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Abstract  

Det här är en kvalitativ studie vars syfte är att synliggöra huruvida bild och designpraktiker kan 

skapa förutsättningar för mellanrumskunskaper som undersöker, leker och plockar upp meningar 

i ett icke-vetande. Syftet är också att synliggöra elevernas uppfattning av hur bild- och design 

praktiker skulle kunna vara demokratiserande som arbetsmetod för kunskapande. Jag har arbetat 

efter studiens frågeställningar: Hur synliggörs och värderas bild- och designämnet genom 

praktiskt skapande i kursen estetisk kommunikation av elever? På vilka sätt kan bild- och 

designpraktiker verka demokratiserande i elevernas egen uppfattning?  

Det empiriska materialet består utav lermonument och tillhörande dokumentationer genom 

“minnesanteckningar” som eleverna utfört genom att fotografera och reflektera kring några korta 

frågor som rör deras praktiska arbete. Empirin utgörs också utav två stycken gruppintervjuer med 

eleverna. Materialet är analyserat med hjälp utav kvalitativa och visuella metoder för att sortera 

och förstå materialet. Materialet förstås ur ett A/r/tografiskt perspektiv samt teoretiska begrepp 

som rör frågeställningarna som formuleras genom kunskapsfilosofi, socialsemiotik och estetiska 

lärprocesser. Bakgrunden till studien är det begränsade utbudet av bildämneskurser på landets 

gymnasieskolor och ett intresse att undersöka elevernas uppfattning om vad de tror att det har för 

användning av bildämnet. Jag intresserar mig för hur eleverna reflekterar kring bild- och 

designpraktiker under tiden de arbetar praktiskt. I analysen kommer jag fram till flera tematiker 

som elevernas värderingar kring bild- och designpraktikerna kan sorteras under. De teman som 

jag kommer fram till är elevernas värderingar av det visuella, elevernas värderingar av de 

praktiska samt samarbete och elevernas värderingar av den konceptuella idén. I studien 

framkommer det även att eleverna skapar mening och kunskapande genom det praktiska arbetet 

där minnesanteckningarna fungerar som instrument för deras reflektioner och formuleringar.  
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Eleverna reflekterar och formulerar demokratiska aspekter, slutligen framkommer intressanta 

begrepp som eleverna använder när de formulerar sina praktiska arbeten så som känslor och 

konst som är en del utav ett värdefullt resultat. 

Arbetet har kommunicerats genom en uppsats och som en gestaltande del på Konstfacks 

vårutställning.  

 

Nyckelord  

Visuell Kommunikation, interaktivitet, konstnärliga praktiker, demokrati, offentliga rummet, bild 

och design. 

 

Keywords  

Visual communication, interactivity, artistic practices, democracy, public space, image and 

design. 
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1. Introduktion  
 

 Som en stridande kraft, likt en inkommande svallvåg, kommer undersökningen 

rulla fram över sanddynor av det rådande tillstånd som det bildestetiska ämnet i 

dagsläget har. Kanske sköljer den med sig nya former av förståelsen för 

bildämnets värde, om inte annat, upprättas ett flertal monument. 

Som snart färdigutbildad bild- och designlärare på Konstfack har jag erfarit hur bild- och 

designverksamma medier som medel för kommunikation och förståelse har eskalerat bara de 

senaste åren. Främst igenom användandet utav sociala medier men också igenom vardagsföremål 

vi omger oss av så som tillexempel, kläder, köksredskap eller arkitektur, som i sin tur omges 

utav socialt bundna regler och normer.  

Trots detta saknas både visuell kultur och estetiska praktiker som en självklar plats på 

gymnasieskolan. Speciellt i den samtid där vi framförallt framhåller och lägger vikt vid det 

mätbara och effektiva, där avtar praktiska och undersökande kunskapspraktiker, som på så 

många sätt undersöks i bildämnet.  

Skolan behöver ge våra gymnasieelever kunskap och verktyg i bild och visuell kultur, därför att 

bilder och visuella medier är något vi kommunicerar genom oavsett yrkesroll, ålder eller intresse. 

Kunskap i dessa ämnen borde därför utgöra en självklar del av gymnasieskolans 

utbildningsutbud och ge plattformar för att tillgodose våra gymnasieelever med verktyg för att 

klara av att orientera sig i den samtida och framtida tillvaron. 

 Estetiska läroprocesser ger viktiga kunskaper som på många sätt bearbetas genom bild och 

designämnet. Som går att exemplifiera exempelvis genom att ställa frågor om, hur och vad som 

representeras i samhällets offentliga och privata rum och varför. Eller genom att fråga, vad 

händer med min och andras självbild när snäva normer och maktrelationer tas för givet och 

reproduceras, både visuellt men också rumsligt, utan att vi har verktyg att se igenom dess 

osynliga regler? Detta svårinringade men i all sin väsentlighet, viktiga ämne, kan inte lämpas 

över för att som hastigast bearbetas i andra obligatoriska ämnen på gymnasiet utan borde genom 
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en omfattande kurs som behandlar dessa praktiker sättas i bruk så som tillexempel i kursen 

estetisk kommunikation. 

Som lärare i bild och design stöter jag på andra ämneslärares och elevers generella uppfattning 

utav bildämnet. Hur ofta får man inte höra att bildämnets funktion är att vara avlastande 

gentemot de tuffa teoretiska ämnena, eller, varför skall man läsa bild och design om man inte ska 

bli konstnär?1 Dessutom finns den generella uppfattningen om att elever väljer att läsa ämnen 

som har meritpoäng istället för vad de är intresserade utav och många gånger väljs därför det 

estetiska ämnet bort utav just den orsaken.2  

Efter att bild och andra estetiska ämnen gång på gång negligeras och refereras till som 

avlastningsämne av en opinion som sällan är insatt i ämnet, vill jag igenom kroppslighet, rum 

och volym i både textform och gestaltning, formulera en motvikt emot den rådande 

makthierarkin i skolans ämnen.  Jag vill tillsammans med elever undersöka hur bild och 

designpraktiker förstås och värderas av elever själva genom kopplingen till elevernas egen roll 

som samhällsmedborgare med framtida yrkesverksamma liv efter gymnasiet, med grund i den 

allmänna läroplanen för gymnasieskolan.3 Genom denna studie hoppas jag kunna förankra 

elevernas arbete och tolkningar till skolans demokratiska värdegrund, för att kunna visa på 

bildens plats på gymnasieskolan.  

 

1.2 Bakgrund 
 

I dagens informationssamhälle går kommunikationen i rasande fart, inte minst på fronter som 

inom design, kultur och på sociala medier. Trender och information behandlas och byts ut lika 

                                                           
1 Forsberg, Annamaria, 2018”Sen då?”: Svartsyn, framtidstro och reella möjligheter för elever på det Estetiska 
programmet, Studentuppsats, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack. 
2 Alexandesson Alexandra “Dags att måla om bildämnet”, https://skolvarlden.se/bloggar/alexandra-
alexandersson/dags-att-mala-om-bildamnet hämtad 2019-04-03: Forsberg, 2018, s. 2. 
3 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectC
ode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 hämtad 2019-03-06. 

https://skolvarlden.se/bloggar/alexandra-alexandersson/dags-att-mala-om-bildamnet
https://skolvarlden.se/bloggar/alexandra-alexandersson/dags-att-mala-om-bildamnet
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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snabbt som ett Snapchat-meddelande skickas eller lika ofta som en ny popsång introduceras på 

Spotify. 

Det är i relation till den snabba kommunikationen som begreppen effektivitet, framgång och 

kunskaper av det mätbara står i högre maktposition i förhållande till den position som 

mellanmänskliga kunskaper och ickevetande befinner sig i.4 I gymnasiekursen estetisk 

kommunikation är målen formulerade så att utrymme för mellanrum kan ta plats, expandera och 

undersökas. Dessa formuleras i Gy11 genom några exempel, på följande vis: Undervisningen i 

ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse av kreativa 

och kommunikativa processer samt förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan 

samverka och användas i olika sammanhang. 

Eleverna arbetar med syfte att utveckla kunskaper i att kommunicera med estetiska 

uttrycksmedel, via denna estetiska kommunikation öppnas utrymme för frågor som berör 

rumslighet, kropp och det omedvetna. En annan styrka som bildämnet hanterar är de nära 

relationer som möjliggörs. Genom ett praktiskt kunskapande synliggörs och överförs kunskaper i 

realtid där lärarens roll bör vara aktiv. Där är också elevernas relation, till varandra är aktiva. 

Eleverna förpassas inte till samma passiva läsning av text som sker individuellt i första hand, 

eller till den traditionella katederundervisningen som många gånger baseras på 

envägskommunikation. Bilden är på så sätt en viktig del i ett demokratiskt undervisningsklimat.  

I relation till den ökade användningen utav visuell kultur och praktisk estetiska kommunikationer 

som innefattar allt från de bilder vi möter i vardagen till produktionen bakom dem, finns även 

den snäva synen på vad bildämnet genererar för kunskaper. Den negativa uppfattningen om att 

innehållet i estetiska programmet skulle vara olönsamt samt beskrivas av både elever och 

föräldrar som “lätt” eller “flummigt” rimmar illa med vad som faktiskt efterfrågas när elever 

lämnar gymnasieskolan.5   

                                                           
4 Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. (Första 
upplagan). Stockholm: Volante.: Nobel, A. (2014) Dimmer på Upplysningen: text, form och formgivning, 
Avhandling, University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).  
5 Forsberg (2018), s. 26. 
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Regeringens beslut om att ta bort estetiska ämnet som en fast kurs på gymnasieskolan blir därför 

ett omodernt och motsägelsefullt beslut, där inte bara kunskaperna om kommunikationerna och 

strukturerna skapar en efterfrågan i bild- och designestetiska kurser, utan också en efterfrågan på 

bild- och designestetiska metoder.  

Som nyutbildad, verksam bild- och design lärare vill jag involvera mina elever i ett praktiskt 

undersökande för att försöka skapa nya kunskaper kring estetiska uttrycksformer. Jag har därför 

valt att studera hur jag själv och eleverna arbetar med tredimensionell gestaltning.  

 

1.2.1 Estetisk kommunikation 
 

Jag har med utgångspunkt i kursen estetisk kommunikation 1, 100 poäng, lagt ramen för 

undersökningen. Kursen estetisk kommunikation ämnar ge eleverna kunskaper i att 

kommunicera med estetiska uttrycksmedel för att påverka kultur och samhällsutvecklingen.6 Jag 

upplever att kursens egenskaper att förmedla kunskaper i förmågan att uppfatta och tolka 

budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan, är viktiga, speciellt i en 

snabb och komplex samtid. Även ämnets uppdrag att behandla kommunikationsprocesser och 

ämnets utforskande karaktär, känns viktigt att förmedla för mig som lärare.  

I ämnets centrala innehåll innefattar också grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och 

metoder, utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska 

uttrycksmedel samt gruppdynamik i skapande arbete.  

 

1.3 Kunskapssyn, dess makthierarkier och monument 
 

Även läroplanen för gymnasieskolans övergripande mål och riktlinjer med inriktning på det 

historiska perspektivet är intressant för denna studie. “Det historiska perspektivet i 

undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. 

                                                           
6 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?  hämtad 2019-05-23. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3


 
 

  010 
 

 

Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till 

dynamiskt tänkande.”7 Det historiska perspektivet utgör en av fyra perspektiv som skall 

genomsyra undervisningen oavsett kurs. Det Historiska perspektivet appliceras i den uppgift som 

senare presenteras, genom att eleverna förhåller sig till platsens historiska kontext där de skapar 

monument som de tycker passar till platsen. 

Historiskt sett så har kunskapspraktiker som involverat händernas arbete stått lägre i kurs än de 

skriftliga något som starkt märks av i dagens skola.8 Denna uppdelning av hur vi förstår och 

värderar de praktiska kunskapspraktikerna hämmar den fortsatta utvecklingen och möjligheterna 

i handens arbete.9 

Till kunskapspraktikerna hör också egna generaliserade maktordnanden, som etablerats och 

blivit norm i det svenska utbildningsväsendet. Tillexempel praktiker som läsa och skriva 

inlämningsuppgifter eller lyssna på föreläsningsliknade genomgångar samt praktiskt 

undersökande för att generera kunskap, där den praktiska ofta ordnas lägre i makthierarkin.  

A. Nobel formulerar sig kring ämnet på följande sätt “Det tillhör det skrivna ordets natur att inte 

bara kunna förmedla erfarenheter. Det kan också utfärda order och regler utan att avsändaren 

behöver vara fysiskt närvarande. Skriften är med andra ord ett redskap för maktutövning.”10 Jag 

tycker att det känns relevant att lyfta dessa aspekter av kunskapens maktpraktiker då det 

praktiska arbetet står i en annan position till kunskapande som kräver en närhet mellan lärare och 

elev. 

Det praktiska kunskapandet kräver ofta en närhet och en direkt kommunikation som skapar andra 

förutsättningar än de skrivna kunskapspraktikerna.  

Monument har genom tiden fungerat som en form av maktmanifestation. Exempelvis genom att 

låta upprätta ett monument över en vunnen strid som tillexempel Triumfbågen i Paris, eller en 

överdådig present från ett land till ett annat som tillexempel Frihetsgudinnan från Frankrike till 

                                                           
7 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-
gy11-for-gymnasieskolan hämtad 2019-04-01. 
8 Nobel, 2014, s. 40.  
9 Ibid.  
10 Nobel, 2014, s. 40. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
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USA. Monument kan också upprättas som ett minne av en stor förlust som The monument på 

grund av en stor brand i London, eller för att hedra en martyr som Al Shaheed i Irak, men kan 

också upprättas för att hävda makt som diktatorn Saparmurat Atajevitj Nijazov i Turkmenistan 

som hade för vana att upprätta guldstatyer av sig själv. Monument har ett starkt band till 

maktfrågor så som, vem får synas och ta plats. Detta hoppas jag ska problematiseras, 

omformuleras och erövras av eleverna när de arbetar med den monument uppgift som senare 

presenteras i studien. 

 

1.4 Den demokratiska värdegrunden  
 

Skolväsendet vilar på demokratisk värdegrund och som studien både förhåller sig till och 

undersöker i relation det bild- och designpraktiska arbetet. 

I GY11 skrivs det också fram att “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”  

Detta hoppas jag kunna tillämpa genom studien med eleverna genom kursen estetisk 

kommunikation och monumentuppgiften med bild- och designpraktiker. Uppgiften ger en både 

praktisk och teoretisk grund för eleverna att på ett personligt sätt kunna formulera sig kring en 

offentlig plats i skolans närhet. Då eleverna inte arbetar med några estetiska ämnen utöver kursen 

som studien utgörs på, skapas goda förutsättningar för eleverna att reflektera över vilka kvalitéer 

som bildkursen skulle kunna ha i relation till sina andra, mer teoretiska ämnen. Detta skapar en 

möjlighet för mig både som lärare och initiativtagare till studien att titta på bildämnets 

demokratiska aspekter i förhållande till elevernas lärande. 

1.5 Etik  

Konfidentialitet  

Eleverna som deltar i undersökningen är anonyma under studiens verksamma period, samt all tid 

efter. Verken som produceras ställs ut i offentliga sammanhang utan härledning till några 

specifika personer. Däremot lyfts elevperspektivet fram med fokus på elev och lärande. Eleverna 
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har tagit emot information om studien och givit samtycke skriftligt. Vissa elever har valt att delta 

interaktivt i utställningen, och själva valt att synliggöra sig själva.  

1.6 Det omätbaras renässans  

Jonna Bornemark beskriver hur vi lever i en mätbarhetens tidsålder och hur vi löser våra problem 

genom att spalta upp, mäta och kvantifiera.11 Att våra mantran ekar i styrdokument och på 

kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Bornemark menar att tilltron 

därmed sätts till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt, att 

vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och räknar istället: siffror, diagram 

och staplar som verkar så mycket pålitligare. Här menar Bornemark är att resultatet blir att 

utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.  

Här är några av Bornemarks tankar och begrepp som har varit en bakgrund och inspiration för 

detta arbete: 

Mellanmänskliga arbeten- Arbeten i direkt kontakt med andra människor så som tillexempel, 

lärare och pedagoger.  

Mellanrumskunskaper - Kunskaper som genereras mellan människor och som inte går att mäta 

eller uppskatta effektiviteten av på traditionella vis, sådant som “handens arbete”, empati eller 

magkänsla.  

Icke-vetande- I Jonna Bornemarks filosofiska resonemang använder hon sig utav 1400-tals-

filosofen Nicholas Cusanus förståelse av förnuftet. Icke-vetandet kan uppfattas som det som vi 

ännu inte vet, som en pusselbit i vårt nästan färdiga pussel. Men för Cusanus är icke-vetandet 

horisonter som ramar in våra liv. Att vi aldrig kan förstå det oändliga, eller veta vad som 

kommer att ske i framtiden. Men vi har ett förnuft, som enligt Cusanus består av två delar. Ratio, 

som är rationellt, räknar ut och ser orsakssamband. Vad ratiot däremot inte förstår är förnuftets 

andra förmåga, intellectus. Intellectus är reflekterande, står på gränsen till det vi inte vet och har 

en förmåga att fånga upp det som är meningsfullt i kaoset. Bornemarks tankar om 

meningsskapande i de båda förståelsepraktikerna intelectus och ratio faller väl ihop med andra 

                                                           
11 Bornemark, 2018, s. 9. 
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tankar om ”handens arbete”, bildämnet och bild- och designpraktiker. Bildämnets värde och 

komplexitet är en av förlorarna av dagens mätsamhälle, och kan med hjälp av det omätbaras 

filosofi pånyttfödas.  

1.7 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida bild- och designpraktiker kan skapa 

förutsättningar för att synliggöra mellanrumskunskaper genom ett utforskande, lekfullt och 

meningsskapande perspektiv i relation till ett ickevetande.12 Mellanrummet i undersökningen 

avser i den här studien framförallt keramiksalen där något osynligt äger rum och icke vetandet 

står i kontrast till det vi kan mäta och strukturera. 

 Kunskaper som kan erövras av eleverna och kunskapande som skulle kunna höja bildämnets 

värde på gymnasieskolan, där undersökningen genomförs genom att låta eleverna värdera bild- 

och designpraktiker i en praktiskt lagd uppgift. Syftet är också att synliggöra elevernas 

uppfattning av hur bild- och designpraktiker skulle kunna verka demokratiserande som 

arbetsmetod för kunskapande. 

På ett utopiskt plan ämnar också syftet med undersökandet av bild och design praktiker att på 

lång sikt stärka bildämnets generella status och vinna ny mark i kunskapshirarkin för att öka 

efterfrågan på estetiska ämneskurser, säkerhetsställa ämnesspecifika kunskaper och höja elevers 

kompetens av bild och designpraktiker. Dessa kunskaper, värdefulla som möjliga vägar att uppnå 

målen i skolans allmänna mål och riktlinjer 

Det finns också syfte att lokalt, genom undersökningen påverka närmiljön. Genom praktiskt 

arbete och utställningsmoment, synliggöra estetiska ämnets värden i relation till de som går eller 

verkar på den gymnasieskola som underökningen genomförs på.  

 

                                                           
12 Friday Lecture: Bornemark, Granström och Ljungberg om "Homo Futurus – kropp, kontroll och magi” Hämtad 
2019-03-03, från https://www.youtube.com/watch?v=jIq21NqVn0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=jIq21NqVn0Y
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1.8 Frågeställning 

Hur gestaltas och värderas bild- och designämnet genom praktiskt skapande i kursen estetisk 

kommunikation av elever?   

 Underfrågor: På vilka sätt kan bild- och designpraktiker verka demokratiserande i elevernas egen 

uppfattning?  

2. Empiri 

2.1 Monument i lera  

Eleverna kommer att arbeta praktiskt med lergodslera, så elevarbeten kommer utgöra en del av 

empirin. Elevarbetena tar sig uttryck i form av “lermonument” och är medium för 

kommunikation genom volym och rumslighet.13 Syftet är att eleverna med hjälp av sina 

monument skall kunna erövra rum och plats på Konstfacks vårutställning och så småningom 

även på Marcusplatsen i Sickla. Elevarbetena kommer också att agera fokusobjekt för eleverna 

att utgå från, och reflektera kring i intervjun. 

 

2.2 Minnesanteckningar  

En del utav empirin utgörs av minnesanteckningar från eleverna, i form av dokumentationer med 

regelbundet tagna bilder tillsammans med tillhörande korta kommentarer. Kommentarerna utgår 

från tre korta frågeformuleringar, se nedan. Eleven fotar av sin process genom en 

minnesanteckning för varje delmoment tillexempel. 2d skiss, 3d skiss, arbetsflöde, klar 

gestaltning. 

Dokumentation av process. 

Ta en bild av vad du gör och svara på frågorna  

-Vad gör jag?  

-Varför gör jag det?  

-Är det jag gör nödvändigt, varför/varför inte? 

 

                                                           
13 Bilaga .1 
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 Minnesanteckningarna vars syfte är att dokumentera själva processen i elevernas arbetsgång, ses 

som viktiga i undersökningen för att möjliggöra en realtidsdokumentation av reflektion för 

eleven samt undersökningens syfte att synliggöra eventuella värderingar kring bild och 

designpraktiker. Minnesanteckningarna skulle också kunna tillskrivas funktionen som 

synliggörare av bild- och designpraktiker för eleverna själva.  

2.3 Gruppintervjuer  

Empirins intervjuer med elever görs efter det att eleverna arbetat klart praktiskt. Intervjufrågorna 

är semistrukturerade för att rama in eventuella kvalitéer som stödjer undersökningen samt 

genomsläpplig för oväntade värderingar eller kunskaper. 

3. Avgränsningar och förutsättningar  

Eleverna har inga tidigare erfarenheter av bildämnes kurser på gymnasiet förutom denna som 

undersökningen tar sig plats på. Eleverna läser sin andra termin med estetisk kommunikation 100 

poäng.  

Studien är upplag under totalt cirka 20 veckor, varutav eleverna arbetade med det praktiska 

arbetet vid tre tillfällen över tre veckor, 3 ½ timme åt gången. Lika mycket tid ålades till mitt 

gestaltande och undersökande. Ett lektionstillfälle för eleverna, innan det praktiska arbetet ålades 

till förberedande av det praktiska arbetet, 3 ½ timme. 

Då skolan saknar bildklassrum och bildkursen genomförs i en vanlig lektionssal som saknar 

grundläggande utrustning, skapar konstfacks lokaler en möjlighet för oss att arbeta med det 

material som eleverna efterfrågat. 

3.1 Elevgrupp 

Undersökningen görs ihop med 20 elever som läser sitt tredje år på gymnasiet, i kursen estetisk 

kommunikation, där elevgruppen är den enda på hela skolans som har kurs i ett estetiskt ämne.  

Eleverna kommer att vara färgade utav det faktum att de undersöks i relation till sina kursramar 

och att de blir bedömda utifrån kursens kunskapsmål. Undersökningen bygger på en 

bedömningsbar uppgift men är frilagd från den bedömningspraktik som rör uppgiften. 
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Undersökning försöker i största möjliga mån att synliggöra dessa aspekter för eleverna genom 

nära samtal kring undersökningens syfte och frivilligt deltagande utav intervjuer.  

Eleverna har själva efterfrågat och valt att arbeta med lera.  

3.2 Bild och designpraktiker 

Bild- och designpraktiker i det undersökande arbetet tar sig uttryck i praktiker som är vanligt 

förekommande i bild- och designkurser på gymnasiet. Medium och tillvägagångssätt i kursen 

som kanske inte är normalt förekommande i andra kärnämnen på gymnasieskolan som 

tillexempel att arbeta med lera och tredimensionell form. 

I kursen Estetisk kommunikation 100 poäng skrivs det praktiska arbetet fram med syfte att ge 

eleverna; “Förståelse av kreativa och kommunikativa processer” och målen att ge 

“Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder” samt “Grundläggande 

konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning”.14 

4. Teori och tolkningsram 

 

4.1 Teoretiska begrepp  
Undersökningen präglas utav ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som menar att de begrepp 

som vi använder oss utav för att förstå vår omvärld har tagit form och fått sitt innehåll i 

samspelet mellan människor under en viss epok, i en viss kultur, ett visst språkområde eller inom 

ett visst område av kultur, religion eller vetenskap. Detta perspektiv framhåller undersökningens 

och rådande normers relativitet och förutsättningar som föränderliga.15 

Undersökningen tar ställning till kunskap som ett kunskapande, såvida att kunskap är en aktiv 

praktik mot ett gripande om det fenomen, begrepp, sammanhang, händelseförlopp och så vidare 

som man riktar uppmärksamheten mot. Denna aktivitet genomsyrar hela undersökningens metod 

och ligger till stor grund för det praktiska arbetet. Undersökningen tar också ställning till det 

                                                           
14 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectC
ode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 hämtad 2019-04-03. 
15 Burr, V. (2003). Social constructionism. (2. ed.) London: Routledge. s. 1–5. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DEST%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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“tysta kunskapandet” som en del utav något som sker i den praktiska undervisningen som kan 

värderas och synliggöras. Det tysta kunskapandet kan vara omedvetna rutiner, handgrepp, 

metoder, personliga men skapade i kontakt med omvärlden.16 

 En av Aristoteles kunskapsformer Techne, en kunskapssyn ligger som en handfast ram för 

undersökningen och skapar en stabil grund för arbetet att springa ur, något som skapar 

förutsättningar för att göra arbetet mätbart inom sig självt, eftersom techne som form står i 

relation till hantverkskunnande med tydliga rätt och fel för att nå specifika mål. En praktisk 

kunskap som eleverna tar stöd ur igenom resonemang och utvärdering.17 I techne finns det både 

rätt och fel i avvägningar och praktiska handlag kring hantverksmässiga yrken, exempelvis att 

kunskaperna sitter i fingertoppar som skall avgöra lerans fuktighet.  

4.2 Estetiska lärprocesser   
Fredrik Lindstrand och Staffan Selander utgår från socialsemiotiken och beskriver hur man i 

skapandeprocessen utgår från sin förförståelse från både personliga erfarenheter och tolkade 

erfarenheter, vilka dessutom är invävda i traditioner.18 I den semiotiska traditionen sätts den egna 

förförståelsehorisonten på spel och en äkta tolkningsakt påbörjas först när man öppnar sig för 

den andres sätt att förhålla sig till världen och uttrycka sig i världen. Socialsemiotiken menar att 

tolkningen är existentiellt grundläggande för oss människor. Vi är teckentolkande och 

teckenskapande varelser, något som accentueras i en tid av tolkningarnas konflikt.  

Socialsemiotiken lägger vikt vid tecken, i likhet med andra former av semiotik. Tecken är även 

inom socialsemiotiken den minsta beståndsdelen i en representation av något slag och kan 

beskrivas som en förening eller sammanlänkning av det som signifierar (en form) och det som 

signifieras (mening/betydelse). Däremot skiljer sig socialsemiotiken från traditionell semiotik 

ifråga om synen på själva relationen mellan form och mening. Där Saussure utgick ifrån att 

denna relation var mer slumpmässig menar man inom det socialsemiotiska perspektivet att 

                                                           
16 Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, s. 108–110. 
17 Gustavsson, 2000, s.101–104. 

18 Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 
(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.212-219. 
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relationen istället är motiverad. I studien är det just den motiverade kopplingen bakom 

teckenrepresentationerna som blir viktiga i elevernas arbeten.  

Den semiotiska teorin går väl ihop med studiens arbetsmetod, där vi arbetar med form, form som 

skapar förutsättningar för att skapa och tolka tecken. Studien finns utrymme för kommunikation 

genom tecken och just däri finns ett potentiellt tolkningsutrymme. Lindstrand och Selander 

beskriver det som följande, "Vi kan aldrig återge verkligheten exakt och i skala 1:1. Vi måste 

använda oss utav symboliska system för att representera vår förståelse av världen. Denna aspekt 

är fundamental. En representation i denna mening pekar inte bara ut något i världen utan tillför 

också världen något, en representation är inte en avbildning av “hur det är” utan av “hur vi 

förstår hur det är”.19 

Lindstrand och Selander beskriver skapandeprocessen som ett arbete i stark relation till de val 

som görs under tiden den utförs, mot den så kallade ”färdiga produkten” och beskriver det som 

ett sökande efter, och ett skapande av mening. Meningsskapandet sätter vidare förutsättningar för 

eleverna att kunna värdera vad det är de gör i arbetet. 

4.3 A/r/tography  
 

Studien tar också avstamp i en sammansättning av det som rör sig och flyter i dynamisk 

drivkraft. Den A/r/tografiska metoden innehåller filosofiska teorier som skapar förståelse för 

studiens praktiska arbete.20 Begreppet “touch” eller på svenska beröring, som menar att förstå 

genom beröring, som omstrukturerar sättet vi upplever objekt och vidare tillhandahåller access 

till djup och yta, insida utsida. Beröring uttrycker aktivitet som involverar subjektets materia. 

Studien utgår från beröringens förståelseram när vi arbetar med den tredimensionella formen i 

det praktiska arbetet. Studiens förhållningssätt till kunskapande genom beröring, blir ett sätt att 

veta genom anslutning och relationalitet och utgör alternativa sätt att förstå världen, som en 

utmanare till de visuella perceptionella mekanismerna.  

                                                           
19 Lindstrand, 2009, s. 218. 
20Springgay, S., Irwin, R.L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (red.) (2008). Being with a/r/tography. Rotterdam: Sense 
Publishers. 
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Teorin om att förstå, är att gripa genom samexistens och att mening är skapad mellan varelser 

faller naturligt i den praktiska anda där eleverna i grupp och som grupp arbetar och skapar 

tillsammans.  

4.4 Kunskapsfilosofi 
Gustavsson presenterar kunskapsfilosofin Techne som är det klassiska grekiska ordet för ’konst’, 

’färdighet’ eller ’hantverk’. Studien teoretiserar kunskapsbegreppet techne, som handlar om att 

”knowing-how”, veta hur, som står i motsats till ”knowing-that”, veta att.21 Att veta hur, anger 

kunskapens karaktär som att vara en aktivitet, eller som studien kommer använda begreppet, att 

kunskapa eller kunskapande. Gustavsson presenterar kunskapen som både praktisk, teoretisk och 

aktiv. I ett teoretiskt resonemang rör vi oss med logiska slutledningar. I ett praktiskt 

sammanhang riktas uppmärksamheten mot själva utförandet. Jag använder mig av Gustavssons 

kunskapsfilosofi för att bryta ner och förstå bild- och designpraktiker som används och tolkas av 

eleverna. Vidare beskriver Gustavsson att när en person har kunskap om hur något ska göras, blir 

kunskapen använd och prövad i det denne gör att vi förstår vad vi gör genom att göra det, 

förståelsen uppstår i själva aktiviteten. Detta använder jag mig också utav när jag förstår 

kunskapandet i den praktiska delen i studien. 

Jag förstår det som att kunskap om hur något ska gå till eller göras, hör samman med själva 

praktiken, med handling och aktivitet. Att kunna något innebär i förlängningen både att kunna 

utföra något, och att kunna redogöra för vad man har gjort. ”Veta hur” innebär förmågan att 

göra, men också att förstå vad det är man gör. Man måste förstå vad man gör under tiden 

aktiviteten pågår. Detta använder jag mig av när jag analysera elevernas minnesanteckningar. 

I Gustavssons tankar om techne knyter han an till den tysta kunskapen.22 Med tysta kunskaper 

menas att sakna ord för kunskapen, men det är för den delen inte statiskt. Jämställer man att veta 

hur, färdighetskunskap med tyst kunskap, är den knuten till reflektion. Vi måste kunna föra ett 

resonemang kring om vad de är vi utför eller har utfört. Kunskapen är då inte längre tyst. Tyst 

kan alltså betyda att en person inte har ord för de hon vet. Hon vet mer än vad hon kan redogöra 

för. Det vi ser det vi gör och det vi är, har vi ofta inte ord för. En stor del av våra upplevelser och 

                                                           
21 Gustavsson, 2000, s.104-107. 
22 Gustafsson, 2000, s.108-114. 

https://www.akademibokhandeln.se/sok/?sokfraga=Bernt%20Gustavsson
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vårt sätt att vara är ordlösa. Men det visar sig i det vardagliga livet och kan gestaltas på olika sätt, 

även om det inte går att uttrycka verbalt. Detta används för att förstå kunskaper som eleverna kan 

komma att formulera genom arbetet. 

5. Tidigare forskning  
 

Andreas Nobel skriver i sin avhandling Dimmer på Upplysning om den uppdelade 

kunskapssynen på praktiska kontra den skriftliga texten, att en person blir bildad genom att läsa 

mycket, att kunskap helst ska filtreras genom text.23 Nobel problematiserar genom tid och rum 

kunskapens förskjutning och distans från själva verksamheten men som idag fortfarande står 

högst kurs i kunskapshierarkin. Nobel utgår från och problematiserar det avstånd som sker 

mellan läsaren av text och kunskapen, som till skillnad från det praktiska arbetet skapar andra 

intimare kunskapsförhållande. Detta är något jag bejakar när jag går in i undersökandet utav det 

praktiska arbete, något jag formulerar som en fråga till mina elever samt något jag förhåller mig 

till i analys, bearbetning och slut diskussion. 

Nobels undersökning lyfter fram hur den skrift textuella kunskapsförmedlingen genom sin 

position påverkar lärandeverksamhet inom till exempel skolväsende, högre utbildning och 

forskning idag. Detta intresserar mig i allra högsta grad då jag själv undersöker bild- och 

designpraktiker i mitt undervisningsämne. Nobel skriver också i sitt arbete kring utvidgandet 

utav den praktiska, handens arbete och dess demokratiserande kvalitéer som ligger väl i linje 

med den här undersökningens syfte och bakgrund. 

 

Annamaria Forsberg tittar med sin undersökning på hur skolledare och tidigare elever på det 

estetiska programmet, värderar och diskursivt konstruerar inriktningen Bild & formgivning i 

aspekten av estetelevers framtidsutsikter vad gäller studier och yrkesval.24 Forsbergs 

undersökning baseras på elevernas värderingar av ämnet och hur det sällan stämmer överens med 

                                                           
23 Nobel, 2014.  
24 Forsberg, 2018. 
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verklighetens efterfrågan på de kunskaperna. Detta är något som även jag utgår från när jag 

undersöker det bild- och designpraktiska arbetet.  

Forsberg kommer fram till i sin undersökning att det existerar en tämligen negativ inställning och 

uppfattning kring bildämnets värde som inte alls stämmer överens med vad som faktiskt 

efterfrågas på arbetsmarknaden.  

Forsbergs resultat ligger som bakgrund till denna undersöknings syfte, mål och att i genom sin 

kontext, det vill säga bland de elever som deltar i studien, hoppas på att påverka elevernas 

uppfattning och värdering av att arbeta med bild- och designpraktiker. 

 

Hanna Ahrenby undersöker hur eleverna ser på ämnet bild, och vad de upplever att de gör samt 

vad de har för användning för av dessa kunskaper.25 Ahrenbys studie har ett elevperspektiv, där 

utgångspunkten för analys är det elever berättar i ord och bild om bildämnet. Detta går ihop med 

min egen utgångspunkt när jag med hjälp av elevperspektiv undersöker deras tankar och 

formuleringar. I Ahrenbys studie undersöker hon den diskurs och den diskursiva identitet som 

kunde synliggöras hos eleverna som sedan jämfördes med den diskurs och diskursiva identitet 

som kunde synliggöras med analys av Lgr 11. Det som framkom i Ahrenbys studie är att 

eleverna upplevde bilden som ett hantverksämne och via bildskapande utvecklades kreativitet. 

Både Lgr 11 och eleverna ansåg att skapande utvecklar kreativitet och att detta var bra för 

individen. Det jag gör i min studie är att jag undersöker elevernas värderingar av bild- och 

designpraktiker i en specifik kurs som jag kopplar till positiva och negativa, men jag använder 

mig också utav GY11 för att förankra hur dessa praktiker skulle kunna uppfylla de allmänna 

målen.  

6. Metod  

Undersökningen kommer att ta stöd av A/r/tography som metod, A/r/tography kan beskrivas som 

en mellanrumsprocess, där mötet mellan subjekt, tankar, och aktivitet föreslår nya 

                                                           
25 Ahrenby, Hanna. Elevers syn på bildkunskaper, Studentuppsats, Institutionen för Bildpedagogik, Konstfack, 
2012. 
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sammansättningar och situationer. Den A/r/tografiska metoden erhåller det metodologiska 

förhållningsätt som erbjuder möjligheten att förflytta sig mellan positionerna Artist/ 

researcher/teacher.  

 Mellanrummet kan förklaras som en plats för det omätbara eller som det beskrivs i inledningen i 

Being with A/r/tography “...a/r/tographical work entails living and inquiring in the in-between, of 

constantly questing, and complicating that which has yet to be named”.26  

Att arbeta genom A/r/tography som förhållningssätt innebär ett arbete som undersöker praktiker 

som intermedia, vilket låter arbetet undersöka teori genom praktik och med koncept som tar plats 

utanför de disciplinära gränserna. Ett undersökande som är levande, relationellt och i ständig 

rörelse. Bosatt i mellanrummet kommer undersökningen att vistas i relation till utrymme och tid 

av begrundande och insisterande av en öppenhet inför de vardagliga fenomenen som sker i det 

praktiska arbetet. 

Denna undersökning kommer att dra nytta utav den transformativa kraften av teori som praktik 

som skiftar vår förståelse för forskningsmetoder förbi gränserna av “specifikheter” och 

objektivitet, mot en artikulering utav forskning som förkroppsligad, relationell och som en 

process.  

Undersökningen tar inspiration utav aktionsforskning och dess cykliska process genom att 

eleverna vid flera tillfällen får reflektera över sin process under arbetets gång, både i grupp och i 

handledning med lärare.27  Elevernas minnesanteckningar skapar utrymme för realtids 

reflektioner i det praktiska arbetet och sedan som reflektionsunderlag i intervjuerna efter det 

praktiska arbetet.  

Parallellt med elevernas praktiska arbete kommer jag själv som initiativtagare till 

undersökningen att arbeta praktisk med gestaltning. Jag kommer att arbeta med ett eget 

monumentinspirerat verk i lergodslera som anknyter till Konstfack som plats. Under arbetets 

gång kommer jag göra minnesanteckningar precis som eleverna.  

                                                           
26Springgay, S. m.fl. (red.) (2008) s. xxxi.  
27 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
(3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur, s 196. 
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6.1 Arbetsgång   

Undersökningen genomförs som praktiskt kunskapande genom bild och design praktiker 

tillsammans med elever utifrån en didaktiskt styrd uppgift det vill säga, tydligt kopplade till syfte 

och centralt innehåll för estetiskkommunikation 1, 100 poäng.  

Innan eleverna sätter igång presenteras en PowerPoint med olika monument och skulpturer från 

olika platser och kontexter.28 

Eleverna får först i uppgift att söka efter information kring Marcusplatsen i Sickla, vad platsen 

har haft för funktion bakåt i tiden och vad den har för funktion i nuläget. 

Sedan utförs tre besök på Konstfack där eleverna delas in i grupper och gör sina egna monument 

i lera där de anknyter till platsen, bearbetar lera, under tiden gör de även sina 

minnesanteckningar. 

Efter bearbetning av lera, minnesanteckningar och bränning av leran, görs semistrukturerade 

intervjuer med frivilliga grupper, kring hur det upplever och värderar de bild och designpraktiker 

som praktiserats.29 Varje intervju startas med att diskutera begreppen bild-och designpraktiker 

samt begreppet demokrati. 

6.2 Elevuppgiften  

Eleverna arbetar praktiskt i grupper, skapande med lergodslera där uppgiften är utformad så att 

eleverna skall skapa monument som är kopplade till Marcusplatsen i Sickla. Eleverna får 

formulera gestaltningens bakgrund och syfte själva i sina grupper utifrån ledorden långsiktighet, 

pålitlighet och innovativt tänkande som är formulerade utav Atrium Ljungberg som äger 

fastigheterna kring Marcusplatsen för att förankra arbetet i en reell kontext. 

Elevuppgiften är också utformad efter estetisk kommunikations centrala innehåll som utgörs utav 

grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder. Utforskande av kreativa 

möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel och gruppdynamik i skapande 

arbete. Elevuppgiften är färgad och utformad utifrån kursens kunskapsmål.30 

                                                           
28 Bilaga .2 
29 Bilaga .3 
30 Bilaga .1 
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6.3 Dokumentation -Deltagande visuella metoder  

I minnesanteckningarna dokumenterar eleverna själva sin process, för att skapa förutsättning att i 

processen reflektera över vad det är som de själva gör i dåtidens realtid. 

Minnesanteckningar kommer utgöra en del utav metoden för att fungera som en form utav 

pedagogisk dokumentation. Dokumentationen sker genom att eleven fotograferar sin process och 

svarar på frågorna -Vad gör jag? -Varför gör jag det? -Är det jag gör nödvändigt, varför/varför 

inte?  

Andreas Nobel uttrycker sig om människans förmåga att dokumentera i enbart text på följande 

sätt “Är det inte orimligt att anta att det tryckta ordet inte alltid gynnar vår förmåga att tänka 

avancerade och komplexa tankar utan faktiskt i vissa fall tvärtom förenklar tänkandet och 

kommunikationen människor emellan”31 Undersökningen vill lägga tyngd på den visuella 

dokumentationen och dess möjligheter att formulera reflektion och använder sig av det skrivna 

ordet för att uppmana till reflektion.  

 

6.4 Visuella metoder 

För att titta och förstå bilder och gestaltningar i studien är det några ramar som behöver klargöras 

i enlighet med den analysmetod som beskrivs av Fors och Bäckström. Denna metod innebär att 

studera situationen, produktionen, var bilden betraktas och bildens innehåll.32 

Situationen för produktionen beskrivs i delarna avgränsningar och förutsättningar samt 

arbetsgång och tillvägagångssätt.  

Innehållet i det bildmaterial som produceras består utav processbilder av praktiskt utövande i lera 

som eleverna tagit med sina egna mobilkameror. 

Situationen där bilden betraktas eller används, är först under tiden eleverna producerar bilderna 

samt skriver text till, sedan när jag själv sammanställer och tolkar materialet och sedan när 

eleverna tittar på bilderna med text som samtalsunderlag för intervjuerna. 

                                                           
31 Nobel, 2014, s. 4. 
32 Fors, V. & Bäckström, Å. (2015). Visuella metoder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 129–139. 
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Frågor om vem, var, när, hur, för vem och varför beskrivs under delarna syfte och avgränsningar 

och förutsättningar. 

Frågor om betydelsen av bildens innehåll tolkas av eleverna själva utifrån semistrukturerade 

intervjufrågor för att besvara studiens frågeställning -Hur synliggörs och värderas bild- och 

designämnet genom praktiskt skapande i kursen estetisk kommunikation av elever? Och På vilka 

sätt kan bild- och designpraktiker verka demokratiserande i elevernas egen uppfattning? 

Bilderna tolkas av elever samt mig själv, både som lärare, för att identifiera vad som är viktigt i 

bilderna för elevernas lärande samt som undersökare för att sortera det som är relevant för 

studien. 

 

6.4 Analysmetod 

Jag använder mig av visuella metoder för analys av både bild och gestaltning i elevernas 

minnesanteckningar, samt av kvalitativ metod av elevintervjuer och bildtexterna som hör till 

minnesanteckningarna, som förstås med hjälp av begrepp som erhålls av A/r/tografin.  

Analysen går igenom en iterativ process som påminner om en spiralrörelse, där materialen 

bygger på varandra. Materialet sorteras efter kategorier i relation till projektets syfte och är 

kategoriserade på ett kvalitativt sätt.  

I Visuella metoder av Vaike Fors och Åsa Bäckström beskriver de analysen som en kontinuerligt 

löpande process som sker under hela undersökningen, vilket inte går att bortse från i det nära 

arbetet med elever i en lärande process. Elevernas kroppsspråk, verbalitet och handens arbete är i 

en ständig rörelse i ett relativt och relationellt förhållanden till varandra som kräver den löpande 

analysprocessen, vilket kan kopplas och förstås genom det rinzomatiska begreppet.33  

När jag försöker analysera och förstå mitt material i relation till frågeställningen och utifrån ett 

A/r/tografiskt arbetssätt, ser jag inte analysen som en kvalificering utav något, mot någonting 

annat, ett kriterium eller som en etablerad norm. Istället tittar jag på när jag analyserar 

förutsättningarna för en process som existerar inuti sin egen struktur.  

                                                           
33 Fors, 2015, s. 205. 
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6.5 Bearbetning av material 

 

Exempel på bearbetning av elevernas minnesanteckningar: 

Frågor Elevernas svar Elevernas bilder 
Dokumentation av 
process. 
Ta en bild av vad du 
gör och svara på 
frågorna; 
 
-Vad gör jag?  
-Varför gör jag det?  
-Är det jag gör 

nödvändigt, 

varför/varför inte? 

 

Denna lektion 
försöker vi fokusera 
på att bli klar med 
alla   detaljer då vi 
förra gången   blev 
klara med själva 
formen av våran 
skulptur.  

Vi alla försöker dela 
upp arbetet för att 
göra processen så 
effektiv som möjlig 
och så att alla får 
något att göra. 

 

 

 

 



 
 

  027 
 

 

 
 

 

 

 

Exempel på bearbetning av elevintervju: 

Intervjufrågor  Elevsvar 
 
-Vilka skillnader märker ni av att arbeta och ta in kunskaper 
praktiskt, i monumentuppgiften, emot att arbeta och ta in 
kunskaper genom tillexempel läsning av litteratur, genom 
skriftliga inlämningar eller en föreläsning? 
 
 
 
 

 
1. Jag gillar att arbeta mer praktiskt, jag 

försvinner ganska mycket in i mina 
tankar när jag typ läser. 

2. Ah om man får arbeta praktiskt så lär 
man ju sig, så här skall jag dra tummen 
för att få den här formen, men om du 
ska beskriva det i text eller läsa hur 
man ska göra, att typ, använd den 
istället för den, fattar du?  

3. Det är svårt, i svenskan måste du hela 
tiden bli rättad för att förstå, men i det 
praktiska är det okej att testa samtidigt. 

 
 
-På vilka sätt kan det vara demokratiserande att arbeta med 
bild- och designpraktiker? 
 

 
1. Man kan ju uttrycka demokrati genom 

typ konst, tycker jag. 
2. Alla får ju uttrycka sig på sitt sätt.  
1      Man kan ju tolka konsten på massa 
olika sätt, asså det är ju en praktik där alla 
olika.. Får lixom uttrycka sig, på sitt sätt. 
3. Det är ju kul för man får ju uttrycka sig 

på andra sätt än vad man får göra i 
svenskan eller engelska, där måste du 
ju hålla dig till en mall hela tiden, det 
är får du göra, det här får du inte göra, 
men i konst är det så fritt, du får ju 



 
 

  028 
 

 

lixom uttrycka känslor, de är ju svårare 
i andra ämnen. 

 
 

7. Analys av minnesanteckningar, elevintervjuer, elevgestaltningar och 

självständigt arbete med gestaltning 

 

Analysen handlar om att skapa meningsfulla kopplingar mellan olika material och empiri som 

producerats i ett projekt. Analysen handlar också om att studera hur olika betydelser av bilder 

förändras i olika kontexter. Därför disponeras analysen av materialet omlott så att de kan förstås 

ihop, oberoende av tid och rum, start eller slut. I A/r/tography beskrivs detta rizomatiska 

fenomen som en slags kartmetafor. “The metaphor of a map is another image they use to 

describe rhizomes for maps only middles, with no beginnings and endings: they are always 

becoming”.34  

Detta förstås ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, det vill säga, att hur vi förhåller oss till 

kunskap och vår kategorisering av världen är socialt konstruerad, av människor och människor 

emellan.35 Kunskapen är i ett ständigt tillblivande, den är kontinuerlig och i ständig förändring. 

I analysen av bearbetningen utav materialet kommer det fram tre teman för elevernas värderingar 

av de bild- och design praktiker. De tematiska grupperingarna som jag kom fram till är, 

elevernas värderingar av det visuella, elevernas värderingar av de praktiska och samarbete och 

elevernas värderingar av den konceptuella idén. 

 

7.1 Elevens värderingar av det visuella  

 

                                                           
34 Ibid. 
35 Burr, V, (2015), s. 1. 



 
 

  029 
 

 

I minnesanteckningen “the one legged lady” beskriver 

eleverna tydligt sitt syfte kring den tredimensionella skissens 

visuella uttryck. “Vi har valt att göra en oproportionell 

kvinnokropp där skulpturen har väldigt långa ben och armar. 

Vi har valt att göra detta för att visa att alla kan se olika ut 

och det finns ingen kropp som är “rätt”.” och ”Det vi gör är 

nödvändigt då det uppmärksammar och ger folk en bättre 

insyn på hur kroppar faktiskt kan se ut.” Eleverna väljer 

själva att lägga vikten vid de visuella gestaltande aspekterna 

när de reflekterar kring sitt praktiska arbete. Genom att lägga 

vikten vid just egenskapen att ”visa” en gestaltning som 

representerar en normbrytande, kvinnligt kodad kropp, för att kommunicera lika värden hos alla 

människor till betraktaren. 

 Senare i processen i en ny minnesanteckning 

beskriver samma elevgrupp hur de har alternerat sin 

slutgiltiga gestaltning från skissfiguren. “Vi har nu 

valt att endast göra ett ben då vi som sagt vill 

symbolisera hur människor är olika och det är okej! 

Även om man har ett ben så är man fortfarande en 

människa.” I arbetet med minnesanteckningarna 

kommer det fram vad det är som är viktigt för dem 

själva i det praktiska arbetet. I den här gruppen är det en visuell representation, något som går att 

förstå genom en den socialsemiotiska praktiken det vill säga som ett uttryck för människan som 

en teckenskapande och teckentolkande varelse, där eleverna använder det praktiska arbetet som 

en symbol och representation för deras förståelse av världen, men också som ett sätt att uttrycka 

sina åsikter på offentligplats på ett motiverat sätt.36 

 I elevintervju med gruppen använder de begreppet “konst” för att benämna sina lermonument, 

och de uttrycker hur det praktiska arbetet kan ha inneboende kvalitéer för att verka 

                                                           
36 Lindstrand, F. & Selander. (red.) (2009), s. 216–218: Springgay. m.fl. (red.) s. 275. 
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demokratiserande. “Man kan ju tolka konsten på massa olika sätt, asså det är ju en praktik där 

alla olika.. Får lixom uttrycka sig, på sitt sätt” “Det är ju kul för man får ju uttrycka sig på andra 

sätt än vad man får göra i svenskan eller engelska, där måste du ju hålla dig till en mall hela 

tiden, det är får du göra, det här får du inte göra, men i konst är det så fritt, du får ju lixom 

uttrycka känslor, de är ju svårare i andra ämnen.”  

Eleverna uttrycker lermonumenten som både fria för tolkning som ett medium “fritt” för uttryck 

av sin åsikt eftersom de upplever mediet befriat från en mall av “rätt” och “fel” som de upplever 

i andra ämnen. Eleverna sätter inga ord på vad skulle kalla för de “tysta kunskaperna”, eleverna 

verkar dessutom bortse från allt som i kunskapsfilosofin techne skulle beskriva som handens 

arbete, där både rätt och fel är starkt situerat i hantverkskunnandet.37  

Genom elevernas praktik, att stanna upp och reflektera över vad det är dom gör där och då, mitt i 

processen, aktiveras mellanrummet och skapar möjligheter för det rihzomatiska kunskapandet.38 

Eleverna använder både sina logiska och meningsskapande kunskaper, eller deras ”ratio“ och 

”intelectus” genom det praktiska arbetet med lermonumentet.39 Både ratiot och intelectus 

samspelar genom minnesanteckningarna och det praktiska arbetet genom att de aktiveras med 

hjälp utav förutsättningarna för eleverna att reflektera och formulera sig mitt i processen. På så 

sätt synliggörs också elevernas värderingar kring de bild- och design praktiska värderingarna, 

som för den här gruppen handlat om det visuella meningsskapandet.  

 De båda processerna för ratiot och intelectus eller som kommit att bli en komplex 

sammanvävning av det praktiska arbetet och reflektionerna har sammanfallit så logiskt och väl, 

att det är svårt att dela upp dem när de väl förts samman och kan därför heller inte analyseras 

utifrån vilka trådar som tillhör ratiot och vilka som tillhör intelectus.  

 

7.2 Elevernas värderingar av det praktiska och samarbetet 

 

                                                           
37 Gustafsson, (2000), s. 108. 

38Springgay, S. m.fl. (red.), (2007), s. 205-218. 
39 Bornemark, 2018 s. 34-47.  



 
 

  031 
 

 

I minnesanteckningen från gruppen ”The ecological footprint” 

beskriver eleverna hur det praktiska arbetet fördelas jämlikt 

mellan alla gruppmedlemmarna för att alla skall vara sysselsatta 

och hinna bli klara med gruppens version av den färdiga 

gestaltningen, eleverna beskriver det som, “Denna lektion 

försöker vi fokusera på att bli klar med alla detaljer då vi förra 

gången blev klara med själva formen av våran skulptur.”  och 

“Vi alla försöker dela upp arbetet för att göra processen så 

effektiv som möjlig och så att alla får något att göra.”. 

För eleverna i den här gruppen har bild- och designpraktikerna 

värderats som en aspekt för att klaras av, praktiskt, för att hinna klart och där eleverna aktivt 

samarbetat för att göra det så effektivt som möjligt. När man tittar på det här ur det 

kunskapsfilosofiska begreppet techne, kan man förstå elevernas värderingar av det praktiska 

arbetet som kunskapande av ”tysta kunskaper” beroende av ett sammanhang, gruppen emellan.  

I en utav elevintervjuerna beskriver eleven att hen föredrar att arbeta praktiskt framför att 

exempelvis läsa. ”Jag gillar att arbeta mer praktiskt, jag försvinner ganska mycket in i mina 

tankar när jag typ läser”. 

Jag har tolkat det som att eleven upplever att det praktiska arbetet med bild- och design 

praktiker, aktiverar elevens kunskapande, och att aktiviteten i själva utförandet manifesterar sig 

genom utförandet mot det eleven ser som sitt slut mål, det vill säga, att bli klar med sin 

gestaltning. I techne som kunskapsfilosofi poängterar Gustavsson just det att, i det praktiska 

sammanhanget så riktas uppmärksamheten mot själva utförandet och aktiveras när en person har 

kunskap om hur något ska göras, för då blir kunskapen använd och prövad i det denne gör.  

En annan elev beskriver i intervjun om det praktiska kunskapandet som samma aktiva 

kunskapande, eftersom det är direkt kopplat till tid och rum, till skillnad från en svenska uppsats 

där eleven först får information om hur hen skriver en uppsats, skriver den, skickar till läraren 

digitalt, för att sedan få tillbaka uppsatsen med kommentarer och först efter det reviderar eleven 

sitt arbete. Eleven berättar i intervjun, ”Ah om man får arbeta praktiskt så lär man ju sig, så här 

Det går inte att visa bilden.
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skall jag dra tummen för att få den här formen. Men om du ska beskriva det i text eller läsa hur 

man ska göra, att typ, använd den istället för den, fattar du? Det är svårt, i svenskan måste du 

hela tiden bli rättad för att förstå, men i det praktiska är det okej att testa samtidigt”. 

I Nobels arbete Dimmer på upplysning beskrivs den maktpositionering som situeras i 

kunskapandets tidsförskjutning när läraren på avstånd med långa tidsmellanrum, skall förmedla 

kunskap. Jag har tolkat det som att när eleverna skall ta till sig kunskaper på skolans uppdrag, 

stagneras kunskapandet genom elevens avstånd till läraren, som å andra sidan levandegörs och 

aktiveras i det praktiska arbetet där läraren är närvarande.  

Minnesanteckningarna från gruppen ”Mansgrisen” är ännu ett 

exempel på hur en elevgrupp värderat de praktiska 

egenskaperna av bild- och designpraktikerna. Eleverna 

beskriver, ” Första bilden så har vi inte kommit någonstans, 

vi försökte mest känna på materialet och brainstorma idéer. 

Det var viktigt att vi höll på att “leka” lite 

med leran så vi fick en uppfattning om vad som var möjligt.“   

och ”det 

var viktigt att få färdigt lerskissen så vi fick en   uppfattning om vad man behöver tänka på när vi

 sedan     genomför i stor skala.”  

Även här beskriver eleverna det praktiska arbetets egenskaper. Eleverna lägger tyngd på hur 

viktigt det är att “känna” och “leka” med materialet för sedan gå upp i skala. Jag tolkar det som 

att eleverna lägger stor vikt på det praktiska arbetet genom ett prövande, där eleverna testar sig 

fram och där just prövandet och testandet blir kunskapandet.  

7.3 Elevernas värderingar av den konceptuella iden 
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I minnesanteckningarna från Kretsloppet, har 

elevgruppen fokuserat på den konceptuella iden 

bakom gestaltningen. Eleverna har formulerat ett 

syfte som skall problematiseras och som manifesteras 

genom en skulptural representation. Eleverna skriver 

I sin minnesanteckning.                          

“Detta verk skildrar det kretsloppet livet medför. Hur 

livet kommer dra ner dig i sämre tider men att du alltid tar dig upp igen för att se den vackra 

delen av livet. Livet är en bergodalbana av känslor. Allt går upp, för att sedan gå ner. I det 

oändliga kretsloppet som kallas livet” Här beskriver eleverna på ett kanske målande sätt ett 

koncept av livet, och berättar egentligen inte så mycket mer om det själva praktiska arbetet. 

Elevernas sammanväver socialt konstruerade kunskaper tillsammans med det praktiska men låter 

endast konceptet vara framträdande. 

Jag har tolkat det som att, mitt i processen är det mest centrala för eleverna skildrandet av den 

konceptuella idén genom sin gestaltning. Lindstrand och Selander beskriver hur de olika valen 

som görs under skapande processen mot den så kallade “färdiga produkten” är ett sökande efter, 

och ett skapande av, mening. Meningsskapande som också sker i det så kallade intelectus.  

Jag tolkar det som att eleverna tillsammans har konstruerat mening av sin idé om livets kretslopp 

genom det praktiska arbetet. Lindstrand och Selander påpekar även den närvaro som är i det 

praktiska arbetet, och därför saknar distans, och som också Gustavsson delger, för att kunskapa 

behöver eleven reflektera och formulera sig, vilket den här elevgruppen gör genom sin 

konceptuella idé.  



 
 

  034 
 

 

Kvinnan av frihet är formad av en elevgrupp som också dom 

har värderat de bild- och designpraktiska arbetet med 

tonvikt på den konceptuella idén. Eleverna börjar med att 

titulera sin minnesanteckning med ”vårt konstprojekt”. 

Dessa elever, precis som elever i tidigare grupper använder 

begreppet ”konst” för att beteckna den gestaltande och 

praktiska arbete. Vidare så lyfter eleverna fram och 

förmedla kvinnors frihet som den centrala idén, och kopplar 

det som ett viktigt och nödvändigt ämne för samtiden. 

Eleverna beskriver: “I vårt konstprojekt vill vi göra ett 

monument av en kvinnokropp med vingar som ska förmedla 

kvinnors frihet vilket vi tycker är väldigt viktigt. Det är ett 

ämne som är väldigt aktuellt och som är viktigt att lyfta 

fram i dagens samhälle och är därför nödvändigt. Det därför (sic) att vi lever i ett patriarkat samt 

mäns dominans runt om i världen.”  

Den här elevgruppen sätter inga ord på de “tysta kunskaperna” men har igenom hela arbetet varit 

den grupp som dokumenterat sin process genom bilder allra mest. Elevernas minnesanteckningar 

lyfter fram vad dom själva tycker är viktigt att uttrycka i ett större sammanhang, och använder 

det praktiska arbetet som verktyg för att göra ett “statement”. Jag tolkar det som att eleverna 

genom det praktiska arbetet dels formulerar det praktiska arbetet genom kontinuerliga 

bilddokumentationer och att de värderar bild- och designpraktikerna med tyngden på en socialt 

konstruerad, konceptuell idé.  

Även i den här gruppen har eleverna vävt samman idé och praktiskt arbete, eleverna formulerar 

sin konceptuella idé i minnesanteckningarna genom skrift men formulerar lika mycket de 

praktiska arbetet genom den kontinuerliga bilddokumentationen. Detta väver åter igen samman 

intelectus med ratiot, utan att jag kan separera dem åt. 

7.4 Mina upplevelser av att arbeta med samma uppgift som eleverna och uppfattningen 

av bild- och designpraktikerna  

 



 
 

  035 
 

 

Som både lärare och initiativtagare till studien, har jag tagit del utav mina elevers praktiska 

arbete och deras formuleringar och reflektioner runt omkring det, men jag har också satt mig i 

positionen som medundersökare eller konstnär. Jag har under ungefär lika många timmar som 

eleverna, arbetat praktiskt med att försöka göra ett monument i lera, kopplat till en plats. Det 

praktiska arbetet har legat i horisonten för mig, lång borta och en aning suddigt, det vill säga att 

jag utmanat mig själv att arbeta så pass storskaligt att jag varit tvungen att testa bild- och 

designpraktiker som för mig är nya. Eleverna har arbetat med en plats som ligger centralt vid 

deras skola och det har även jag, så för mig blev platsen Konstfack. Som lärare arbetar jag med 

ett mellanmänskligt yrke där jag som person interagerar med andra personer för att förmedla 

bestämda kunskaper.40 Läraryrket som mellanmänskliga yrke får ytterligare en dimension av 

mellanmänskligt då det är kunskaper i bild och design som skall läras ut och ett spektrum utav 

både praktiska och teoretiska kunskaper förmedlas.  

Genom mitt eget praktiska arbete, har jag stött på motgångar som gjort att jag behövt tänka om, 

rädda och laga och byta spår. Under tiden har jag lärt mig oerhört mycket om det praktiska 

hantverkskunnandet men också hamnat i liknande situationer som mina elever då jag satt 

förutsättningarna att jag arbetar med leran på sätt som jag aldrig tidigare gjort. Min 

förståelsehorisont har hela tiden expanderat och även mina kunskaper som bildpedagog när jag 

praktiskt med ratiot arbetat för att göra min gestaltning. Det praktiska arbetet har för mig börjat i 

ratiot, det vill säga att de fasta kunskaperna kring materialet har tydliga mål och konsekvenser 

men som senare under processen visar på omätbara kvalitéer och kunskaper och glider in i 

intelectus. I intelectus har det för mig skapats mening, jag har på olika sätt kunnat relatera till 

mina elevers processer och deras relation till material och gestaltande. 

                                                           
40 Bornemark, 2018, s. 29. 
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Min gestaltning skall föreställa en 

Ibisfågel, inspirerad av Ibis 

institutionen som jag blivit utbildad på. 

På konstfacks vårutställning ställer jag 

ut elevernas process sammanvävd med 

min egen.  

 

7.5 Oförutsägbara skeenden under 

en undersökande process 

 

Under studiens period har arbetet 

hunnit ta många oförutsägbara 

vändningar. Det levande 

förhållningssätt som den A/r/tografiska 

metoden tillhandahåller väver dock in 

dessa vändningar, och istället för att se 

det som en linjär 

undersökningsprocess med delar av “misslyckanden” eller “lyckanden” så erbjuder A/r/tografin 

en process där “misslyckanden” är en oumbärlig del utav studien samt en tillgång.41 Ett arbete 

som saknar start och slut men som skapar förutsättningar för kunskaper som hakar in i varandra i 

ett ständigt expanderande nät. Undersökandet är inte till för att lysa upp en mörk del på kartan, 

eller tillföra en ny sanning om världen, utan som en aktiv, levande process för rizomatiskt 

kunskapande som utvecklar sig i mellanrum. Från början skulle eleverna ställa ut sina verk i en 

utställningshall som ligger i anslutning till en plats, som de utgår från i monument uppgiften. 

Detta tog dock en oväntad vändning när en stor del av arbetet gick sönder vid bränningen, som i 

sin tur resulterade i att utställningen vid Marcusplatsen inte genomfördes. Vidare gjorde detta att 

vi inte kunna ställa ut som det var tänkt. Mot projektets slut bestämde därför jag och eleverna 

tillsammans, att de skulle rekonstruera de trasiga delarna med epoxilim under Konstfacks 

                                                           
41 Springgay, S. m.fl. (red.), (2008), s. 205-218. 
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vårutställning. Genom att flera av elevernas arbete gick sönder under processen skapades 

förutsättningarna för en fortsatt process av kunskapande och gestaltning som dessutom på ett 

aktivt sätt positionerar den gestaltande delen på Konstfacks vårutställning. 

 8. Gestaltning 

 

Gestaltningen utgörs utav elevarbeten som producerats under studiens gång, integrerat med min 

gestaltning i keramik, där jag själv undersökt som lärare, elevernas uppgift. Artefakterna 

kommer att disponeras på ett stort svart podium i en föreläsningssal på Konstfack, omgiven av 

andra lärarstudenters examensarbeten. Artefakterna kommer placeras ut på podiet så att 

processen för skapandet av artefakterna synliggörs, det vill säga, med material, verktyg och 

arbeten i just en rhizomatisk process där kunskapande sker. Gestaltningen kommer att vara 

rörlig, och i en pågående fas, aktiverad, där eleverna under utställningen kommer att besöka 

utställningen för att rekonstruera delar som gått sönder samt omstrukturera delar av 

gestaltningens arrangemang och på så vis levandegöra ”processen”. 

  

Under utställningen, kom tre stycken elever som var och en representerade varsin grupp. 

Eleverna använde sig utav keramikdelar som inte nödvändigtvis kom från deras egen skulptur 

från början, utan blandade delarna efter eget tycke. Två utav eleverna limmade ihop sina delar 
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för att rekonstruera deras originalidéer och den tredje eleven skapade något nytt. I muntlig 

återkoppling uttryckte sig alla tre eleverna positivt kring upplevelsen, framför allt kring deras 

upplevelse att delta på vårutställningen. 

9. Tolkning och resultat  

Jag har försökt att sammanställa och plocka ut meningsfulla resultat som i sin helhet skulle 

kunna svara på frågeställningarna. 

 

9.1 Värderande aspekter av bild- och designpraktiker  

 

I elevuppgiften skulle gruppen formulera ett syfte kopplat till en Marcusplatsen i Sickla, dess 

historiska kontext samt deras egen personliga prägel och värderingar med hjälp utav bild- och 

designpraktiker genom leran. Genom arbetets gång tillhanda platsen inget större uttalat värde när 

eleverna formulerade sig i studien, dock kan det nämnas att platsen utgjorde en start och en 

utgångspunkt när de startade arbetet.  

I bearbetning av analysen fick jag fram tre tematiska grupperingar av elevernas värderingar kring 

bild- och designpraktiker, värderingar av visuella aspekter, värderingar av praktiska aspekter, 

värderingar av koncept/idé aspekter. I det första temat som kom att handla om det visuella, blev 

det viktiga för eleverna, att de bild- och designmässiga praktikerna förmedlade visuella tecken 

för kommunikation. Den visuella gestaltningen och dess kommunicerbarhet till betraktaren.  

Vidare i elevintervjuerna kring bild- och designpraktikernas demokratiserande möjligheter eller 

begränsningar, berättade elever hur de upplevde de bild- och designpraktiska arbetet som en 

möjlighet för att undersöka eller testa begreppet, vilket inte möjliggjordes i ämnen som svenska 

eller engelska. Varför de upplevde det så, tolkade jag som att eleverna tyckte att svenska och 

engelska ämnet stod i en statisk relation till “rätt” och “fel”. I ämnena svenska och engelska 

beskrev eleverna dessutom sin undervisning bundna till en “rättnings” procedur, där eleverna 

skrev, skickade in, fick tillbaka och sedan korrigerade. När eleverna sedan beskriver de bild- och 

designpraktiska arbetet, tolkar jag det som att eleverna tycker att det är mer “fritt”, fritt som i att 

de inte blir bedömda i bemärkelsen av ett statiskt “rätt” eller “fel”. Under själva arbetet har 
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eleverna fått en praktisk genomgång utav hur de måste bearbeta materialet, med specifika 

verktyg och tillvägagångssätt. Eleverna använder sig också utav sina nya kunskaper i relation till 

materialet, men de undersöker, förstår och testar även materialet utan att formulera detta i sina 

“minnesanteckningar”.  

Jag tolkar elevgruppen som analyserats som den visuella värderingsgruppen av bild- och 

designpraktiker som att de värderar bild- och designpraktiker som viktigt för att kunna förmedla 

visuella tecken genom praktik. Att vi är teckentolkande, teckenskapande varelser till grunden 

förmedlar även Fredrik Lindstand och Staffan Selander i sin bok Estetiska lärprocesser: 

upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Skolverket formulerar det i den övergripande 

läroplanen för Gy11, att “Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem. Alla elever 

ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra.” och “Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.” Vilket verkar gå hand i hand med elevernas värderingar av de bild- och designmässiga 

praktikerna. 

Detta svarar på studiens första frågeställning: Hur synliggörs och värderas bild- och designämnet 

genom praktiskt skapande i kursen estetisk kommunikation av elever?   

9.2 Demokratiska kvalitéer 

I analysen utav elevintervjuerna kommer det fram att eleverna värderar de bild- och design 

praktiska aspekterna som verktyg för att uttrycka demokratiska värdegrunder. De argumenterar 

för att konsten tillhandahåller olika sätt att uttrycka sig och att konsten även går att tolka på olika 

sätt beroende av vem som upplever den samt att de kan blanda in både känslor och arbeta 

demokratiskt på ett mer undersökande sätt. Detta svarar på studiens andra frågeställning: På vilka 

sätt kan bild- och designpraktiker verka demokratiserande i elevernas egen uppfattning? 

Som lärare kan jag också se andra demokratiska kvalitéer i att eleverna genomfört det praktiska 

arbetet i Konstfacks lokaler. Elevernas gestaltningar som också tar plats på Konstfacks 

vårutställning och där eleverna dessutom medverkar interaktivt med gestaltningarna, kan ses som 

demokratiserande då eleverna fick chansen att påverka hur gestaltningen skulle se ut samt hur 
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den skulle kommunicera på platsen. Avslutningsvis kan jag som lärare också se det värdefulla 

med att eleverna utgår från en, för dem själva, central plats. Genom att (om än teoretiskt) utgå 

från en central plats, får eleverna möjlighet att utforska och testa att just ta sin plats, även om det 

inte kunde synliggöras genom studien. 

 

9.3 Oväntade resultat som kommit fram i studien  
 

Under projektets gång har flera oväntade resultat som är av intresse i relation till studiens syfte 

kommit upp till ytan, dessa tas upp nedanför. 

9.3.1 Känslor 

 

I analysen av elevintervjuerna synliggörs att eleverna vid upprepade tillfällen upplevde att de 

hade möjlighet att uttrycka sina “känslor” och som den egenskapen var utav stort värde för dem 

själva. Att eleverna upplever att de kan pröva och testa sina kunskaper genom att förmedla sina 

känslor, känns både värdefullt och viktigt och som en stor tyngd för att legitimera bildämnets 

fasta plats på gymnasieskolan. Att eleverna upplever att de har möjlighet att uttrycka sina känslor 

genom bild-och designpraktiker tycker jag går i enlighet med Gy11as uppdrag att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet. 

 

9.3.2 Dokumentationen 

 

Eleverna fångar upp de kunskaper de får av mina genomgångar och där de styrs mot ett mål 

genom uppgiften. Genom att skapa förutsättningar för eleverna att försöka stanna upp och 

reflektera över vad det är dom faktiskt gör, där och då, och även senare när de i intervjuerna 

återgår till processen, skapar eleverna tillsammans, medvetet eller omedveten mening. 

Minnesanteckningarna skapar den distans till processen som Gustavsson beskriver i sin bok 

Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning. Där distans, formulering och 
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reflektion är grundande för kunskapandet. Det skall dock framhållas att det inte nödvändigt vis är 

just dokumentationen som möjliggör meningsskapandet utan synliggör ett kunskapande, som 

mycket möjligt redan fans där. 

Genom elevernas dokumentationer som de gör i form av minnesanteckningarna, sätter eleverna 

också ord på sina tysta kunskaper och meningar plockas fram. Minnesanteckningarna blir ett 

aktiverande verktyg för ett rhinzomatiskt lärande. Detta i sin tur, talar för att 

minnesanteckningarna som verktyg kan verka demokratiserande då eleverna kan visa på 

kunskaper som annars kanske varit svåra för eleverna att formulera. 

 

9.3.3 Konst 

 

Begreppet konst används vid upprepade tillfällen av eleverna utan att jag som lärare introducerat 

det till arbetet eller använt det själv på något sätt. Att eleverna väljer att lägga det praktiska 

arbetet med bild- och designpraktiker under begreppet konst kan jag bara spekulera fritt kring i 

relation till de teorier som jag använder mig utav i studien. I nationalencyklopedin förklaras 

begreppet Konst som något som syftar på antingen en kulturyttring som kräver kunskap och 

färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan finnas en anknytning till konstbegreppets 

breda tolkningsvärde men också till innebörden av kunskap och färdigheter som eleverna kanske 

antyder att de nu besitter. Genom att aktivera elevernas reflektioner och formuleringar i 

minnesanteckningarna som i den skapande processen ger möjligheten till att distansera sig i 

enlighet med Lindstrand och Selanders, kan kunskaperna synliggöras och mening skapas för 

eleverna själva.  

Det kan också vara ett anspråk till att eleverna tolkar sitt arbete och sina gestaltningar till något 

mer, något “upphöjt” och med ett stort värde, som begreppet konst tillgängliggör för dem. 

Avslutningsvis, så tror jag att elevernas medverkan i konstfacks vårutställning och med 

bakgrunden att de har arbetat med det praktiska arbetet på själva Konstfack ger eleverna 

självförtroendet att erövra och fritt använda sig av konst som begrepp för sitt arbete och sina 

verk.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik
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9.3.4 Ratio och intelectus 
 

Jonna Bornemark filosoferar kring hur vi i dagens mätsamhälle förlitar oss på det mätbara, och 

det som en bekostnad på ett undervärderande och underprioriterande av det omätbara.42              

Med hjälp av analysen kommer jag fram till att arbeta med bild- och designpraktiker väver de 

båda förståelsepraktikerna ratio och intelectus samman. Det praktiska arbetet med ler-monument 

har en komplexitet av både mätbara och omätbara kvalitéer, men som tack vare det möjliggör en 

mer balanserad kunskapspraktik än vad jag först trodde innan studien genomfördes. Detta kunde 

synliggöras med hjälp av mina elever och en A/r/tografisk arbetsmetod.  

Det praktiska arbetets mätbara och omätbara kvalitéer ska jag försöka beskriva som följande. De 

handfasta kunskaper om leran som material, tillexempel att leran kommer spricka och gå sönder 

om eleverna inte tillämpar vissa praktiska åtgärder. Konsekvenserna av om dessa praktiska 

åtgärder inte appliceras gör att eleverna inte kommer fullfölja sina “mål”, det vill säga ett helt 

skröjbränt monument, skapar mätbara aspekter kring det praktiska arbetet. Sedan så har 

kunskapandet i det praktiska arbetet omätbara kvalitéer som skapas i det 

socialkonstruktionistiska sättet att förstå världen. Kunskaper som blir till av eleverna själva där 

och då och som inte kan sättas in i en tabell för att kunna beräknas på ett visst sätt. Detta är vad 

Jonna Bornemark beskriver som att konstnärens har som unik position eftersom det praktiska 

arbetet med bild- och design praktiker möjliggör en rörlighet mellan ratio och intelectus. 

10. Slutdiskussion 

 

Undersökningen visar vikten av att fortsätta uppmana till att med bild och designpraktiker 

manifestera och synliggöra/tillgängliggöra bildämnets värde hos elever och samhället i stort. I 

arbetets start upprättades det en kontakt för att få ställa ut elevernas verk i anslutning till platsen i 

Sickla, gensvaret var väldigt positivt vilket är av värde att lyftas fram.  

                                                           

42 Bornemark, 2018, s.27. 
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Studiens stora styrka och svaghet ligger just i den närhet som det praktiska arbetet krävt, både 

elever emellan, mellan elever och material men också mellan elev och lärare, som utforskats i 

mellanrummet av det mätbara och det omätbara, i en taktil, relationell direktkontakt. Det skall 

inte heller uteslutas att arbetet griper tag om utomstående genom studiens gestaltande eller 

skrivna uppsatsdel.  

Studien tar avstamp ur Forsbergs tidigare forskning ”Sen då?”: Svartsyn, framtidstro och reella 

möjligheterför elever på det Estetiska programmet. I Forsbergs undersökning synliggörs en 

negativ, generaliserad värdering av vad bildämnet skall leda till för eleverna. I min egen studie 

har jag under samtal med eleverna fått ta del av deras egna framtidsplaner och flera av dem 

förbereder sig för att söka till folkhögskolor med estetisk karaktär. Om detta är en affekt av 

studien eller andra bakomliggande orsaker vet jag inte, men helt klart en förändring i positiv 

riktning ut ett bildpedagogiskt perspektiv. 

Arbetet skulle kunna framöver utvecklas genom att låta elevgestaltningarna ställas ut i relation 

till platsen de utgick ifrån. Det skulle också vara utav intresse att gå vidare med elevernas 

begripliggörande av sina arbeten, det vill säga konst och känslor, även de demokratiserande 

aspekterna skulle kunna ligga till grund för fortsatt arbete. 

Att arbeta med bild- och designpraktiker sammanfaller väl med gymnasieskolans allmänna mål 

och eleverna gör sig värdefulla meningskapanden, studien gick ut hårt som en demokratisk 

krigsförklaring i den mening att förändra en motstridande negativ trend av bildämnets värde. Jag 

och mina elever stred med material och motgångar men kom ut på andra sidan och vann. Vi vann 

i bemärkelsen att vi erövrade nya kunskaper, kunskapande skedde som blev meningsfullt för 

eleverna och jag som lärare har flera nya redskap för att inte bara göra om hela processen men 

för att fortsätta strida i bild- och designpraktikers ära! 
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