstavs symbolerna 
cirka 1,2-1,5 meter höga inklusive figuren i början. Samtliga delar var fyllda med en jämn silver 
chrome färg, med tjocka röda konturer som omslöt varje detalj i bokstaven. 
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Idag hade jag en enkel skiss på både en charachter och text. Mycket för att hitta en struktur för 
det hela, och en slags layout att ha som utgångspunkt. Jag skissade upp min figur och fortsatte 
snabbt med att fylla i det som skulle bli en grön dunjacka. Istället för att lägga grundfärgerna i 
varje fält i figuren så arbetade jag i princip klart med dunjackan innan jag fortsatte med de 
övriga delarna av målningen. Jag lyckades komma ihåg att dokumentera, trots att jag var lite 
nervös över att prestera när fler målare fanns på plats. De var i princip klara när vi hade 
grundmålat vår vägg på motsatt sida.  
 

 

 
Ovanför figuren som jag skissat upp med vit färg så hade jag även gjort en böjd linje för vart jag 
tänkt placera den större texten, winter, i stora bokstäver. Övning med text var något jag ville 
fortsätta med idag, och med skissen på telefonen hade jag en grundidé som kom att utvecklas väl 
på väggens utrymme. Den nedre texten valde jag att göra om helt och måla en betydligt enklare 
och avvikande form än den ovan samt från skissen. Övningen att måla på plats med fler personer 
närvarande var såklart nyttigt, men jag var väldigt nervös och stressad under tiden de var där, 
och stressade mig igenom målningen en del.  
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DAG 5: Vid öppna väggarna i hamnen. 14/10-18 
Jag har fått i uppdrag av min kompanjon att göra en riktig skiss att följa idag. Han har 
uppmuntrat mig till att fortsätta att öva på bokstäver. Jag har ju ändå övat på det en del på 
papper, och under gårdagskvällen fick jag en del konkreta tips och råd på hur han lärde sig 
teckna olika former av stiliserade graffiti “alfabet”. Det finns ju såklart olika sätt att göra detta på, 
och en del guider med tutorials och konverterare på nätet. Det är lite kul att få vara eleven i detta 
fall, och jag har aldrig sett min “lärare” såhär pedagogisk, trots att vi ofta skapar och lär i olika 
sammanhang tillsammans.  
 
Jag får instruktioner om hur jag bör tänka på bokstävernas struktur och får tips att lägga upp 
egna alfabet på rutat papper, där bokstäver skall ritas upp inom rektanglar och streck dras 
utifrån matematiskt tankeverksamhet för att stämma överens med varandra. Samtidigt ska 
rutan vara så mycket uppfylld av bokstaven som möjligt. Min lärare tycker detta är en rolig och 
intressant övning och menar att det finns exakta strukturer för hur man kan skapa bokstäver på 
just det här sättet. Jag får även se hur han brukar tänka med de mer avancerade bokstäverna och 
orden, hur de bör passa med varandra och ha en utgångspunkt i samma storlek. Innan man 
jobbar vidare med bokstävernas stil eller design, bör man sätta sig in i bokstävernas konkreta 
former och hur de bör förhållandevis placeras med varandra i ordföljden, innan man drar iväg 
dem i exempelvis en wildstyle-iserad form. Jag hinner göra tre skisser utifrån samma idé innan vi 
åker ut till hamnen, och jag får “order” om att välja en och försöka följa den så gott jag kan som 
en tydlig utmaning för dagen.  
 
Veckans tankar kring mediestormen runt Saga Berlins historia har inte gått att lägga åt sidan, det 
är alldeles för nära det jag fördjupar mig i och jag läser och lyssnar på alla möjliga inslag både på 
webbtidningar och i diskussion inslag på tv. Min skiss för dagen har formats av det jag tagit del 
av och som det utvecklande jag har velat och menat att göra i den gestaltande delen av min 
studie. Att undersökningen med inspiration av det jag läser om graffitins och/eller gatukonstens 
nyckel bärande faktorer om att uttrycka något, att illustrera en tanke eller åsikt. Idag tar jag med 
en skiss för att #backasaga.  
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Även denna dag var det två killar på plats och målade då vi svängde in med bilen på 
industriområdet i hamnen och närmade oss de öppna väggarna. De var redan i full fart med var 
sin piece. De jobbade med var sina stora och färgrika målningar. Till åldern måste de ha varit 
minst 35 och den ena max 45. Vi hejade snabbt innan vi började lasta ur bilen. Gårdagens pieces 
var kvar, både min och mitt sällskaps. Jag lade ingen större tid på att inspektera dem, men några 
andra nya målningar hade upprättats sedan vi lämnat hamnen igår. Den röda färgen som jag 
köpt en till burk av täcker inte så bra, och jag målar min halva lite extra en andra gång. Som jag 
tidigare fått höra är det är lite svårare att täcka chrome färger, och på denna vägg är det stora fält 
av den silver metalliska färgen och mycket svart. I efterhand inser jag att jag inte behövt att vara 
så noggrann.  
 

 

 
Under dagen passerade många olika målare förbi hamnen för att utöva sin praktik. Jag 
uppfattade mitt tempo som väldigt långsamt denna dag, och färgerna som jag planerat att 
använda tog slut snabbt, så jag fick komma på lösningar direkt på plats. Idag gjorde jag den 
största piecen hittills, och fick erfara hur mycket färg det behövs till en större målning. Jag 
arbetade med samma metoder som innan, att skissa med en ljus färg först, och idag påbörjade 
jag en bakgrund kan man väl kalla det, som texten skulle omges av mot den röda bakgrunden.  
 

 

 
Jag började att fylla de stor SAGA bokstäverna med vitt när jag kände mig nöjd med den blå 
bubbliga bakgrunden. Den vita färgen tog slut fort, och jag blev lite stressad och irriterad över 
detta, men valde att gå vidare med en ljust beige färg, istället för att ge upp. Valet av färger hade 
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jag medvetet valt ut för att likna fotografierna av den beryktade graffiti-poolen. När jag fyllt 
bokstäverna med ordmönstret som jag kom att kalla det, så prövade jag mig successivt fram med 
att göra svarta konturer och skuggor. Jag övervägde att ta andra färger, men valde svart för att 
inte störa det övriga i målningen för mycket. Jag ville försöka hålla det enkelt.  
 

 

 
Under timmarna i hamnen denna söndag, upplevde jag att det kom och gick många olika 
människor konstant. Både de som målade och folk ensamma eller i grupp som tog en promenad 
förbi för att fota eller bara titta på denna kreativa praktik som försegick. En äldre herre kom på 
sin cykel och tog ett varv mellan väggarna och stannade till vid en del väggar för att titta lite 
extra. Vi hejar på varann innan han cyklade vidare. Jag tolkade det som en rutin hos mannen, då 
han inte verkade upprörd eller förvånad över det han fick se där i hamnen. Ett gäng på 4-5 
personer stannade till strax därefter och gick lite försiktigt fram till en del väggar och fotade. 
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Bilaga 2 – Dokumentation från redovisande gestaltning 
Bilder från examinations utställningen Learning while doing januari 2019. 
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