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Abstrakt  

AnnCharlotte Sjöberg Fahlstedt (2008) 
 

”Oj, va häftigt, det blir ju som på riktigt!” En etnografiskt inspirerad studie av 
4 natur/estet elevers perspektiv på en arbetsprocess  
 

Institutionen för Bildpedagogik 
Konstfack i Stockholm 
 
Detta är en etnografiskt inspirerad studie med vilken jag vill uppmärksamma och aktualisera 
en grupp gymnasieelevers perspektiv på en arbetsprocess med en estetisk gestaltning. Den 
studerade elevgruppen består av fyra flickor, en dramaelev och tre musikelever. De genomför 
arbetsprocessen som en del av ett obligatoriskt 100 poängs projektarbete under sitt andra år på 
gymnasiets Natur/Estetiska program. Gymnasieskolan där den estetiska gestaltningen tar form 
ingår i ett internationellt nätverk av gymnasieskolor belägna i 18 europeiska länder. 
Nätverkets grundtanke är att eleverna genom så kallad internationalisering skall utveckla 
lärande och förståelse om andra kulturer. Temat för år 2008 behandlar goda och hållbara 
förslag på miljösatsningar i de olika länderna. Genom ett utbyte av PM om de olika utvalda 
miljösatsningarna skall eleverna med hjälp av estetiska gestaltningarna visualisera de olika 
förslagen vid en internationell konferens i april 2008. Gruppens arbetsprocess och studien av 
den startade upp den 16 oktober 2007 och avslutades den 12 maj 2008. Med en kvalitativ 
metod bestående av observationer med fältanteckningar, dokumentationer i form av 
ljudinspelningar, foton och film har data samlats in under loppet av sju månader. Studien 
rapporteras i form av fallbeskrivningar. Studien vill belysa vilka betydelser informanterna ger 
sitt lärande i grupp och hur de ser på de visuella verktyg som används under processen. 
Elevperspektivet har framkommit genom ljud och bildelicitering vid en återkoppling där åtta 
”case” (fallbeskrivningar) användes. Återkopplingen har konstruerats genom en urvalsprocess 
där fokus lagts på ett etnografiskt material som beskriver delar av processen ur ett 
tidsperspektiv. Av detta följer att den inte kan beskriva eller fånga hela den intakta processen. 
Informanterna valde gemensamt ut vad de ansåg som viktigt att ta del av utifrån det 
presenterade dokumentationsmaterialet. Elevperspektivet innehåller tankar om att inte ha fått 
något gjort överhuvudtaget, missnöje över material som refuserats, upplevelser av god 
kunskapsutveckling i nära samarbete med handledaren och tillfredsställelse över enkla 
pennskisser som haft betydelse för processens utveckling och kommunikation. Elevernas 
utsagor och reflektioner ger en inblick i vilka diskurser eleverna tar upp vad gäller lärandet i 
grupp och perifera visuella kulturer.                                                                                
 
 
Nyckelord: Elevperspektiv, Estetisk gestaltning på Gymnasiet, Arbetsprocess, Grupp, 
Individ, Processkriterier, Bedömning, Elicitering, Diskursanalys 
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Förord 
 
 
 
Mina dagboksanteckningar från ett föräldramöte år 2005 där jag deltog som förälder. 
 
 
I klassrummet börjar det bli varmt och kvavt. Mörkret utanför de väggstora fönstren gör att 
dessa fungerar som avbildande jättespeglar.  Lysrören i rummets tak har dagsljuskaraktär och 
skriker ned över höstbleka ansikten. Ikväll hyser rummet minst en förälder från var och en av 
de 28 elever som gör sin skolplikt här. Läraren började närma sig slutet av sin rutinmässiga 
terminsinformation där framme vid den gröna tavlan. Vardagskvällens sena timma och 
lärarens släpande röst odlar en och annan förlupen gäspning hos de lyssnande. Vid punkten 
övriga frågor räcks så handen upp av en förälder. Hon ville veta mera om ”handstil”. 
- Min son gillar inte att skriva för hand eller att teckna, måste verkligen barnen hålla på och 
traggla med detta i dessa it - tider? 
Läraren svarar inkännande men utan vidare omskrivningar, att det är bra att eleverna 
utvecklar en personlig handstil och tränar upp sitt formspråk. 

Föräldern fortsätter - Jag tycker att det vore bättre om de fick varsin dator istället för allt tjafs 
med pennor och papper, förresten är det onödigt med färger och sådant också, ett himla 
slöseri, jag tycker att de borde få slippa. Vad skall allt detta kladdande tjäna till?1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Egna Dagboksanteckningar 2005 
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Inledning 
 
Upprinnelsen till denna studie är min egen känsla av okunskap om den situation ungdomar 

kan uppleva i sin skolvardag inom ämnet estetisk gestaltning. Jag har valt att arbeta 

pedagogiskt med bild och form med barn och ungdomar utanför skolans ramverk vilket har 

skapat ett behov och en nyfikenhet på hur och vad som kan utspela sig inom det estetiska 

området på en gymnasieskola idag. Hur kan det gå till inom ämnet på en gymnasieskola idag? 

Det är elevernas eget perspektiv på sitt lärande genom skapande, som jag vill diskutera i den 

här studien. 

I mina egna pedagogiska möten med elever har jag lagt märke till att flera av dem söker med 

sitt gestaltande arbete att utveckla sin förmåga att använda intuition. Jag uppfattar att de med 

skissarbete och enkla verktyg, exempelvis i form av krita, penna och papper, tränar sin 

artikulation. Utifrån dessa skisser utvecklas sedan tankarna genom reflekterande och 

ifrågasättande såväl individuellt som i grupp. Tankarna synliggörs både formellt och 

informellt i detta sammanhang och därför blir mitt antagande att skissarbete är användbart 

inom alla typer av kreativa arbetsprocesser och kan få stor betydelse för den utveckling och 

kommunikation som tar form inom olika arbetsgrupper. I denna studie undersöks fyra 

gymnasieungdomars arbetsprocess i en estetisk gestaltning och hur de uppfattar sitt skissande 

och kommunicerande i denna gruppdynamiska arbetsprocess. Jag är intresserad av hur de 

uppfattar att de erövrar och formar sina olika ståndpunkter i sitt estetiska lärande samt hur de 

ser på sin utveckling utifrån mängden av visuella uttryck som finns tillgängliga idag.  

Bakgrund 
 
Vi deltar alla i en expansiv tid av utveckling där teknikanvändningen ständigt ökar. 

Människors möjligheter till visualisering av sina åsikter, sina subjekt, sin kultur, har större 

och snabbare geografisk och tidsmässig räckvidd nu, än någonsin tidigare i historien. 
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Möjligheten till utbyte och kommunikation mellan geografiskt åtskilda kulturella nätverk kan 

genom den nya tekniken beskrivas som växande och blomstrande hos de grupper och 

individer som använder och har tillgång till dessa verktyg. I kunskapssamhället har 

människan ett nytt redskap i datorn med en användningspotens som skiljer sig från alla 

tidigare redskap. Datorn är framtagen genom människans förmåga att bearbeta naturen och 

utveckla denna, vilket i sin tur leder till nya former av socialt liv, ”naturen” blir till ”kultur”.2  

Ett förändrat lärande 
 
Forskare reflekterar över hur konsekvenserna av det nya lärandet kommer att te sig i 

framtiden och försöker genom olika studier sätta fingret på vad det egentligen är som pågår.  I 

en artikel i tidningen Datorn i Utbildningen nr 5/07 beskriver Bodil Jönsson en del av de 

verktyg som används för dagens kunskapsbyggande. 3  Hon menar att det via datorerna odlas 

fram en ny typ av kunskap, som hon kallar ”populärkunskap”,  ett nytt begrepp som hon 

myntat med inspiration från det idag så spridda begreppet ”populärvetenskap”. Hon menar att 

det under ett par decennier har utspelat sig ett fullskaleexperiment mitt ibland oss som utan 

några som helst beslut om skolreformer eller läroplansrevisioner i grunden förändrar 

förutsättningarna för lärande, undervisning och utbildning. Dess komponenter är lågt räknat 

bara tre; datorn, mobiltelefonen och Internet, men att dess effekter för hur vi lever våra liv och 

för vad vi lär (och inte lär) är vittgående.4 

 

Med Internet har även skolan öppnats mot samhället på ett nytt sätt och läraren har inte längre 

kontroll över den information som eleverna har tillgänglig innanför skolans väggar. Både 

elever och lärare konfronteras med information så fort de loggat in på datorerna. Någon 

isolerad facklitterär bas finns inte längre att utgå ifrån. Att ”surfa på nätet” och ”googla” har 

blivit vardagsgöra och präglar användarens världsuppfattning, tänkande och agerande. Takten 

och tillgången till information ökar ständigt i kampen om att kunna ge de bästa 

förutsättningarna för ett gott lärande. 

Genom 1990-talets gymnasiereform infördes ett treårigt estetiskt studiealternativ för första 

gången i svensk skolhistoria.5 Inom gymnasieskolan är programmål, kursplaner, 

betygskriterier de styrdokument som anger formen för utbildningens ramverk. Skolledare, 
                                                
2 Kullberg Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund Studentlitteratur sid 130 
3 Bodil Jönsson (2007) Lär vi som vi lever? Om det förändrade lärandet artikel Datorn i utbildningen nr 5/07 
hämtad från internet  07-12-18, 10.21, http://www.diu.se/nr5-07.asp?artikel=s4 
4 Ibid, 07-12-18, 10.21 
5  Skolverkets rapport nr 163. Utvärdering av gymnasieskolan 1998 



09/02/16  H.02 Ann Charlotte S Fahlstedt    4  

handledare, lärare, mentorer och pedagogers individuella pedagogiska arbete tillsammans 

med eleverna, samverkar till hur varje individs lärande utformas. De av skolverket 

rekommenderade bedömningskriterierna för betygens olika graderingar skall stödja lärarnas 

bedömningar av elevernas kunskaper. 

Lars Lindström har under många år arbetat med att kartlägga bedömningsgrunder inom 

estetiska inriktningar i skolan. Han hävdar att vi behöver studera elevernas uppfattningar om 

sitt visuella lärande i större utsträckning än tidigare för att kunna utveckla didaktiken.6 

Utifrån egna upplevda pedagogiska dilemman och efter att ha tagit del av ovan nämnda 

rapporter har jag blivit intresserad av elevernas förståelse för hur och vad lärandet utgörs av. 

Jag vill därför lyfta fram och aktualisera ett elevperspektiv på lärande i ett estetiskt 

gestaltningsarbete. Genom en studie av fyra elevers arbetsprocess när de genomför ett 

projektarbete i grupp, där en estetisk gestaltning är ett av målen med arbetet. 7  

Skolverkets senaste utvärdering 
 

 År 1998 gjordes Skolverkets senaste utvärderingsrapport av bland annat det estetiska 

programmet. Rapporten visade att konst och estetik som fenomen och begrepp, bör tas hänsyn 

till och ses i ljuset av tidens stora förändringar i den historiska processen. För att få kunskap 

om hur eleverna uppfattade sin studiesituation genomfördes studien med en utvärdering våren 

1998.8 Kort beskrivet genomfördes studien med 41 olika skolor och fem olika 

gymnasieprogram. Hela gymnasieskolan utvärderades med fem program åt gången under 

1990-talet. Genom olika metoder bl.a. brevväxling ville man spegla ungdomarnas syn på ”hur 

det är att gå i gymnasiet”. Några av frågorna som ställdes handlade om varför de valt denna 

utbildning, vilka förväntningar som fanns och hur arbetet i skolan förflöt. Eleverna fick ange 

vad de ansåg att de lärt sig, synpunkter på arbetsklimatet och sina möjligheter till påverkan 

och eget ansvar. De fick ange vilken nytta de trodde sig kunna få av utbildningen och vilka 

planer som fanns inför framtiden samt vilken betydelse APU:n (arbetsplatsförlagd 

undervisning) och specialarbetet har haft för dem. 

Inom det estetiska programmet sammanfattar utvärderingen att programmet saknar en 

idémässig kärna. Konstarterna svävar fria som satelliter kring individuella intressen medan 

estetiken som samlande tankegods är svårare att identifiera. Esteteleverna kommer i sina olika 
                                                
6  Lars Lindström citerad: Ulrika Jeppson (2005) Pedagogiskt arbete som forskningsfält, Skapande Vetande nr 
44 
7  PA 1201- Projektarbete, Skolverket, uppskattad arbetstidsinsats. 
8  Skolverkets rapport nr 163. Utvärdering av Gymnasieskolan 1998.  
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framtida yrkesroller att vara bärare och producenter av ”kultur” som är en viktig och 

nödvändig ingrediens i allt mänskligt och samhälleligt liv. Den professionella identiteten 

handlar i första hand om att delta, först i andra hand kommer musikerns, dansarens eller 

bildkonstnärens personliga karriär.  Programmet saknar detta sammanhållande kitt i 

utbildningen, vilket gör programmet svagare än det behöver vara.9 

Estetiska arbetsprocesser i skolan 
 
Vilken roll spelar intuitionen i den estetiska läroprocessen? Hur ser samspelet ut mellan 

analytiskt och estetiskt tänkande? Sådana frågor har Lars Lindström undersökt genom att 

studera individer i lärandesituationer. Material har hämtats från Portfolio-dokumentationer 

och har studerats för att förstå hur adekvata bedömningar kan ställas utifrån detta material. 

Syftet med studien var att ta fram begrepp för bedömningar av elevers skapande förmåga 

inom metallslöjd. En undersökning gjordes av hur lärarutbildare och konsthantverkare 

värderade portfolios i metallslöjd. Genom att ställa sig frågan vad som skilde nybörjare från 

experter i fråga om sättet att gripa sig an en uppgift fick Lindström fram att nybörjaren utan 

tidigare erfarenhet går oförberedd in i arbetet och tvingas söka formmässiga och tekniska 

lösningar direkt i materialet. Med detta menar han att hon då inte är herre över processen utan 

styrd av materialet och dess egenskaper. Experten däremot har ett mål och en idé för ögonen, 

har förberett processen genom noggrant skissarbete och är medveten om problem som kan 

uppstå och har en förberedelse för hur hon skall handskas med dem.10 Ett huvudresultat blev 

att medan elevers bilder blir bättre ju längre tid de gått i skolan, så stagnerar de eller uppvisar 

endast obetydliga förbättringar i fråga om processkriterier som har att göra med förmågan att 

arbeta självständigt och, värdera sitt arbete.11  

Processkriterierna som undersökts handlar om undersökande arbete; uppfinningsförmåga, idé 

och planering; förmåga att utnyttja förebilder, genomförande; förmåga till självvärdering. 

Lindström menar att dessa kriterier har en betydelse i sin egen rätt genom att de visar hur väl 

skolan uppnått det övergripande mål som beskriver en utveckling från att lösa uppgifter till att 

ge sig i kast med komplicerade problem på ett sätt som vittnar om självständighet och 

säkerhet. 12 

                                                
9  Skolverkets rapport nr 163. Utvärdering av fem gymnasieprogram 1998.   
10 Lars Lindström (2001) Från Novis till mästare, Stockholm,  Lärarhögskolan hämtad internet 
www.prim.su.se/seminarier/pdf/slojd6.pdf . sidan 10 
11 Ibid sidan15 
12 Ibid sidan 12 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma och aktualisera hur en grupp gymnasieelever 

uppfattar sitt estetiska lärande i en arbetsprocess, vilka moment i processen som eleverna 

anser som viktiga och avgörande för arbetet. Vad är det som utspelar sig utifrån elevernas 

perspektiv? Studien genomförs utifrån etnografisk metod där den avslutande analysen kan 

bidra till ökad förståelse för elevernas estetiska lärande. Didaktiskt kan sägas att studien vill 

ge röst åt elevernas uppfattningar om sitt skapande arbete och deras förhållande till den 

visuella kulturen i sin omgivande läromiljö.  

Frågeställningar 

Problemområdet som jag vill diskutera i denna studie, handlar främst om processkriterierna i 

det undersökande arbetet; uppfinningsförmågan; förmågan att utnyttja förebilder; förmågan 

till självvärdering. Forskningsfrågorna som jag önskar belysa genom studien handlar om hur 

elevgruppen ser på sina valda arbetssätt och vilka betydelser de ger processen och de visuella 

verktygen ur ett lärandeperspektiv.  

Genom att belysa följande underfrågor vill jag synliggöra gruppens perspektiv inom det valda 

området.  

• Hur beskriver eleverna sitt lärande? 

• Vilka betydelser ger eleverna processen och de visuella verktygen som 

används? 

• Hur ser eleverna på tid för reflektioner och utbyte i gruppen? 

Urval och avgränsningar 

Estetisk gestaltning i grupp inom ett internationellt samarbetsprojekt 
 
Den grupp som jag följt består av fyra ungdomar på en gymnasieskolas naturprogram med 

estetisk inriktning. De har individuellt och frivilligt anmält sig till att delta i ett internationellt 

nätverksprojekt som skolan medverkat i sedan slutet på 1980-talet. Inom ramen för detta 

nätverksarbete skall eleverna utföra sitt obligatoriska projektarbete. I tillgängliga dokument i 

form av informationsbrev och skolans hemsida, beskriver ledningen att de arbetar aktivt och 

på flera fronter med internationalisering av elevernas studier. Rektorns ord på skolans 

hemsida lyder enligt följande: 
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Utbyten, studieresor, praktikveckor utomlands eller gemensamma projekt med skolor utomlands 

utgör viktiga inslag i många elevers utbildning. Våra elevers perspektiv breddas och kunskaper 

fördjupas genom projekt med en internationell anknytning. Den europeiska dimensionen är 

viktig och påtaglig.13 

 Det aktuella samarbetet går under namnet ”Europrojekt” och är uppbyggt av ett nätverk med 

20 gymnasieskolor från 18 europeiska länder som skall delta i årets samarbete. En konferens 

består av en tre dagar lång sammankomst i ett av länderna och dess representerande skola och 

genomförs som avslutning på projektet. Konferensen i år 2008 och de närmaste två åren har 

Sverige som värdland och genomförs vid den gymnasieskola där min studie företas. Elevernas 

arbete genomförs som ett grupparbete i projektform och skall utmynna i en estetisk 

gestaltning som framförs och redovisas på den Europeiska Konferensen den 20 april våren 

2008. Arbetet som genomförs bedöms som ett projektarbete enligt skolverket PA 1201 – 

Projektarbete 100  poäng. Det är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan som vanligtvis 

genomförs det tredje och sista skolåret. De elever som väljer att genomföra denna extra kurs 

under det andra studie året kan tillgodoräkna sig detta inför det sista året. Elevernas projekt 

skall genomföras utanför schemalagd skoltid. 

Den elevgrupp som ingår i den här studien består av fyra flickor 17-18 år, som läser sitt andra 

år på gymnasiet. Det aktuella arbetsområdet (temat) inom Europrojektet är                              

”Hållbar utveckling inom gott miljöarbete”. Detta presenterades av bildläraren för en grupp 

på 35 elever i september 2007. Fyra av eleverna anmälde sitt intresse för projektet. 

Bildläraren som tog emot anmälningarna bildade en arbetsgrupp av dessa fyra flickor. En 

flicka läser natur/drama och de övriga tre  på natur/musik inriktningen. I projektets mål ingår 

förutom de obligatoriska delarna, att föra loggbok, göra en projektplan och projektbeskrivning 

enligt kursplan PA 1201 och som skall redovisas till gruppens handledare utifrån planerade 

tidsramar. Min studie av arbetsprocessen genomfördes med start i oktober 2007 och 

avslutades i maj 2008. Gymnasieskolan där undersökningen genomförs ligger inte i min 

hemkommun vilket jag tyckte underlättade valet av skola. Jag tänkte att det var bra att jag inte 

tidigare kände till verksamheten på skolan utan kunde förhålla mig öppen och 

förutsättningslös i uppläggningen av studien. 

Gymnasieskolans programbeskrivning 
 
Natur/estetiska programmets inriktning på den skola som studien gäller benämns i skolans 

egen information som ett specialutformat program. Programbeskrivningen är ett av de 

                                                
13 Informationstext gällande det internationella projektet (2007)hämtad Internet 2007.10.15 (anonymiserad) 
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ramverk som omger eleverna. Här ges möjligheter att kombinera de estetiska 

karaktärsämnena med kärnämnena inom det naturvetenskapliga området. En beskrivning från 

skolans hemsida: 

 
                         Estetiska inriktningar 

Här finns en möjlighet för dig som vill kombinera en naturvetenskaplig utbildning med en 
estetisk profil. Utbildningen ger dig en god grund att stå på inför vidare akademiska studier 
samtidigt som du får utöva ditt estetiska intresse och utveckla din kreativitet inom det området. 
Du har möjlighet att planera din utbildning så att du får full naturvetenskaplig behörighet. Valet 
som du gör inför gymnasiet innebär ett estetiskt grundpaket som du läser över tre år, utöver den 
naturvetenskapliga program basen. 
 
Du kan välja mellan: 
 
Bild och formgivning 
Du får möjlighet att utveckla ditt bildskapande och ditt eget personliga uttryck genom att arbeta i 
ett flertal olika tekniker och material. Du startar med grundläggande undervisning i teckning, 
måleri och skulptur. Du arbetar med övningar i bildkomposition, bildsamtal, perspektiv- och 
färglära, för att sedan arbeta mer tematiskt och projektinriktat där möjligheterna att utveckla ditt 
eget uttryckssätt är stora. Vi utnyttjar Stockholms konstmuseer och gallerier för inspiration och 
samtal om konst, samt visar våra arbeten i egna utställningar. 
 
Teater 
Genom lekar, improvisationer och scenframställningar utvecklar du ditt självförtroende, din 
förmåga till samarbete med dina medspelare och dina sceniska färdigheter. Du lär dig grunden 
för text- och föreställningsanalys samt får en orientering om teatern som arbetsplats. Vi 
genomför regelbundet sceniska redovisningar och föreställningar i vår teaterstudio på skolan och 
iscensätter årligen en pjäs på Confidencen, Ulriksdals slotts-teater. Vi har deltagit i flera 
internationella projekt i bl.a. Belgien, Spanien och i Ryssland. Genom Stockholms rika 
teaterutbud får du en inblick i den samtida teaterns olika uttryckssätt. Vår arbetsmetod präglas 
av tema- och projektinriktad verksamhet ofta med samarbete över ämnesgränserna som mål. 
 
Musik 
Musikundervisningen strävar efter att utveckla din kreativitet och självkänsla. Genom konserter 
och projekt får du möjlighet att i små och stora grupper spela/sjunga visor, blues, rock, klassiskt, 
musikal och jazz. Du får undervisning på ditt huvudinstrument/sång. 
Vi erbjuder dig också att utveckla dina färdigheter på de vanligaste kompinstrumenten till 
exempel piano, gitarr, trummor och bas. Under alla tre åren kommer också körsång och 
musikteori att ingå som en del av undervisningen.14 

 

Skolverkets ramar för projekt 
 
Skolverkets projektbeskrivning PA – 1201 anger formen för hela det schemalagda och 

obligatoriska arbetsprojekt som elevernas arbetsprocess uppstår inom. 

Syftet med arbetet beskrivs enligt detta ramverk enligt följande: 

 
                      Projektarbetets Syfte: 

Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större 

                                                
14 Informationstext gällande det Natur/Estetiska programmets utformning, hämtad skolans hemsida 2008.03.28 
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arbete och ge erfarenhet av ett arbete i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa 

och fördjupa kunskaper inom ett program eller en studieinriktning.                                                    

Projektarbetets karaktär:                                                                                    

Projektarbetet kan anlägga olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett projektarbete består 

alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt. Denna slutprodukt kan vara ett 

konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en film, en utställning eller liknande. Ett 

projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i att ställa en fråga, formulera ett problem eller 

ställa upp antaganden. För att besvara frågan, lösa problemet eller bekräfta antagandena söks, 

värderas och används information. Denna information kan antingen vara ett resultat av egna 

undersökningar eller hämtas från publicerade källor utan att de för den skull behöver vara en 

reproduktion. Ett sådant projektarbete kan redovisas som en uppsats eller i en annan form, till 

exempel genom att utnyttja multimedia.15 

 

Dokumentet ger anvisningar om vad arbetet skall innehålla och vilka olika kriterier som skall 

uppfyllas för tre olika bedömningsnivåer godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. 

Historik om det internationella nätverket  
 

Nätverket ”Europroject” bildades 1988 då ett utbyte tog form mellan ett gymnasium i staden 

Neunen i Tyskland och en skola i Frankrike. Arbetsgruppen hade då som mål att genomföra 

en konferens i staden Geldrup i Danmark år 1991. Konferensen genomfördes och 13 

gymnasieskolor ifrån olika delar av Europa deltog. I 2008-års projekt deltar 20 som tidigare 

nämnts gymnasieskolor från 18 olika länder. Elevernas projekt ingår i ett större, 2 årigt 

skolutvecklingsprojekt som syftar till att stimulera ökat samarbete och rörlighet mellan 

europeiska skolor. Internationella programkontoret stödjer projektet ekonomiskt. Temat för 

2008  inriktades på frågor om ”varaktig utveckling inom gott miljöarbete.”16  

Samarbetsprojektets ambitioner 
 
Inom det beskrivna nätverket finns en uttalad strävan att bygga kunskap utifrån devisen 

”Education without frontiers” (Utbildning utan gränser). Utbytesprojektet omges av 

dokument i form av informationstexter om det europeiska nätverket, men även texter som 

värdlandets gymnasieskola utformat. Följande material presenteras på skolans första sida av 

hemsidan.  
I vår kommer representanter till Stockholm och Gymnasieskolan från alla länder för ett projekt 

som skall spegla goda exempel från Europas alla hörn gällande hållbar utveckling inom gott 
                                                
15 PA 1201 – Projektarbete, Skolverket, Skolverket 
16 Informationstexter från Internet, Googlesökning på ”Eco-Rocks 2008” hämtad 2007.11.15 
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miljöarbete. 

Så här går det till: 

Eleverna i Europa tar fram goda miljöexempel från sin hemort. Dessa exempel skickas till en 

annan skola och annat land inom projektet. Där omarbetas iden eller det verkliga exemplet på 

god miljösatsning och presenteras den 20 april med något estetiskt verktyg; en sång, en 

dramaillustration, en bildpresentation eller ett dansnummer. En av skolornas drama lärare agerar 

konstnärlig ledare och skall samordna alla länders bidrag till en helgjuten föreställning.17   

Empiri 
 
Studiens empiri består av data insamlad med en etnografiskt inspirerad metod under förloppet 

av en arbetsprocess där fyra gymnasieelever samarbetat kring en estetisk gestaltning. 

I bakgrunden beskrivs kontexten i vilken gestaltningen utvecklas. Uppslaget till 

forskningsfältet presenterades för mig av en elev som går på skolan. Jag tyckte det var 

intressant att den estetiska gestaltningen skulle genomföras i ett internationellt samarbete. 

Elevernas process och min etnografiska studie pågick under läsåret 2007/08. Empirin 

innehåller systematiska fältanteckningar och notiser från olika samtal, inspelade 

handledningssamtal, arbetssamtal mellan eleverna, foton och filmdokumentationer. En del av 

det filmade materialet är producerat av eleverna själva. Kontinuerligt transkriberande och 

analyserande av texter, så kallade analytiska promemorior (se bilagor), har sammanfogats 

systematiskt och kompletterar empirin för att skapa en genomskinlighet i materialet. Dessa 

har tolkats med fokus på att belysa ovan nämnda processkriterier18 och lägger grunden för de 

åtta fallbeskrivningar (”case”) 19 som presenterats för eleverna av mig. Dessa utvalda ”case” 

är fallbeskrivningar av händelser som jag gjort. Genom sin sammansättning får de en 

inverkan på arbetsprocessens gestaltning i den här studien. En ytterligare aspekt som rör 

urvalet av fallbeskrivningar var att de skulle bilda en rättvisande ram för hur arbetsprocessen 

framträdde i ett tidsperspektiv. Det utvalda och sammansatta materialet står som en 

beskrivning av arbetsprocessens utveckling enligt mitt etnografiska synsätt. En återkoppling 

med informantgruppen gjordes i maj, två veckor efter att konferensen och elevernas 

framträdande genomförts.  

                                                
17 Informationsbrev till eleverna på Gymnasieskolan där studien görs utformat av rektor och projektledare. 
18 Lars Lindström (2001) Från novis till mästare, Lärarhögskolan i Stockholm sidan 4 
19 Birgitta Kullberg (2004) Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, Lund sidan 13 
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Metod 

Etnografi och elicitering 

Om etnografi 
 
Eftersom syftet med undersökningen är att belysa elevers perspektiv på estetiskt lärande i 

grupp har jag valt att använda en etnografiskt inspirerad kvalitativ metod för insamlingen av 

data. Inom denna ansats ser forskaren på människan som en unik varelse och vill försöka 

förstå människan genom hennes utsagor och handlingar.20 Dessa skall tjäna som deskriptivt 

material med tyngdpunkt på den kvalitativa processen. 21 Elevgruppen och handledarens 

utsagor bildar data genom film och ljuddokumentationer gjorda av mig och eleverna. 

Metoden ger möjlighet att rapportera i form av fallbeskrivningar så kallade ”case”.22 Casen 

består av film och ljudinspelningar, analytiska promemorior samt mina reflektioner. Utifrån 

detta material bjuds informanterna till en återkoppling som innebär ljud och bildelicitering. 

Eleverna ges alltså tillfälle att reflektera över ett material som på sätt och vis färdats genom 

tid och rum. De tar del av materialet i en för dom ny miljö, i min ateljé och ser och hör dem i 

ett nytt sammanhang, i en ny situation. Gillian Rose resonerar om betydelser av bilder i tid 

och rum. ”Images as objects are mobile, for sure, but whether they are also always 

recontextualized when they travel needs to be established rather than assumed.”23 I den här 

studien innebär detta att informanterna väljer ut vilka ”case” de anser som mest intressanta att 

reflektera över.  De reflektioner som framkommer vid detta sista möte med informanterna 

skall kasta ljus över elevernas perspektiv på den gemensamt genomförda arbetsprocessen. Vid 

den slutgiltiga analysen av materialet har ett diskuranalytiskt förhållningssätt använts. De 

diskurser som tas upp handlar om de sociala processer i vilka betydelser skapas och förs 

vidare. Vilken typ av handlingar skapar de svängrum för och vilka får det trångt?24    

Om fältarbetet 
Studien utförs i den aktuella skolans lokaler men också hemma hos några av eleverna där 

gruppen samlats för att arbeta. Den slutliga eliciteringen vid återkopplingen genomfördes på 

min arbetsplats. Eliciteringen innebar att eleverna fick välja vilka case de ville ta del av och 

                                                
20 Ibid sidan 61 
21 Ibid sidan 54 
22 Ibid sidan 190 
23 Gillian Rose (2007) Visual methodologies, London: Sage sidan 235 
24 Jan Thavenius (2002) Den goda kulturen och det fria skapandet.  Diskurser om kultur i skolan.   Malmö 
Högskola. Malmö, sidan 8 
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jag spelade upp de ljudband eller visade de filmer de valde. Under tiden men även efter 

uppspelningen samlade jag sedan in deras reflektioner och kommentarer genom att anteckna 

deras utsagor. Samtliga perspektiv och reflektioner i form av utsagor tillkom i samtal med 

gruppen samlad och kan därmed sägas ge ett gruppdynamiskt elevperspektiv på processen.  

Kommunikationen mellan mig och informanterna inför observationstillfällena har skett via 

mobiltelefon och mail. Vi har haft både formell och informell kontakt under processens gång. 

Den tekniska utrustning som använts vid de olika dokumentationstillfällena är digitalkamera, 

digital ljudupptagare och mobilkamera. Allt inspelat material har transkriberats kort efter 

dokumentationerna. Det transkriberade materialet har lästs igenom flera gånger. Vid analys 

arbetet har ljud- och filmdokumentationer åter använts. 

Studien kan schematiskt beskrivas utifrån tre överlappande faser. The ”pre fieldwork” som 

innehöll förberedelser för fältet, the ”fieldwork fase” innebar genomförandet av fältarbetet 

och the ”post fieldwork” det avslutande arbete med avslutande analys, resultat och 

rapportering.25 Allt skrivet material är sammanfogat utifrån analyser och tolkningar av utsagor 

nedtecknade i transkriberad form eller direkta citat i form av utsagorna.  Här nedan ger jag en 

närmare beskrivning av faserna. 

Fas 1  

”The pre fieldwork” 
 
Genom att göra en sökning på Internet via google, där jag skrev in rubriken på det 

internationella projektet, fick jag initialt en inblick i vilken information som fanns där, och 

som berörde vad detta nätverk stod för och hur länge det funnits. Eftersom det var svårt att se 

aktualiteten i de uppgifter som låg ute på nätet bestämde jag mig för att gå vidare med min 

förfrågning om att följa projektgruppen.  Mina grindvakter, så kallade ”gatekeepers”26 som 

kan ge tillträde till undersökningsfältet, blev de fyra eleverna i gruppen, men även 

projektledaren för det internationella projektet (en bildlärare) och arbetsgruppens handledare 

(en fysik och matematiklärare). Jag började med att tillfråga en av eleverna i gruppen om 

möjligheter att utföra en studie av deras projektarbete. Hon var osäker och skickade mig 

vidare de ansvariga på skolan. Jag fick kontakt via mail med en av projektledarna och fick 

veta mer om vad projektet stod för. Jag gjorde även en förfrågan via mail till projektledaren 

och handledaren för nätverksgruppen på skolan. Inom några dagar kom mailsvar ifrån 

                                                
25 Birgitta Kullberg(2004) Etnografi i klassrummet, sidan 13 
26 Ibid sid 138 
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projektledaren om att de ställde sig positiva till min studie. De reserverade sig för att de hade 

förstått att jag kände en av eleverna i gruppen personligen och undrade om detta kunde 

påverka mitt arbete. Min synpunkt var att jag skulle studera gruppens gemensamma arbete 

med gestaltningen, varför detta faktum inte nämnvärt skulle komma att påverka studien. Efter 

att ha fått klartecken från lärarna på skolan formulerade jag ett brev som jag skickade med 

post till var och en av eleverna i gruppen, mina grindvakter (gatekeepers).  I brevet berättade 

jag lite mera ingående om vad min studies grundtanke var och lite om min etnografiska 

metod. (Bilaga 1.) Jag bad eleverna att kontakta mig individuellt om de hade flera frågor och 

att meddela mig om de ville ställa upp i min undersökning. Jag lämnade mina telefonnummer 

och uppmanade dem att gärna svara via sms. 

Efter några dagar fick jag svar från var och en av dem, via sms, att de ville vara med. Nu hade 

en kontaktlänk upprättats mellan oss, vi hade varandras mobilnummer och kunde nu 

kommunicera via telefonsamtal och sms. 

Fas 2 

”The fieldwork fase” 
 
I den inledande, observerande delen av fältarbetet var min uppmärksamhet fokuserad på att 

genomföra observationer där jag enbart lyssnade och samlade in dokument runt det 

internationella projektet. Jag kom även här i nära kontakt med handledare och övriga 

projektledare för det internationella samarbetsprojektet och hade informella kortintervjuer 

med projektledare och ansvariga för det internationella samarbetsprojektet. Kontinuerliga 

dokumentationerna gjordes i form av fältanteckningar och skisser, inspelning av samtal, foto 

och film av den uppstartade arbetsprocessen. Under observationerna gjordes ljudupptagningar 

av samtalen mellan handledare och elever och elevernas samtal i gruppen. Det inspelade 

materialet transkriberades fortlöpande. Teoribildning och de uppkomna reflektionerna 

nedtecknades. Insamlingsmetoden och de reflektioner som uppstod skulle utgöra ett mentalt 

bollplank för mig som observatör och inspirera till flexibelt tänkande i de kommande 

observationerna.27 

Genom att anpassa det etnografiska arbetet efter de förutsättningar som uppstår och behandla 

fältnotiserna analytiskt och göra täta beskrivningar kan nästa dags empiriska erfarenheter 

ställas mot dessa. Dessa täta beskrivningar skall innehåller fyra karaktärer: berättande 

                                                
27 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Danmark, Studentlitteratur, sidan 242 
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(narrativ), beskrivande, analyserande och tolkande.28 

De daterade fältnotiserna följdes upp med reflekterande texter som skapades under det 

transkriberande och analyserande arbetet så kallad ”analytisk promemoria” (se exempel i 

bilaga 2). En analytisk promemoria är en löpande dagbok som innehåller redovisade 

reflektioner och tolkningar gjorda av etnografen under studiens process. För att uppnå 

reliabilitet och göra materialet så opererbart som möjligt har jag valt att redovisa mitt 

tillvägagångssätt och studiens process med exempel från mina renskrivna anteckningar som 

bilaga. 29 En ambition med dessa bilagor är att illustrera tidsanvändningen vid varje 

observation samt att synliggöra mina tolkningar och reflektioner. 

Fältarbetet utvecklades med insamling av flera dokumentationer av det gestaltande arbetet i 

form av ljud och bild. Allt detta transkriberades. En dokumenterande film gjordes av eleverna 

själva utan min närvaro vid ett arbetstillfälle.  

Genom noggranna fältnotiser som löpande analyserades fanns tanken att finna stöd för mig 

själv, att intuitivt kunna växla position under fältstudien för att i möjlig mån ta fasta på de nya 

händelser som uppstod. Genom att vänta in signaler från eleverna i arbetsgruppen till deras 

möten och iscensättningar av arbetstillfällen, planerade jag inledningsvis att inte nämnvärt 

inverka på hur informanterna drev processen. Med mitt etnografiska grepp insåg jag dock att 

enbart min närvaro, vilken position jag än intog, på olika sätt hade betydelse för arbetet och 

inverkade på eleverna. 

Fas 3 

”The post fieldwork”  
 

Under denna fas skapas överblick och analyser görs av insamlad data.30  Utifrån en 

urvalsprocess utformade jag sedan fallbeskrivningar som jag kallar case. De 8 olika case som 

hade producerats var sammansatta med syfte att fånga hela processens framfart utifrån den tid 

som disponerats och händelser som påverkat processens utveckling. Efter att ha analyserat 

detta material tänkte jag ut frågor till varje ”case”. Syftet med frågorna var att ge mig stöd vid 

återkopplingen med informanterna då en bild och ljud elicitering skulle genomföras för att få 

tillgång till informanternas reflektioner. 31. Reflektionerna förväntas ge ett fördjupat 

                                                
28 Birgitta Kullberg (2004) Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, Lund sidan 160 
29 Ibid sidan 76 
30 Ibid sidan 14 
31 Gillian Rose (2007), Visual methodologies, London: Sage, sidan 240 
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perspektiv på några för eleverna viktiga områden inom den studerade företeelsen.32 

Vid återkopplingen valde eleverna själva de case de ansåg viktiga att diskutera.  De 

perspektiv som informanternas reflektioner genererade formades i gruppen.  Om 

återkopplingen genomförts individuellt hade troligen ytterligare dimensioner synliggjorts. 

Om elicitering 
 
Eliciteringen som undersökande metod är ett sätt att använda sig av bild och ljud inom 

socialvetenskaplig forskning. Att använda sig av bilder under intervjuer eller 

observationstillfällen ökar möjligheterna att fördjupa dimensionerna i en respondents 

berättelse enligt Gillian Rose. Bildtolkningens genomförande har tungt vägande betydelse för 

vilka diskussioner och resultat som framkommer.33 Rose föreslår att man som forskare delar 

upp metoden i sex steg vid undersökningstillfället. Initialt får respondenten en beskrivning av 

processen. En överenskommelse görs med berörda om hur bildmaterialet skall utformas. 

Vanligt är att respondenten själv tar fotografier eller gör film av ett utvalt område. Nästa steg 

bygger på att respondenterna ges tid att se det utvalda materialet för att sedan kunna reflektera 

kring det och föra ett samtal eller svara på mera fördjupade frågor från forskaren utifrån 

materialet. De avslutande stegen är forskarens analysarbete av empirin, samt 

resultatsammanställning där vissa av respondenternas fotografier kan ingå. Bildelicitering är 

en metod som kan varieras och läggas upp på många olika sätt. Men Rose lägger fokus på att 

vi som forskare har makt och att vi vid alla tillfällen av användande av bilder bör ställa oss 

frågor om bildernas ursprung och syfte. Enligt Rose teorie ingår följande som viktiga 

områden för analys där hon menar att meningen i bilder skapas: Platsen för producerandet av 

bilden (site of production), platsen för bilden eller själva objektet (site of the the image or 

object itself), platsen för betraktandet (site of the audiencing). Platsen (eng.sites), var bilden 

är gjord, metod, modalitet (eng.modalities) hur bilden är beskaffad och med vilka metoder 

och tekniker (eng, methods) den är tillverkad.34                
 
Genom att ställa frågor om detta i ett utvalt material i en studie kan man som forskare få ett 

bra utgångsläge i sin forskning inom visuella kulturer. Frågorna kan ge det visuella materialet 

en annan innebörd än den som först blev synlig och detta kan i sig leda till att ett nytt 

                                                
32 Ibid sidan 242 
33 Ibid sidan 217 
34 Ibid sidan 259 
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intressant område att studera och närmare förstå synliggörs.35 

Medveten om att min närvaro och studie på olika sätt påverkade den uppstartade processen i 

olika riktningar försökte jag sträva efter att invänta initiativen från eleverna till det 

fortskridande arbetet. Min önskan var att komma nära processen som uppstod i elevgruppen 

utan att inverka på elevernas val av tid planering för arbetet och att anpassa mina etnografiska 

nedslag till de rådande omständigheterna  

Återkopplingen med eliciteringen gjordes två veckor efter att den estetiska gestaltningen 

framförts på Konferensen. Jag bjöd in informanterna till detta tillfälle med information om en 

möjlighet att ta del av och reflektera över mitt producerade material. Samtliga visade sig 

positiva och vi kom överens om ett datum och att mötet skulle pågå i två timmar. 

Informanterna kom till min arbetsplats vid detta tillfälle. Jag presenterade muntligt de 8 case 

som min empiri bestod av. Presentationen tog ungefär 20 minuter. Informanterna valde ut de 

filmer och ljudinspelningar som de ansåg viktiga. De resonerade sig fram till detta 

tillsammans. De bestämde i vilken ordning de ville ta del av det utvalda materialet och satt 

tillsammans i gruppen när jag sedan visade det filmade materialet och spelade upp 

ljudinspelningarna för dem. Jag observerade och dokumenterade genom fältanteckningar det 

som utspelade sig under tiden.  

Forskningsetik  
 

Vid det första observationstillfället fick eleverna information muntligen om gällande 

forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven; Informationskravet; Samtyckeskravet; 

Konfidentialitetskravet; Nyttjandekravet.36 En kopia av ”Pul”- Personuppgiftslagen37 och dess 

innehåll delas ut till var och en av eleverna. Den elev som inte var fysiskt närvarande vid detta 

tillfälle, deltog via mobiltelefon och fick endast denna information muntligt. Inför publicering 

av dokumentationsfilmer och annat visuellt material i form av dokumentationsfilmer, skisser 

och elevernas bildspel tillfrågades eleverna individuellt. Var och an av dem ställde sig 

positiva till att materialet togs med i studien.  

Teoretiskt perspektiv 
 
I denna studie har jag valt att komplettera den etnografiska ansatsen med ett diskursteoretiskt 

                                                
35 Ibid sidan 150 
36 Vetenskapsrådets ämnes råd för humaniora och samhällsvetenskap, www.vr.se 
37 PUL – personuppgiftslagen, www.datainspektionen 
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perspektiv på kommunikation och sociala praktiker. Diskursanalysen kan ses som ett av flera 

angreppssätt som bygger på sociokulturella teorier om hur kulturella och sociala aspekter 

involveras i vår kunskap och våra uppfattningar om världen. Detta angreppssätt bygger enligt 

Vivien Burr på fyra gemensamma premisser:  
• En kritisk inställning till självklar kunskap 

• Historisk och kulturell specificitet 

• Samband mellan kunskap och sociala processer 

• Samband mellan kunskap och social handling 38 
 

Förutom den socialkonstruktionistiska grunden har diskursanalysen också sin bakgrund inom 

den strukturalistiska och poststrukturalistiska språkteorin. Den senare skiljer sig radikalt från 

den förra på två punkter enligt Marianne Winter Jørgenssen och Louise Phillips. Till skillnad 

från strukturalisternas fastlåsta språkstrukturer fokuserar poststrukturalisterna på 

språkstrukturernas teckenglidningar och förändringar. Winther Jørgensen, Phillips listar 

följande poststrukturalistiska huvudpunkter som rådande i det diskursanalytiska 

sammanhanget:  
 

• Språket är inte en avspegling av en redan existerande verklighet. 

• Språket är strukturerat i mönster eller diskurser, det är inte alltid tal om ett generellt 

betydelsesystem som i den saussureska traditionen utan om flera system där 

betydelserna skiftar från diskurs till diskurs. 

• Dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker. 

• Bevarandet och förändringen av mönstren ska därför sökas i de konkreta kontexter där 

språket sätts på spel. 39 
 

Diskursanalys som teori och metod innefattar i praktiken en mängd möjliga angreppssätt.  

Vilket angreppssätt man än väljer att använda i sin diskuranalys anser Winther Jørgensen och 

Phillips att teori och metod ska sammankopplas till en helhet, en ”paketlösning” som skall stå 

i fokus för arbetet.  Denna paketlösning bör enligt dem innehålla följande: 
 

• Filosofiska premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. 

• Teoretiska modeller. 

• Metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsfält. 

                                                
38 Vivien Burr (1995) citerad i Marianne Winter Jørgensen, Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och 
metod, Lund, Studentlitteratur  
39 MarianneWinther Jørgensen, Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund, 
Studentlitteratur, sidan 18 
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• Specifika tekniker för språkanalys. 40 
 

Min ambition har varit att arbeta med en socialkonstruktionistisk hållning för att skapa en 

genomskinlighet. Ramen för min analys utgör en diskursordning som jag benämner ”estetisk 

gestaltning i grupp på gymnasienivå” och fokuserar på elevernas arbete och lärande som en 

grupp. Genom att sätta en diskursordning som ram för sin undersökning kan man för det 

första ringa in en grupp diskurser för analys. För det andra kan man genom att se vad det 

råder strid om och vad som tas för givet göra vissa överväganden om kontigens och 

permanens. Med kontigens menas här huruvida en utsaga kan beskrivas som sann eller falsk 

genom att man sätter den i relation med den händelse i vilken den uppstått.  Med permanens 

menas här inom vilket område, inom vilken räckvidd företeelsen befinner sig.                                 

För det tredje kan man se hur fördelningen ser ut av diskurser inom diskursordningen.41 I det 

diskursiva fältet befinner sig det individuella lärandet, handledarens roll, de olika 

uttrycksformerna. I omständigheten att det handlar om samarbete i grupp har följande 

diskurser kategoriserats; internationalisering, projektarbete, process, bedömning och 

idéarbete. Dessa återkommer jag till i kapitlet Bearbetning och analys. 

 

I det inledande arbetet med insamlande av empiri anknyter mitt tänkande också till Mats 

Börjessons perspektiv på diskurser som innebär att man undviker en alltför rationalistisk syn 

på tillvaron genom att avstå från att upprätta förutbestämda ”stora diskurser”.42  Min ambition 

har varit precis som den han förordar, att försöka förstå de diskurser som diskuteras, liksom 

ett öppet förhållningssätt till de egna försanthållandena och perspektivvalen.43 

I mitt reflexiva arbete med att kategorisera det empiriska materialet har jag varit medveten om 

att de fynd som gjorts framkommit ur mitt eget meningsskapande. För att möta detta dilemma 

har jag försökt förhålla mig till följande av Börjesson formulerade batteri av frågor:  

 Hur stor är en diskurs, vem eller vad omfattas eller styrs av dem? 

 Varifrån kommer den och för vem? (Frågor som hör till begreppet intresse?) 

 På vilket sätt finns den och för vem? (Frågor som rör metodologisk kollektivism - 

metodologisk individualism?) 

 När är den? (Problemet med historia,  anakronism?) 

                                                
40 Ibid sidan 10 
41 Ibid sidan 135 
42 Mats Börjesson(2003) Diskurser och konstruktioner, Lund: Studentlitteratur, sidan 174 
43 Ibid sidan 176 
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 Har den konkurrenter? (Varför dominerar just den? Och gör den det?) 

 Varför förändras diskurser?  (Om diskurser arbetar utestängande: hur kommer det sig 

då att diskurser förändras över tid och rum?)44 

Diskursanalys hamnar oftast inte vid en punkt där allt helt enkelt skulle finnas i betraktarens 

öga och på så vis hamna i en idealism där verklighet helt enkelt skapas efter eget gottfinnande 

och idéer. Intresse för regelbundenheter och de många villkor och förutsättningar som utsagor 

vilar på kännetecknar det diskursanalytiska fältet. De diskursanalytiska begreppen makt, 

kunskap och sanning kan härledas till Michel Foucaults idéhistoriska arbeten. Makt 

undersöktes av Foucault som något produktivt i bemärkelsen att makt konstituerar diskurser, 

kunskap, kropp och subjektiviteter. Makt kan därför ses som den positiva 

möjlighetsbetingelsen för det sociala, det är här vår värld skapas, det är här som objekt skiljs 

åt och får karakteristika och relationer till varandra. Hur den sociala världen konstitueras, med 

dess subjekt och objekt i diskurser är något alla de olika diskursanalytiska greppen bör ha i 

fokus. ”Sanningseffekter” skapas inom de olika diskurserna och är alltså inlagrad i och 

skapad av, maktsystem. Makt är både det som skapar vår sociala omvärld och det som gör att 

omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts den är 

således både produktiv och begränsande.45   

Tidigare Forskning 
 

Nedan följer några exempel på forskare som intresserat mig och som på olika sätt tagit sig an 

visuellt material och utvecklat sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap. 

I skapande handlingar som av Pirjo Birgerstam definieras som ”idéernas födelse” är det 

nödvändigt med utrymme för inlevelse, fantiserande och drömmande .46 Hon fick i uppdrag 

via enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet att undersöka 

närmare de brister som upptäckts bland exempelvis landskapsarkitetstudenternas möjligheter 

att utnyttja skissandet. Efter att ha studerat eleverna och deras arbetssätt en längre tid 

upplevde hon inte att hon blivit klokare på hur de arbetade med sitt skissande. För att komma 

närmare ursprunget i skissandets utveckling och betydelsen av det, intervjuade hon kända 

praktiker som ständigt skissar i sina vardagliga gärningar. I sammanfattningen av 

undersökningen beskriver Birgerstam skissarbetet som ett viktigt moment i ett skeende och i 

                                                
44 Ibid sidan 176 
45 Ibid sidan 21 
46 Pirjo Birgerstam (2000) Skapande handling - om idéernas födelse,Lund, Studentlitteratur, sidan 9 
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kommunikationen. 
En skiss är en etapp, vilken som helst, i en sökande handlingskedja och den är det som sker med 

denna etapp. Utvecklingsprocessen kan i det enskilda fallet sträcka sig över minuter, timmar, 

dagar, veckor, månader eller år. Skissandet fortsätter som en temamässigt sammanhållen process 

vid sidan om andra samtidigt pågående arbets- och livsprocesser. De föreställningar som fångar 

ens intresse, och som har beröringspunkter med det man anar vara relevant i sammanhanget, blir 

under tiden ett framväxande mönster som ständigt uppenbarar sig i variationer. Skissen är inte 

den färdiga handlingsplanen utan att redskap för att finna den.47  

Intuitivt förhållningssätt och skissarbete 
 
Med ett intuitivt förhållningssätt kan man låta uppmärksamheten flyta fritt utan att fastna vid 

något bestämt menar Birgerstam. Genom detta sätt finns det stora möjligheter att handskas 

med stora massor av information. Initialt i skissprocessen tycks föreställningarna vara lika 

bildlösa som begreppslösa hävdar hon. Det handlar snarare om ett osorterat kroppsligt 

förnimmande av pågående skeenden samtidigt, både bildledes, ordledes och tonledes. Dessa 

kan antas fortplanta sig till organiska resonanser och bli till en mängd små rörelseimpulser. 

Inte ens en skissande person som har en stark inre bild i huvudet, det vill säga en mental bild, 

är så klar över innehållet att hon enbart kan sägas rita av eller översätta den till form. Hon 

beskriver på följande sätt upplevelsen av ett skissarbete: 

 
Den bilden är inte en visuell bild i vanlig bemärkelse med fasta konturer. Den består troligen av 

just kroppsmotoriska linjer, ett rörelsemönster. Det är nämligen först vid anblicken av det 

framväxande linjer som skissaren i regel blir klar över vad hon håller på att uttrycka - genom att 

uttrycka det.48 

Fixerat lärande 
 
Roger Säljö talar om lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. Den lärande 

människan utvecklar kunskap genom ett dynamiskt samspel med sin omgivning. Lärandets 

förändringar och ”loopingeffekter” beskriver han som kulturella redskap och inskriptioner 

som ingår i institutionaliserade praktiker och verksamheter. Inskriptioner kan förstås som 

kunnande och insikter som omvandlats till information, det vill säga de har fixerats i 

institutionellt relevanta former som text, bild, formler, tabeller, diagram, ritningar eller på 

annat sätt. För att kunna hantera inskriptioner och kulturella redskap måste människor 

                                                
47 Ibid sidan 165 
48 Ibid sidan 42,43 
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socialiseras in i tolkningsgemenskaper och få insikter i tolkningspraktiker. De måste lära sig 

att förstå hur man skall tolka informationen för att komma åt de erfarenheter som kodifierats. 

Detta innebär enligt Säljö, att man lär sig rekonstruera budskap och mening enligt vissa 

kriterier och normer. Tabellen och diagrammet som bevara informationen i frusen form, 

används för att rekonstruera en utveckling i samhället. Med en liknelse beskriver Säljö detta 

som att redskapen väcks till liv för att tjäna som ett medierande redskap. Sedan återgår de till 

att vara de döda ting som de är utan en användare.49  

Vidare menar han att det finns mycket som talar för att vi just nu befinner oss i en tid då nya 

läsarter uppkommer och, som följd av detta, nya läs- och tolkningsfärdigheter. Utvecklingen 

skapar i sin tur nya ”läsare” och medieanvändare som har nya förväntningshorisonter på vad 

som är intressant att ta till sig.50 

Visuella uttryck och kunskapsutveckling 
 
Vi kan förstå vår verklighet genom att artikulera den på olika sätt.  Genom att skriva, prata,  

dansa och måla, visualiserar vi den för oss själva och vår omgivning. Ett fungerande och 

användbart sätt att förstå sammanhang och utveckla ny kunskap är att arbeta med 

bildskapande av begrepp som saknar någon känd visuell form, menar Ylva Dahlman51. 

Genom visuellt arbete formuleras begreppen på ett annat sätt än med ord. Denna pedagogiska 

syn på bildskapandet vill hon beskriva som en form som inte försöker addera ny kunskap utan 

som istället plockar bort hinder så att studenterna kan komma åt kunskap de redan har.52 

Dahlman har genom att erbjuda en fristående kurs i formlära för natur och samhällsvetare 

inom agronom-/ skogsvetar-/ och naturresurs-utbildningarna på SLU (Statens 

Lantbruksuniversitet) under tio års tid haft möjlighet att studera elevernas kunskapsutveckling 

och kreativa tänkande. Hon har framförallt studerat samspelet mellan verklighet och 

föreställning och sökt blottlägga och förstå de dolda strukturer som genom bildarbete 

utvecklar kunskap. I hennes avhandling framgår att eleverna genom att sätta form på begrepp 

som inte har något känt visuellt uttryck kan utveckla kunskap som leder lärandeprocessen 

framåt: 
Medvetet arbete med bilder innebär att rationellt oförenliga erfarenhetskategorier sammanförs 

                                                
49 Roger Säljö (2005) Lärande & Kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, Stockholm, 
Nordstedt Akademiska Förlag, sidan 228 
50 Ibid sidan 223 
51 Ylva Dahlman(2004) Kunskap genom bilder, Uppsala: SLU Service Repro, sidan 205 
51 Ibid sidan 18 
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och att världen därigenom artikuleras i nya former. Detta sker genom att motståndet mot att 

lämna bekanta teorier förmås kapitulera. Föreställningsförmågan ökar därmed och världen 

framstår som mera komplex genom att flera möjliga alternativ visar sig och förmågan att 

planera, formulera och lösa problem växer. 

Processen, som samtidigt består av ett fasthållande vid gamla erfarenheter och en strävan mot 

nya, innebär att när världen accepteras som en ny artikulation har kunskapen vuxit och 

förhållandet till världen har förändrats. 53 

Designad kunskap 
 
Gunther Kress menar att lärandet mer och mer får karaktären av ”design”. Han menar att det 

är uppenbart att lärande just i våra dagar alltmer går ifrån att återge vad som är känt till att bli 

en fråga om skapande av nya insikter. Eleven skall med andra ord kunna artikulera vad som är 

nytt och intressant med det man producerat, med det gör man en kovändning ifrån det 

historiska sättet att utveckla kunskap där en redogörelse eller en uppsats som bara upprepar 

vad som redan är känt stod som mål för gott lärande. 54 Hur kan då institutionella lärmiljöer 

skapa förutsättningar till detta nya sätt att utveckla kunskap frågar jag mig? Roger Säljö 

menar att dessa nya och mycket krävande förväntningar bygger på en ny metafor för lärande. 

Institutionella lärmiljöer måste lära sig att signalera på sätt som blir begripliga och 

övertygande för människor i allmänhet. Lärande inom sociokulturell bemärkelse innebär att 

människor ökar sin förmåga att interagera med valda delar av den information och de 

erfarenheter som ingår i vårt samhälles kollektiva minne. De kan använda delar av dessa 

erfarenheter för sina egna aktiviteter i olika sammanhang genom att de är bekanta med de 

tolkningspraktiker som är relevanta.55 Men vårt kollektiva minne är inte fast och stabilt menar 

Säljö, det är inte ett ting, och det blir aldrig färdigt. Den tekniska utvecklingen av bland annat 

minnessystem och moderna kulturella redskap kan ses som några av tecknen på människans 

allt större behov och förmåga att utveckla lärandet och förmedla erfarenheter i alltmer 

fördjupade former. Men vad krävs då för möjligheten att delta i denna utveckling? Säljö 

menar att omfattande förberedelser hos nya generationer när det gäller att bli förtrogen med 

hur man utvinner kunskap ur dessa resurser är en väg. Det är i samspel mellan oss själva, de 

kulturella redskapen och våra olika lärmiljöer som våra sätt att lära formas; det är där vi får 

                                                
53 Ibid sidan 205 
54 Gunther Kress (2003) citerad i: Roger Säljö (2005) Lärande & kulturella redskap, om läroprocesser och det 
kollektiva minnet, Nordstedts Akademiska förslag sidan 240  
55 Ibid sidan 241 
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nycklarna till viktiga delar av vårt samhälles kollektiva erfarenheter.56  

Utveckling av estetiska uttryck 
 
Monika Lindgren som studerar musikämnet på plats i skolan ser diskurs som en social praktik 

där objekt och subjekt skapas i interaktion och handling, via specifika makttekniker. Subjekt 

och objekt är alltså något föränderligt, beroende av tidigare diskursiva praktiker och med flera 

möjligheter att positionera sig. Det relevanta blir då inte att klargöra vad subjektet är, utan hur 

det formas beroende på olika faktorer i egen social praktik, men även i relation med andra 

grupper och situationer. I hennes tolkning av Foucault, produceras subjekt genom diskurs på 

två sätt; genom människor som personifierar förväntade kunskaper eller attribut, till exempel 

homosexuella eller vansinniga och genom att erbjuda plats för människor som intar vissa 

subjektspositioner, som att framföra vissa för diskursen relevanta åsikter. I Foucaults sista 

verk, menar Lindgren att han öppnar upp för en friare syn på subjektet i sociala strukturer där 

makten är svagare, att själv få ett visst handlingsutrymme att positionera sig där man känner 

att man hör hemma. Utifrån ett bredare synsätt gav detta tänkande henne tillfälle att studera 

det till synes sanna och goda i undervisningen.57 Genom ett diskursanalytiskt tänkande i sin 

analys ville hon istället peka på det osynliga, det som inte uttalas men som har en härskande 

inverkan på verksamheterna. Ett exempel på det osynliga är diskursen om skolans estetiska 

verksamhet som ”lustfylld”, där de så kallade ”problembarnen” beskrivs som extra begåvade 

inom ämnet. De anses också ha en större talang för denna typ av verksamhet än för annan 

verksamhet inom skolan. 58 Lindgren menar att detta i förlängningen skapar en trovärdighet 

för pedagogisk-terapeutiska faktorer inom ämnet. I diskursen ställs ämnen mot varandra, i 

vissa fall genom att de ges plats i en hierarkisk ordning. Till exempel att musikämnet 

framställs som ”roligare än matte” och estetiska ämnen som ”dom frigörande ämnena”, i 

kontrast till ”dom andra ämnena”. Genom synliggöranden av det för-givet-tagna inom fältet, 

bidrar hennes avhandling till ett mera kritiskt förhållningssätt till vad det egentligen är som 

utspelar sig. Lindgren menar att vi, genom att ständigt utmana hegemoniska strävanden och 

genom att kritiskt granska den kunskap som för tillfället är dominerande kan få en möjlighet 

att skapa förutsättningar för en utveckling av estetiken i skolan.59 

                                                
56 Ibid sidan 240 
57 Monica Lindgren (2006) Att skapa ordning för det estetiska, Göteborg, Art Monitor sidan 183  
58 Ibid sidan 92 
59 Ibid sidan 181 
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Fallbeskrivningar 
 

Nedan följer beskrivningar av de 8 ”case” som jag konstruerat utifrån det empiriska 

materialet. Därefter görs en bearbetning och analys av de nyckelord som producerats i 

diskursordningen ”Estetisk gestaltning i grupp på gymnasienivå”.  

Case 1 
16 oktober 2007 (36 minuter ljudinspelning) 
 
Ljudinspelning av första handledningsmötet + foto taget av mig i syfte att beskriva miljön, 

och hur gruppen var placerad i rummet . Närvarande är fyra elever (informanter), elevernas 

handledare och jag. En elev deltar via mobiltelefon. Den ligger placerad centralt på bordet.  

Platsen är gymnasieskolans lokaler, i lärarrummet som består av ett loft placerat på ca 4 

meters höjd som nås via en brant metalltrappa. Rummet har utsikt över fotolabbet, bildsalen 

och skulpturavdelningen. Lokalen är fördelad på två rum, det som är lite större har en 

sittmöbel, två soffor mittemot varandra med ett bord emellan. I samma rum finns fyra 

skrivplatser med datorer och annan utrusning. Väggarna är täckta av hyllor med pärmar och 

böcker. Dagsljus kommer in från en kortvägg med relativt små fönster. Den motsatta väggen 

är tillverkad av glas och ger utsikt över delar av arbetsrummen i markplanet och de människor 

som rör sig därnere. Det andra rummet innehåller två skrivplatser, datorer och kopiatorer. Jag 

möts av huvudansvarig projektledare för konferensen i april och får en kort information om 

projektet i stort. Hon berättar att hon arbetar som bildlärare på skolan och är övergripande 

ansvarig för den internationella konferens som skall genomföras under april månad 2008 på 

skolan. Jag frågar henne om hur eleverna på skolan fått informationen om projektet och syftet 

bakom valet av elevgruppen som erbjöds att delta i projektet. Projektledaren berättar att hon 

ansåg att Natur/Estetklassen låg närmast årets tema som är ”Hållbar utveckling inom gott 

miljöarbete”. Informationen om projektet hade gjorts muntligt vid ett lektionstillfälle och de 

fyra eleverna, alla flickor, hade frivilligt anmält sitt intresse vid samma lektion. 

Projektledaren bildade en arbetsgrupp av de fyra flickorna, och det bestämdes att de skulle 

arbeta tillsammans med ett bidrag till konferensen i form av ett 100 poängs projektarbete. 

Hon vill att jag kontaktar henne om jag har frågor om projektet i stort. Eftersom tiden är 

knapp innan mötet skall börja ger hon mig en kort ”briefing” om vad projektet har inneburit 

tidigare för skolan. Hon betonade det internationella utbytet mellan skolorna som det mest 

betydande i projektet. 

Handledningsmötet börjar: 
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Genom att ställa frågor om projektarbetets innehåll, försökte handledaren förstå hur mycket 

eleverna redan visste om vad som var skolans krav på innehållet. Eleverna berättade i tur och 

ordning om sina inställningar till vad projektet skall innehålla. En av eleverna menade att de 

inte kunde veta vad de skulle göra eftersom de inte fått något PM än. 

Grundtanken med det internationella samarbetet är att de olika ländernas deltagande grupper 

skall skicka PM till varandra och utbyta ”goda miljösatsningar” för att öka förståelsen 

kulturerna emellan. Sverige skall skicka sitt PM till Irland och Irland till Sverige. När väl 

detta utbyte skett kan arbetet med de estetiska gestaltningarna starta. 

Case 2 
4 februari 2008 (4 minuter ljudinspelning) 
 
Platsen är densamma som vid första mötet, lärarnas arbetsrum. Jag är försenad till mötet 

eftersom det kommit hastigt på och jag har två mil att köra för att ta mig till skolan. 

Andra handledningssamtalet spelades delvis in av informanterna själva (på en mobiltelefon) 

och delvis av mig på min bandspelare. Närvarande är handledaren och de fyra informanterna. 

Eleverna sitter i soffan och handledaren mittemot. Eleverna vill veta hur det går med utbytet 

av PM. I rummet finns flera andra personer som sitter och arbetar vid datorer, kopierar och 

samtalar med varandra. Jag är mera aktiv under detta möte och ställer några frågor under 

mötet. De bestämmer att de skall använda sig av sitt eget PM eftersom de inte mottagit något 

annat. I början av samtalet framkommer att de planerar att göra något ”helgalet”. Varifrån 

detta uttalande kommer framgår inte av detta samtal, men alla verkar vara helt överens.  

Case 3 
4 mars 2008 (11 minuter film) 
 
Jag håller i videokameran och filmar. Gruppen befinner sig i bildsalen. Samtliga fyra elever är 

närvarande. Informanterna har placerat sig i bildsalen som är ett rum på cirka 50 m², rummet 

har en takhöjd på ungefär 4 meter och har några få små fönster på en av väggarna. Till 

rummet finns två ingångar från två arbetsrum som ligger intill. En dörr står öppen, den andra 

är stängd. Det råder full aktivitet i rummen, människor rör sig in och ut ur rummet. Ljudnivån 

är för det mesta låg men då och då höjs den beroende på om någon ropar högt. Flickorna är 

placerade vid ett arbetsbord som har 6 datorer. Två av dessa är påslagna. En flicka sitter lite i 

bakgrunden och tre sitter närmare datorerna. De talar om rubriceringen av deras estetiska 

framställning. En av flickorna föreslår ett namn på den estetiska gestaltningen som är:  

Enterpretive dancing with congestion charges. De andra fnittrar och säger några andra 
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ohörbara förslag. Flickan som föreslog rubriceringen framhärdar med en övertygande röst att 

det är det namnet de skall ta och de enas efter en stund om detta förslag. Ett aktivt utbyte av 

idéer om gestaltningens form utbryter. Tre av flickorna talar energiskt med varandra och 

gestikulerar för att understödja betydelserna av det som sägs. Den som sitter lite i bakgrunden 

lyssnar. Med jämna mellanrum vänder sig de övriga i gruppen om mot henne men i huvudsak 

sitter de samtliga vända mot de två dataskärmarna. Efter några minuter frågar eleven som 

sitter längst ifrån datorerna efter penna och papper. Två av de andra reser sig för att ge henne 

det och hon sätter sig i bakgrunden och börjar anteckna något. De andra eleverna är mera 

verbalt aktiva i samtalet. De talar om bildspelet som de ska göra och hur bilderna i 

presentationen skall vara fördelade inom de tre olika delar som bildspelet skall innehålla. De 

diskuterar hur tiden skall fördelas i den ca fyra minuter långa presentationen. Hur många 

bilder behövs, hur långa skall sekvenserna vara? Stämningen är glad och uppsluppen. 

Arbetsuppgifter fördelas i gruppen, bilder och musik skall hittas till nästa gång de skall 

träffas. Tröjor skall tryckas, en svart låda full med papperspengar behövs som rekvisita. Nästa 

möte planeras till nästa måndag. 

Case 4 
12 april 2008 (60 minuter film) 
 
Tre av eleverna är närvarande, den fjärde eleven har inte tid att komma. Mötet äger rum 

hemma hos en av eleverna. De tre sitter samlade vid ett stort matbord i ett ljust rum. Vid ena 

bordsändan står en filmkamera riggad på ett stativ som eleverna har ställt upp i en viss vinkel. 

Min film visar hur två av eleverna sitter bredvid varandra med varsin dator och den tredje 

eleven sitter snett bakom de andra och deltar genom samtal. 

En av eleverna med dator, presenterar ett förslag på ramverk och musik som hon satt samman 

i sin dator. De andra tittar på när hon visar sin idé. Presentationen får igång ett samtal om 

olika möjligheter att fylla på eller reducera det nuvarande innehållet. Under det 60 minuter 

långa mötet arbetar de med Power-Point presentationens innehåll. De väljer foton från 

Internet och laddar ned den musik de behöver. De diskuterar hur de skall sätta samman ljud 

och bild i programmet. Ingen vet riktigt hur detta kan genomföras. 

Case 5 
14 april 2008 (mikrointervju 5 minuter, fältanteckningar) 

 
Eleverna arbetar med att avsluta PowerPoint-presentationen och startar upp arbetet med 

gestaltandet av dansen. En danskunnig kompis tas in som rådgivare och samtalspartner för 
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hur koreografin till dansen skall utformas. 

Den informant som jag intervjuar har en stressad ton. Det är mycket som pågår just nu. Flera 

av eleverna har många andra åtaganden utanför skolan och det är svår att få ihop gemensam 

tid för att mötas runt projektet. En av informanterna tycks lägga ned mycket engagemang i att 

”få ihop gruppen”. Hon föreslår olika datum och försöker få övriga att boka in tider framöver. 

Någon uttalad struktur för vem som har ansvar för hur arbetet i gruppen förflyter är inte 

tydlig. Arbetsuppgifterna fördelas utifrån tillfälligheterna som uppstår under samtalet. En 

obalans i engagemanget blir tydlig.  

Case 6 
18 april (40 minuter ljud inspelning, foto) 
 
Vi befinner oss i rörelse mellan bildsalen på det övre planet och aulan där Konferensens 

föreställning skall ges, på det nedre planet i skolbyggnaden. Jag följer med informanterna när 

de skall skapa sig en uppfattning om hur scenen kommer att se ut.  Jag samtalar med dem i 

grupper om två och två om hur de uppfattar ramverket, scenen och dess form. Jag gör 

fältanteckningar och dokumenterar scenens utformning som börjar anta sin slutgiltiga form. 

Ett arbetslag med byggare utför detta. Eleverna är överraskade över att byggställningen tar 

upp så mycket yta av scengolvet. Frågor om hur de skall kunna röra sig fritt börjar uppstå. En 

informant säger: 

- Jag trodde att den skulle stå mycket längre in på scenen och att det skulle bli mera yta kvar 

därframme. Det syntes inte så bra på ritningen vi fick att den skulle ta så stor plats. 

Case 7 
20 april (Fältanteckningar, foton, ljudinspelningar under de två sista dagarna) 
 
Dokumentation görs av repetitionerna, scenen, dansen och planering av hur bildspelet skall 

göras mot byggställningen. Tekniska spörsmål skall lösas, ljud och bild skall synkroniseras 

med den befintliga tekniska utrustningen. Gruppen arbetar ibland alla tillsammans och ibland 

uppdelade två och två. Många beslut skall tas och väntan blir lång. 

Case 8 
20 april 2008 (60 minuter film, varav 4,30 minuter tillhör elevernas gestaltning))  
 
Jag gör en filmdokumentation av framförandet av den estetiska gestaltningen. I programmet 

för konferensen står den rubricerad som ”City tulls”. Framförandet pågår i 4,30 minuter. 

Filmen visar scenen som nu har formen av en byggställning i tre våningar, PowerPoint-
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presentationen visas på en duk applicerad till vänster på ställningen. Bildmaterialet består i 

huvudsak av bilder hämtade från Internet, förutom någon egenhändigt tagen bild som också 

finns med i bildspelet. Musiken har tre olika uttryck: kaos, harmoni och ekonomi enligt 

elevernas uppgift, och den ljuder parallellt med bildspelet. Samtidigt utför elevgruppen en 

”interpretive dance” (symbolisk dans). De är iklädda vita tights och vita t-shirts med 

bokstäverna E C O + symbolen för ”rock” målade med svart på t-shirten. En t-shirt har ett E, 

en ett C, en ett O och en har ”rocksymbolen” i form av en svart tecknad vänsterhand , där 

ringfinger och långfinger hålls böjda sammanhållna av tumfingret och lillfinger och pekfinger 

hålls utträckta. Den estetiska gestaltningen startar upp i ett kompakt mörker och tystnad. 

Eleverna räknar ned på engelska, three, two, one. Musiken, bildspelet, en ljussättning och 

elevernas dans startas samtidigt av arbetsteamet runt scenen. Musiken har ett högt, aggressivt 

tempo och innehåller hårda trumpetstötar i ett hav av elektroniska effekter. Scenen är ljussatt i 

rött och blå-lila blinkande ljus. Eleverna rör sig i stötar, spasmiskt över scenen med ett jagat 

uttryck. Bildspelet pumpar fram bilder av bilköer, krockade bilar, avgaser, påkörda kadaver, 

storstäder, flerfiliga motorvägar i högt tempo. Dansen pågår i 90 sekunder. Två av eleverna 

dansar på golvet två en våning upp i byggnadsställningen. Abrupt övergår handlingen till den 

harmoniska delen som varar i 120 sekunder. Musiken är vilsam och mjuk i form av ett stilla 

pianostycke. Scenen är ljussatt med grön-gult ljus. Flickorna rör sig slingrande och kattlikt 

över scenen. Vid ett tillfälle enas två av eleverna i en synkron rörelse. Bildspelet visar 

landskapsbilder från, skogar, ängar, hav och luft i lugn takt. Musiken tonar bort och byts 

tonande ut till en instrumentell tolkning av musiken från musikalen Cabaret. Isblått ljus 

flimrar över scenen och flickorna dansar hoppande och kastar papperspengar över scenen och 

ut mot publiken. Bildspelet visar bilder av valutor av olika slag i högt tempo. Den avslutande 

delen varar i 6o sekunder och slutar med att scenen släcks ned och blir svart samtidigt som 

musiken slutar och flickorna blir stilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/02/16  H.02 Ann Charlotte S Fahlstedt    29  

Analys och reflektion 

Metodval 
 
Med den etnografiska metoden gavs mig möjlighet att följa en arbetsprocess genomförd av en 

grupp gymnasieelever. I mitt etnografiska förhållningssätt underordnade jag mig att göra min 

empiriinsamling när eleverna bjöd in mig till att delta till deras formella möten. Mitt val av 

arbetssätt kan därför på sätt och vis sägas redan från start närma sig ett elevperspektiv. Jag 

menar att mitt sätt att förhålla mig som etnograf påverkat studien i en riktning där elevernas 

perspektiv på processen fått stå i centrum. Studien kan därför inte påstå sig skildra något 

ytterligare än det som eleverna ansåg att de ville dela med sig av. 

Vartefter arbetsprocessen förflöt deltog jag som observatör. I inledningsskedet upplevde jag 

att jag blev observerad tillbaka av eleverna, vilket jag anser som en viktig detalj att förhålla 

sig till som läsare av studien. Mot slutet av arbetsprocessen tyckte jag att eleverna förändrade 

sin förhållning till mig. Vid flera tillfällen vände de sig förtroligt till mig vid situationer där 

processen på olika sätt hakade upp sig med en fråga eller ett konstaterande. Resultatet av mitt 

metodval och angreppssätt ger erfarenheten att det fungerar väl som arbetssätt i en situation 

där ett respektfullt och förtroligt samarbete behöver komma till stånd. Den etnografiska metod 

som använts har reducerat den integritetskränkande effekt som annars ofta uppstår i en studie 

av detta slag. 

 Etnografisk diskussion om arbetsprocessens förlopp 
 
Erbjudandet om deltagande i Eco-Rocksprojektet gick ut till natur/estetelever med musik och 

drama som specialinriktning i sina gymnasiala program. De fyra eleverna arbetade som en 

grupp redan från start och planerade möten och sammankomster i egen regi. Handledaren 

efterfrågade individuella loggböcker som skulle skickas in minst 6 gånger från varje elev 

under processens gång. Förutom den estetiska gestaltningen bestod elevernas arbetsuppgift i 

att forma en forsknings fråga i ett gemensamt sammansatt PM som skickades vidare till ett 

annat land i nätverket. I gengäld skulle ett annat land delge sin forskningsfråga i form av ett 

PM tillbaka. Den svenska elevgruppen skickade sitt PM den 5 november 2007 till Irland. 

Något PM i från Grekland, som var det land som utsetts att skicka till Sverige, kom aldrig. 

Efter en månad stod det klart för eleverna att Grekland dragit sig ur samarbetet genom en 

upplysning från handledaren. Klart blev att Irland istället arbetade med ett PM som skulle till 

Sverige. Efter ytterligare en månad av väntande ryktades det om att Irlands PM skulle handla 
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om förbud mot rökning på allmänna platser. 

Eleverna började föra skissartade samtal om hur detta skulle kunna gestaltas.  

Eleverna sökte sin handledare vid flera tillfällen under hösten och fick höra att ett PM var på 

väg. Jag höll kontakten med eleverna både via mail och per telefon för att få veta när de skulle 

sätta igång. Eftersom inget PM anlände från Irland beslutade eleverna den 19 februari 2008 

vid ett möte med sin handledare, att använda sitt eget PM eftersom utbytet i nätverket stannat 

av. 

Elevgruppen hade under arbetsprocessen 23 formella träffar med varierande tidsrymd. 

Jag har blivit inbjuden att delta vid 9 av dessa och själv iscensatt det tionde som blev vårat 

möte för återkoppling och reflektioner kring processen. Processens utveckling utifrån en 

beskrivning av använd tid bestod av övervägande sporadiska möten under hösten, som 

varierade mellan 5 minuter till 30 minuter, där större delen av tiden gick åt till att söka 

information om vad temat för projektarbetet skulle innehålla. En irriterad stämning av stress 

och vanmakt spred sig i gruppen under december och januari. I februari undrade eleverna 

mera uppgivet över vad som skulle bli av det hela. Vid ett möte bestämdes att de skulle arbeta 

med sitt eget PM som handlar om ”Trängsel skatterna”. Processen med att utforma 

gestaltningen tog fart direkt efter detta möte. Ramarna för vad gestaltningen skulle innehålla 

utformades framförallt vid icke formella möten. Från den 19 februari och framåt hade 

eleverna flera formella möten där de samlade sina gemensamma idéer, alla fyra elever deltog 

inte vid samtliga möten. De som deltog sammanfogade idéer och förslag till den kommande 

gestaltningen. De fick vid detta stadium veta att deras gestaltning fick ta fyra och en halv 

minut i anspråk vid framförandet. Med tidsbegränsningen i fokus startade arbetet med att 

utforma en ram för gestaltningen. Vid samtliga tillfällen där jag deltog som observatör, 

använde de sig av datorer för sökning av bilder och musik. Det bestämdes att en Power-Point 

presentation skulle utformas. Bild och musik skulle synkroniseras till tre olika delar i 

presentationen: kaos, harmoni och pengar. Det var framförallt två av eleverna som hanterade 

datorerna övervägande tid vid arbetstillfällena som dokumenterats. En av flickorna rörde 

aldrig datorn och den tredje placerade sig inte självskrivet framför dataskärmen vilket de 

förstnämnda två alltid gjorde. Gruppens kommunikation var övervägande verbal. Även gester 

och kroppsspråk observerades dock frekvent, framförallt ifrån de tre mest verbala. Av de fyra, 

var två verbalt dominerande i sina positioner i gruppen. Med verbalt dominerande menar jag 

här att tankar fick ord, snabbt och högljutt. Den tredje eleven ifrågasatte många av idéerna 

som gavs i det initiala skedet och den fjärde förde ofta anteckningar och förhöll sig mera 

lyssnande. Ingen uttalad fördelning av ansvarsområden för gruppens deltagares arbetsinsatser 
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formades. Någon uttalad ledare för gruppen utsågs inte. Musik och bilder till PowerPoint-

presentationen valdes genom noggrann genomlyssning av olika förslag från samtliga i 

gruppen. Bilder till presentationen sändes per mail till två av eleverna som sammanfogade 

dem till ett bildspel. 

 En tät kontinuitet av fysiskt närvarande samarbete mellan eleverna kan ses i slutfasen av 

arbetet med gestaltningen. Det är framförallt under de sista tre dagarna innan presentationen 

framförande som detta uppkommer. Informanterna arbetade då två hela dagar med 

förberedelser och slutfinish av sitt framförande. De tillbringar cirka 16 timmar tillsammans 

under dessa dagar. Under denna tid övas dansen in, dräkterna färdigställs och rekvisitan runt 

omkring ordnas av eleverna själva. Stor del av tiden går till samarbete med den tekniska 

personalen på skolan, eftersom musik och bild inte sammanfogats till en fil. Efter mycket 

arbete lyckas den tekniska personalen att tillsammans med några av eleverna sammankoppla 

musik och bild efter elevernas önskemål och planering. Ljussättning läggs till presentationen 

av ett team av elever från skolan. Under dessa dagar var även de övriga elevgrupperna från de 

olika länderna närvarande i skolans lokaler. Alla 19 elevgrupper skulle få tid på scenen att 

träna på sina framföranden och det uppstod stundtals stor irritation bland lärare och mentorer 

för att tiden var för kort för eleverna att repetera sina olika framföranden. 

När framförandet görs kan jag konstatera att: 

De fyra eleverna deltog alla aktivt i den slutgiltiga produkten av sitt processinriktade arbete. 

Den estetiska gestaltningens form innehöll dans, musik, bild och kan på så sätt sägas 

sammanföra elevernas olika val av inriktningar för sina studier på skolan. Gestaltningen höll 

de utsatta tidsramar som satts upp från handledaren. Ljussättningen gjordes av en annan 

elevgrupp i samarbete med handledaren. De fyra eleverna blev informerade om 

ljussättningens egenskaper samt att handledaren och projektledaren ändrat rubriceringen för 

gestaltningen samma dag som konferensen genomfördes. 
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Bearbetning och analys 

Diskursordningen 
 

Följande nyckelbegrepp har jag identifierat inom ramen för diskursordningen ”Estetisk 

gestaltning i grupp på gymnasienivå”: internationalisering, projektarbete, process, bedömning 

och idéarbete. Dessa begrepp ringar in ett antal diskurser som utgör mer entydiga 

betydelsemönster som kommer till uttryck i empirin och kan analyseras i projektets förlopp.60  

 

För att närmare förstå den kontext som utgjorde viktiga förutsättningar för processen sökte jag 

initialt i de dokument och informationstexter som skolan delat ut till eleverna samt den 

information som fanns tillgänglig dels på det internationella nätverkets hemsida och dels på 

årets projektnamn ”Eco rocks” på den aktuella gymnasieskolans hemsida. I samband med min 

första observation gavs jag möjlighet till en kortintervju med skolans projektledare. Skolans 

internationella samarbete, Skolverkets beskrivning av Projektarbete PL-1201 samt de 

handledande samtal som genomförs under det löpande arbetet utgör det ramverk som 

processen initialt utvecklas under. De diskurser som synliggörs i min bearbetning har 

utvecklats vid handledningssamtal och elevernas reflektioner vid återkopplingen. De utvalda 

diskurserna skall belysa såväl stabilitet som instabilitet i elevernas lärande i grupp och de 

visuella kulturerna de vistas i.  

Diskurser  

Lärande  

”Internationalisering för lärande och elevernas bästa” 

Denna internationalisering är för elevernas bästa i framtiden och en viktig del i elevernas 

lärande.61 Internationaliseringen enligt gällande direktiv skall i det här fallet genomföras 

genom ett utbyte av idéer mellan gymnasieelever ifrån de olika länderna, genom ett utbyte av 

PM på ett tidigt stadium.62 

Samarbetet fungerade dåligt såtillvida att det låg helt dolt för eleverna under hela första skedet 

av processen, i ungefär två månader. Projektledare och elevernas handledare höll själva i den 

                                                
60 MarianneWinther Jørgensen, Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund, 
Studentlitteratur, sidan 135 
61 Informationstext gällande det Natur/Estetiska programmets utformning,  hämtad hemsida 2008.03.28 
62 Informationstexter från Internet, Googlesökning på ”Eco-Rocks 2008”  hämtad 2007.11.15 
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internationella kommunikationen varvid eleverna inte gavs tillgång till den internationella 

arenan. Handledare och projektledare förde en Internetbaserad kommunikation med länderna. 

Elevgruppen hölls på sträckbänken under hela hösten och in i februari innan de själva 

beslutade sig för att använda sitt eget PM som tema för sin gestaltning. Det internationella 

utbytet för elevernas del, tog form när eleverna från de andra länderna anlände två dagar 

innan föreställningens genomförande på konferensen i april. Då arbetade alla tillsammans i 

skolans aula. På scenen hade en byggnadsställning i tre våningar monterats. Mycket arbete 

lades ned på ljussättning av scenen och de olika gestaltningarna. Detta arbete realiserades av 

projektledaren för föreställningen och en grupp elever från skolans tekniska utbildningar i 

samarbete med elevgrupperna och deras mentorer. 

Generellt kan detta utbyte beskrivas som en generalrepetition inför den kommande 

föreställningen. Eleverna fick del av varandras framföranden visuellt. Fokus i detta skede låg 

vid att ”tajma” de olika gestaltningarna, fixa tekniska dilemman och sammanfoga en 

föreställning med ett bra flyt. Skolans drama lärare fungerade som projektansvarig för 

föreställningens slutliga form. De 19 arbetsgruppernas olika gestaltningar bestod av bildspel, 

danser, dramatiseringar, sånger och musikframföranden. Föreställningen ramades in av 

skolans egen kör, orkester och dramagrupp som knöt samman de olika numren med hjälp av 

utvalda sånger, musikstycken och kortare dramatiseringar. 

Mina informanter hade alla en eller flera av eleverna från de andra länderna inneboende hos 

sig under dessa dagar. På rekommendation från den arrangerande skolan, tog informanterna 

under mars månad kontakt via mail med de elever som de skulle erbjuda logi.   

Vid en fråga till respondenterna om vad denna kommunikation ledde till, svarade en av 

eleverna följande; 

Elev 3: Mailandet handlar mest om artighetsfraser där jag som erbjudare av logi hälsar 
mina gäster välkomna till mitt hem. Men man kan säga att vi liksom ganska snabbt lärde 
känna varandra på nått sätt, genom att vi berättade om våra familjer och hur vi bor och 
sånt. 
 
Min reflektion här blir att jag tycker att det är märkligt att skolan inte på ett mycket tidigt 
stadium lät eleverna i de olika länderna starta upp sin kommunikation och sitt utbyte av 
tankegångar gällande temat med varandra direkt via internet. Här hade de haft möjligheter att 
diskutera sina PM och vilka områden de ville jobba med, direkt när projektet startade i 
oktober 2007. Det internationella utbytet hade då tagit form på ett tidigt stadium.  
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Projektarbete 

”Lärande på allvar eller på riktigt eller på låtsas” 
 
Vid första handledningstillfället talar en av eleverna om att det känns roligt och spännande 

eftersom det blir som på riktigt när de skall jobba med projektet.  Handledaren håller med och 

menar att gruppen med bland annat min närvaro som etnograf får en fördel i sitt projekt och 

han tycker också att det blir mera som på riktigt.  

Elev 1: Vi kommer inte att behöva göra något, liksom. Är det något speciellt vi måste göra 
med för dig, alltså ngt extra? Inte något som påverkar oss på något sätt? 
Jag: Förhoppningsvis skall det kunna påverka er positivt. Inte att jag skall hjälpa er, men 
att ni kanske också kan använda det material som kommer fram på något sätt och 
naturligtvis få tillgång till det också. Jag vet ju inte hur ni arbetar och det är det jag är här 
för att studera. Ni skall jobba på utan att jag lägger mig i på något sätt. 
Elev 1: Oj, vad häftigt, det blir ju som på riktigt. Häftigt ! 
Handledaren: Ja, men det här låter ju väldigt intressant, vi vet ju inte riktigt hur långt erat 
arbete räcker, alltså, vi vet ju inte riktigt om det arbete ni skall göra räcker till kursen 
Projektarbete. Så det här samarbetet kan ni nog ha nytta av tror jag. 
Elev 1: Gud vad speciell man känner sig. (allmänt positivt sorl från alla tre eleverna) 
Elev 2: Ja, eller hur! 
Handledare: Ja, på många sätt kan ni känna er lite prioriterade. Det här projektet blir ju 
liksom mera som på riktigt. Ert arbete är mera på allvar. 
 
Projektarbetet innebär att elevgruppen skall skriva ett PM och en frågeställning med en 

projektplan om en svensk miljösatsning med goda effekter. Detta PM skall sändas vidare till 

ett annat lands elevgrupp inom nätverket.  

I både elevernas och handledarens utsagor framställs det kommande arbetet antingen som 

något som är på riktigt eller på allvar. Elevens utsaga visar att hon är stimulerad av tanken på 

att något hon gör är mera som på riktigt. Mina reflektioner är hur kan det komma sig att 

elever och handledare på gymnasiet har en uppfattning att det som pågår inom skolan inte är 

på allvar eller på riktigt? När är något ”på riktigt” eller ”på allvar” frågar jag mig. Vad tänker 

eleverna när handledaren betonar att det finns ett ”mera riktigt” och ”på allvar” vid vissa 

speciella tillfällen i skolan? Handledarens syn på elevernas arbete kan uppfattas som att han 

inte tar det eleverna gör som något som händer på riktigt, dock påverkar just det här projektet 

och eventuellt min närvaro det hela så att det nästan blir som på riktigt. 

Troligen jämför de med liknande föeteelser som pågår i samhället utanför skolans väggar. 

Känslan av att det kan kännas nästan som på riktigt verkar genomsyra hela projektet. 
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Processens tid 

”Fiasko och vanliga trista projektarbeten” 
 

Vid ett tidigt möte med handledaren försöker eleverna få till en planering av tid och möts av 

följande utsagor från handledaren: 

H: Det har ju kommit en annan svårighet här, ni har ju en del naturliga deadlines, ni 
måste ju vara klara med er uppsättning till den 17-21 april, annars blir det fiasko. 
Jag kan säga hur det fungerar med normala eller vanliga trista projektarbeten. Där gäller 
de här datumen. Före sommarn skall en projektplan och den första loggboken vara inne, 
det är deras. Det är lönlöst att ha samma deadlines som de övriga eleverna i årskurs 3 har. 

3: Men, tidsmässigt kan man väl sätta in något liknande. 
H: Javisst ! 
2: Vi har väl kortare tid, bara ett halvår? 
1: Vi måste ju fortfarande få deras Pm innan vi kan börja jobba. 
3: Det vore skönt med deadlines. 
H: Vi kan vänta med det så att vi ser hur vi kan göra. 
 

Med handledarens första utsaga där han antyder att det finns olika ”svårigheter”, utan att han 

uttalar vilka de är. Med utsagan ” det kan bli ett fiasko” plockar han in ett ord uttryck som 

lägger en tyngd på eleverna att prestera något inom en diskurs som hör till ”professionella” 

föreställningar, om vad är ännu helt outtalat i detta läge.  

Eleverna tycks väl medvetna om tiden och diskuterar med handledaren om att få till stånd en 

tids planering - ”det vore skönt med en deadline” som verkar rimlig. Handledaren ignorerar 

deras försök genom att leverera olika undanflykter, som i följande exempel: 
 
Elev 3: Kan man inte bara grovt uppskatta hur det är med tiden. Det vore skönt med 

tidsramar för att få lite överblick av arbetets omfattning. 

Handledaren: Man kan väl säga så här, att ni får det här PM: et ganska snart. Lite svårt 

att säga. Åtminstone före jul ha konstruerat en frågeställning, projektplan, jag tycker att 

första loggboken skall vara inne ungefär en vecka efter att ni skickat iväg ert PM. Det kan 

väl vara första deadlinen. 

När vill ni ha nästa möte? Vad behöver ni ha ett möte till? 
 

Eleverna sitter i ett skruvstäd och har inget att arbeta med, de väntar på att få sitt PM. Ändå 

frågar handledaren om när de vill ha sitt nästa möte och vad det skall handla om. 
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Elev 3: Det beror ju på om vi får vårt PM. Nästa vecka är väl den sista deadlinen för PM:en 

eller blir det fler? Annars är det meningslöst. 

Vi kommer ju att ha det nästa vecka eller hur? 

Handledaren: Nej men jag kan tänka mig för att det är olika arbetsbördor för olika skolor 

och en del som inte har förstått vad uppgiften är. Lite öppen får man vara. Det borde 

komma snart. 

Elev 3: Kommer vi att få det till vår mail. 

 

Eleverna vill stämma av med handledaren och säkerställa att kommunikationen dem emellan 

kan ske via mail åt båda hållen, handledaren svarar flytande på den konkreta frågan i följande 

utsaga: 
 

Handledaren: Jag ser till att det kommer till Er. Verkar det rimligt. 

Det vore också bra om ni kan studera loggboken den blåa lite mera för att förstå vad ett 

projekt kan innehålla. För jag vill inte bara sitta här och tala om för er vad ni ska göra. 

Bra, är det någon som har några frågor? 

Du då (säger namnet)nr 4? Handledaren vänder sig till telefonen och frågar in i luren. 

Elev 4: Det är Ok.  

Handledaren: Då kan väl vi avsluta detta möte och trycka bort nr 4. 

Elev 3: Det vore skönt med deadlines. 
Handledaren: Vi kan vänta med det så att vi ser hur vi kan göra. 
 
 

Bedömning 

”Grupparbete” 

 
Handledaren har uttryckt att han för sina bedömningar behöver ha in loggböcker från samtliga 

individuellt via mail. De individuella insatserna bedöms utifrån de skriftliga material som 

varje elev presenterar för handledaren.  

Samtliga handledningstillfällen sker i grupp men materialet som lämnas till handledaren för 

bedömning skickas in och skrivs individuellt. I följande utsaga från handledaren vid första 

handledningstillfället ligger en betoning på betydelsen av processen som kommer att 

jämställas med den slutgiltiga produkten i hans bedömning. 
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Handledaren: Det som är viktigt med projektarbetet, är att inte bara slutprodukten,  

processen och produkten är lika viktig. 

 

Om det är den individuella processen eller gruppens gemensamma process som menas här blir 

inte tydligt fastlagt. 

Hur fångar handledaren upp gruppens gemensamma process, hur bedöms den? 

All handledningen sker i grupp och handledaren tilltalar eleverna oftast ickeindividuellt i sina 

uttalanden, som en grupp. Uttalat är dock att dokumentationer av processen i form av 

loggböcker skall sändas till handledaren via e-post för bedömning individuellt från varje elev. 

 

Elev 3: Om vi blir färdiga, får vi ett betyg då? 
Handled: Det är mera en administrativ fråga. 
Elev 4: Är det vi som bestämmer när vi har kommit upp i 100p eller? 
Handled: Det gör jag i samråd med er. 
Elev 4: Ok, bra. 
Elev 2: Om vi har kommit upp i 100 P och får G men vill förbättra vårt betyg kan vi få göra 
det då. 
Handledaren: Det signalerar jag under tidens gång. 
Elev 2: Jag menar bara om det går att fortsätta tills det blir bättre? 
Handledaren: Ja, visst men det går ju inte att genomföra processen lite halvdant och sedan, 
ja du förstår. 
 
Elev 2 ställer frågor om processen och bedömningsgraderingen för hennes personliga del. 

Handledaren poängterar ytterligare värdet av processens innehåll och med detta outtalat den 

löpande individuella rapportering som han efterfrågat.  

Hur tar handledaren del av gruppens gemensamma arbete med processen utan att närvara vid 

elevernas tillfällen för samarbete, frågar jag mig? Om processen har samma värde som 

slutprodukten borde en gemensamt utformad beskrivning av processen utveckling vara av 

godo för insikter om av vad som utspelar sig under arbetet gång. Genom att ta del av 

gruppens process kan handledaren uppfatta hur samarbetet fungerar, vem som gör vad och hur 

de olika eleverna eventuellt behöver bemötas i ett kunskapsutvecklande och handledande 

samtal. 
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Om idéarbete 

”Gruppens gestaltande kommunikation” 
´ 

Case 3 innehåller en filmdokumentation av ett av gruppens  möten. Filmen är 12 minuter 

lång. I filmen blir elevernas sätt att agera och kommunicera tankar och idéer tydliga just vid 

detta tillfälle. De ”brainstormar” tillsammans framför två datorer, de sitter vända mot 

skärmarna, två direkt framför och en snett på sidan och den tredje längre bak. De talar och 

gestikulerar med armarna och vänder sig med jämna mellanrum mot datorerna, ibland finns 

där något presenterat, en bild eller en text. De googlar på olika begrepp och teman som 

kommer upp under samtalets gång. Sökandet sker utifrån den vändning samtalet tar, eller 

möjligen omvänt. Sökandet sker utifrån de i alternativ som datorn presenterar. Eleverna 

plockar bilder och musikstycken från datorn utifrån sökorden som skrivs in. Vissa sökord 

fungerar inte direkt, datorn ger olika förslag på synonymer eller helt andra ord som stavas på 

liknande sätt. Datorn stödjer den konstruktiva processen och samtalets växlingar som ett 

bollplank och fungerar, tycks det mig, som en slags konstgjord handledare. Den fungerar även 

som en minnesbank för de tankegångar och frågor som dyker upp. En av eleverna har ett 

USB- minne där all information som skall sparas läggs över. Ett idéskissande arbete pågår 

med datorn som absolut medelpunkt och verktyg i den pågående processen. Vissa bilder ratas 

snabbt som flimrar upp på skärmen under sökandets gång, andra accepteras, allt i ett utifrån 

ett rasande högt tempo. Hastigheten i arbetet kan beskrivas som hög och ganska forcerad. Den 

av flickorna som sitter med penna och papper i handen en bra bit ifrån de andra betraktar mest 

på avstånd det som utspelas vid datorerna. Hon gör små anteckningar med pennan på pappret 

och deltar inte synbart aktivt i arbetet med sökande av material via datorn.                      

Eleverna är beredda att utifrån skilda förhållningssätt till tid medverka i de uppsatta mötena. 

Prioriteringarna ser olika ut. Någon måste hinna med en buss, en annan skall iväg på en 

körlektion. Mötet avslutas och USB -minnet plockas ur datorn av dess ägare, en av eleverna. 

Minnet härbärgerar nu en del av den gemensamma processens utveckling.                                                                                                                                           

De inplanerade tiderna för arbete har enbart en starttid för när det skall börja, men ingen plan 

för hur länge det skall vara. Något synligt gemensamt ramverk för tidsinsatserna verkar inte 

upprättat. Detta utvecklas i vissa fall till irritation i gruppen. Någon vill lägga ned mera tid, 

andra prioriterar annat som viktigare. Ett missnöje sprider sig. 
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Sammanfattande slutdiskussion 
 
Några av mina frågeställningar har i och med denna studie belysts utifrån sina givna 

förutsättningar. För att få till stånd ett synligt reflektionsarbete gick jag mot slutet in och 

styrde processens framfart genom att bjuda in eleverna till ett reflekterande möte. Vid 

återkopplingen kan sägas att eleverna gavs information om de tidsmässiga förutsättningarna 

redan vid planeringen av tiden för mötet. När de sedan reflekterade över sin process utifrån de 

case jag presenterade, valde de att ta del av det första handledningsmötet där ramverket för 

projektet presenterades av deras handledare.  

Om vi antar att deras val av visuellt material för elicitering vid återkopplingen skulle kunna 

ge en antydan om vad de ansåg som viktigt för dem i den här arbetsprocessen, så utgjorde det 

första handledande mötet något viktigt för dem. Vid tillfället för detta möte fick de kunskap 

om vad projektet handlade om och vilket tema deras gestaltning skulle komma att utvecklas 

inom. De fick också vetskap om de villkor som omgav projektet, vad som förväntades av dem 

i producerat material för att uppfylla Projektarbetets PL-1201 kriterier. 

Handledaren betonade vid detta tillfälle även vikten av processarbetet och att detta hade 

samma värde som värdet av den slutgiltiga produkten för hans bedömning. 

Eleverna valde även att se på min filmdokumentation av den slutgiltiga produkten, deras 

framförande av den estetiska gestaltningen. Om vi även här antar att deras val av material att 

reflektera över, avspeglar ett sätt att förhålla sig till hela arbetsprocessen skulle detta kunna 

indikera att eleverna saknar verktyg att bearbeta och reflektera runt processens hela  

utveckling. 

Med flera och längre möten med respondenterna skulle ytterligare fördjupade reflektioner 

kunna bringa mera klarhet i vad som utspelade sig utifrån både ett grupperspektiv och ett 

individuellt elevperspektiv under processens utveckling. Om vi ponerar att eleverna haft flera 

återkopplande möten med sin handledare i grupp, hade studiens diskussioner och elevernas 

perspektiv troligen sett annorlunda ut.  När jag avslutar studien har elevgruppen splittrats. De 

två eleverna som kvarstår arbetar vidare med att avsluta sitt projektarbete enligt PL-1201, där 

denna estetiska gestaltning utgör en del av innehållet. Någon återkoppling mellan ansvarig 

handledare och elevgruppen har inte till dags dato kommit till stånd.  Eleverna väntar 

fortfarande på att få ett klargörande möte med sin handledare för att få veta hur de ligger till 

och hur de skall gå vidare för att kunna avsluta sitt projekt. Jag har med denna studie delgivits 

en omfattande insyn i hur en arbetsprocess inom ämnet estetisk gestaltning utvecklades just 

vid detta tillfälle. Min förhoppning är att även läsaren som tar till sig mitt material kan få en 
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inblick i elevernas upplevelse av sitt arbete. 

 

Några frågor som tornar upp sig: 

• Hur stor inverkan på den estetiska gestaltningen hade exempelvis de skisser som 

framkom vid återkopplingen och som gjorts av en av eleverna i ett relativt tidigt skede 

av processen. Kan det vara så att de följt henne som en del i hennes sätt att utveckla 

tankarna om formen för gestaltningen? Var i processbeskrivningen blir dessa synliga 

för eleverna i gruppen om rapporteringen som efterfrågas enbart skall ske individuellt 

direkt till handledaren?  

• Finns det fler skisser och mer intressant material som ligger dolt hos alla som deltog i 

arbetsprocessen, hur synliggörs detta? 

 

Några tankar om elevernas reflektioner: 

Några av de reflektioner som framkommit delger oss elevernas undran över var alla deras 

idéer tog vägen som de hade i den inledande delen av processen. Eleverna gör även olika 

personliga bedömningar av sina individuella insatser i projektet. De beskriver målande för 

varandra hur de upplevde och värderade sina insatser i arbetet under arbetsprocessens 

framfart. En av eleverna tyckte inte att hon gjort någonting alls.  En elev visade för första 

gången de skisser som hon hade gjort under processens gång för de andra. En elev berättade 

om ett nära samarbete med handledaren för de övriga som de inte kände till. En av eleverna 

var missnöjd för att det hon gjort inte tagits med i producerandet av det bildspel som ingick i 

den estetiska gestaltningen, utan ratades av de övriga i gruppen. Några ytterligare perspektiv 

på arbetsprocessen och den slutgiltiga gestaltningen framkom inte vid denna två timmar långa 

återkoppling. 

Reflektioner: 

Att arbeta fram en produkt genom ett nära samarbete mellan flera människor tillsammans i en 

grupp är ju en vanlig företeelse i skolan. I ett grupparbete med en arbetsprocess likt den jag 

här studerat ges ett oändligt antal möjligheter att utveckla kommunikation och lärande. 

Genom att tillvarata möjligheterna till kommunikation som ges och bidrar till ökad förståelse 

och tydliggöranden av olika tanke- och handlingsstrukturer kan alla i en grupp känna sig 

värdefulla. Genom att värdera och reflektera över, både sina egna och omgivande olika 

tankegångar ges möjligheter att utveckla och visualisera det nya lärandet som uppstår i 

processen.                                                                                                                                  

Att som ansvarig handledare arbeta för att synliggöra den gemensamma processen för 
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eleverna själva skulle kunna vara en framkomlig väg för att undvika att någon i en grupp 

känner sig värdelös eller som mindre presterande. Även i frågan om att göra adekvata 

värderingar och bedömningar utifrån processkriterierna,  synes att en handledare bör kunna 

utveckla ett nära och intresserat samarbete med hela elevgruppen för att klara den uppgiften. 

Hur är det annars möjligt att ha en uppfattning om processens utveckling inom gruppen? Hur 

är det möjligt att göra adekvata bedömningar av processens utveckling och speciella 

egenskaper i gruppen om bedömningsunderlaget utgörs av individuellt skrivna loggböcker. 

Utifrån min etnografiska horisont saknar handledaren med sitt arbetssätt insyn i processens 

framfart i gruppens gemensamma arbete. Det blir för handledaren endast den individuella 

insatsen som blir synlig under processen utveckling. Först när produkten står klar tar 

handledaren del av gruppens gemensamma produktion. 

Tankar om elevperspektivet 
 
Jag har i denna studie i viss mån lyckats med att behålla en av de målsättningar jag satte upp 

från starten. Att inte gå in i elevernas process och styra den för att de skulle ge mig material 

som skulle stödja min studies process. Jag ville på intet sätt medverka till att störa deras 

genuina processarbete. På detta sätt kan studien sägas i viss mån spegla elevernas genuina 

arbetstakt och process. 

Det som påverkar studiens metod negativt är att när jag som forskare väljer att respektera 

elevernas integretet och inte styr upp vad som skall förekomma blir målsättningen att spegla 

elevperspektivet också svårt att uppnå. Dilemmat ligger i vad gränsen går för hur och vad 

eleverna delger vid de olika situationer där delgivning blivit synlig. Hur kan vi värdera 

bilddokumentationer och filmdokumentationer som gjorts där eleverna hela tiden är medvetna 

om att de är observerade. Förställer de sig inför kameran eller agerar de på samma sätt som de 

skulle ha gjort om kameran inte funnits? 

För att göra ett tillägg till min studie har jag bett samtliga elever om tillstånd att publisera 

några exempel på hur de dokumentationer som gjordes såg ut. Dessa kan ses som underlag för 

diskussioner som exempelvis handlar om arbete i grupp, process och produktbedömning och 

etnografisk metod. 

Framtida funderingar  
 
Tankar om estetiskt lärande, stora konferenser och pressade arbetsprocesser inom skolan, kan 

problematiseras på en mängd olika sätt. Den kommunala gymnasieskolan där studien gjordes 
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lyder under kommunalt ägande, men är belägen i en geografisk zon där en kraftig utveckling 

mot privatiseringar av enheterna pågår. Även om jag anser detta som intressant berör den här 

studien inte vad dessa förändringar får för konsekvenser för skolans estetiska verksamheter 

och de kulturella förändringarna som uppstår. Framtida forskning som rör kommunalt och 

privat ägande av skolor kan peka på och aktualisera hur eleverna uppfattar formerna för sitt 

lärande i en företagsdiskurs och en miljö med behov av säljargument. Ett ämne för vidare 

forskning i anslutning till detta kan gälla vad som kan ha inverkat på att eleverna upplever 

sina lärandeprocesser och arbetsinsatser som på riktigt eller på allvar även om de utvecklas 

inom skolan. 
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Bilaga 1. Förfrågan till ”Gatekeepers”(Grindvakter) 
 
Efter att ha fått information om vilka som ingick i arbetsgruppen gjorde jag en skriftlig förfrågan i brevform som 

lämnades över personligen till var och en av eleverna i gruppen. 

Så här såg min förfrågan till eleverna ut: 

Forskningsförberedande Magister Studier i Bildpedagogik/Visuell kultur, Konstfack, Stockholm 

AnnCharlotte S Fahlstedt  

Hej, du som deltar i projekt på Gymnasium. 

Jag söker en liten grupp med elever mellan 16-18 år som vill ingå i min studie. 

Just nu är min tanke att som en etnografisk upptäcks resande studera en grupp elever på 

gymnasienivå med Natur/Estetisk inriktning och deras arbete i ett projekt som skolan erbjuder. 

(Etnografi betyder att man studerar en företeelse i sitt naturliga sammanhang och försöker 

förstå vad det är som utspelar sig genom olika typer av dokumentationer.)                      

Jag önskar initialt göra en etnografisk microstudie av gruppens första gemensamma möte med 

handledaren. Denna studie skulle kunna ta form på olika sätt. Kom gärna med förslag! 

Här är några tankar om hur studien i stort kan komma att te sig: 

Genom deltagande observationer där jag för dagboksanteckningar eller dokumentationer av 

samtalet genom inspelning på diktafon, foto och/eller film. En initial microstudie skall fungera 

som en första presentation av studien och ligga som en grund till den fortsatta studien. 

Syfte 

Att ge ett elevperspektiv på en arbetsprocess i ett visuellt kulturprojekt som ryms under en 

gymnasieskolas tak. 

Övergripande frågeställning 

Hur väljer eleverna att gestalta sina arbeten? 

Vilka betydelser ger eleverna processen? 

Hur förhåller eleverna sig till tid i arbetsprocesserna? 

                        Metod och teori 

Jag vill göra en kvalitativ studie. Tanken är att följa en grupp på 3-4 personer genom att ta del 

av några av deras sammankomster. Vid dessa ber jag dem dokumentera samtal med hjälp av 

diktafon eller dagboksanteckningar, loggböcker samt att under processens gång fotografera 10 

bilder var som vi sedan samtalar utifrån på något sätt som jag ej vet än. Vi kan eventuellt 

samtala genom att måla bilder av begrepp som ni funnit på vägen i er arbetsprocess. Det 

insamlade materialet kan förhoppningsvis beskriva arbetsprocessens utveckling. Arbetet med 

dessa dokumentationer skall bidra till att stödja elevernas möjligheter att beskriva sin 

arbetsprocess vid redovisningen av projektuppdraget. 

 Idéer om dokumentationen, presentationen: 

Jag vill presentera ett material som kan visualisera vad som kan ingå i en arbetsprocess i en 

grupp.  

En liten del av den Litteratur jag använder mig av: 
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Gillian Rose, Visual Methodologies 

Simon Lindgren, Populärkultur - teorier metoder och analyser. 

Den svårfångade reflektionen, Peter Emsheimer, Hasse Hansson, Thomas Koppfeldt 

Ögonblickets tyranni, Thomas Hylland Erikssen 

Kunskap genom bilder, Ylva Dahlman 

 

Om du har frågor ring mig gärna, 

Vänligen meddela mig om du vill delta i denna studie via sms. 

Mitt nummer är 070 5595764 

Om samtliga accepterar kommer jag till detta möte så kanske vi kan få lite tid att tala vidare. 

Vänligen 

AnnCharlotte S Fahlstedt 

Konstnär/Bildpedagog 

Österåkers Kommun 

se www.konstiroslagen.se 
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Bilaga 2. Urval avAnalytisk promemoria 
 
Mailkommunikation, transkriptioner av samtal återges med kursiv stil. Beskrivande text med 
normal. Etnografens reflektioner med röd färg. 
Handledaren( Matematik och fysiklärare) som H. Eleverna som Elev 1, 2 ,3, 4. Projektledaren 
för det internationella projektet(Bildläraren). Etnografen som E. 
Inget bildmaterial finns presenterat i materialet. 

 

16 oktober 2007 
Platsen är Gymnasieskolans lokaler, lärarrummet ovanför bild och formelevernas arbetslokaler. Lärarrummet 

består av ett loft placerat på ca 4 m höjd som nås via en brant trappa i metall. Det är placerat i direktkontakt med 

fotolabbet, bild salen och skulpturavdelningen. Lokalen är fördelad på två rum, det som är lite större har en 

sittmöbel ,två soffor mittemot varandra med ett bord emellan. I samma rum finns fyra skrivplatser med datorer 

och annan utrusning. Väggarna är täckta av hyllor med pärmar och böcker. Dagsljus kommer in från ena 

kortväggen, som har relativt små fönster. Den motsatta väggen är tillverkad av glas och ger en utsikt över delar 

av arbetsrummen i markplanet och de människor som rör sig därnere. Det andra rummet innehåller två 

skrivplatser, datorer och kopiatorer. Möts av huvudansvarig projektledare för konferensen i april och får en kort 

information om projektet i stort. Hon berättar att hon arbetar som bildlärare på skolan och är övergripande 

ansvarig för den internationella konferens som skall genomföras under aprilmånad på skolan. Jag frågar henne 

om hur eleverna på skolan delgivits informationen och syftet bakom valet av elevgruppen som erbjöds att delta i 

projektet. Projektledaren berättar att hon ansåg att Natur - Estetklassen låg närmast det tema som årets projekt 

har som är ”Hållbar utveckling inom gott miljöarbete”. Informationen om projektet hade gjorts muntligt vid ett 

lektionstillfälle och de fyra eleverna, fyra flickor, hade frivilligt anmält sitt intresse vid samma lektion. 

Projektledaren bildade en arbetsgrupp av de fyra flickorna, och det bestämdes att de skulle arbeta tillsammans 

med ett bidrag till konferensen i form av ett 100 poängs projektarbete. Hon vill att jag kontaktar henne om jag 

har frågor om projektet i stort. Eftersom tiden är knapp innan mötet skall börja ger hon mig en kort briefing om 

vad projektet har inneburit tidigare för skolan. Hon betonade det internationella utbytet mellan skolorna som det 

mest betydande. 

Handledningsmötet börjar: 

Deltagande vid mötet är tre fysiska elever och den fjärde deltar via en mobiltelefon som ligger placerad mitt på 

bordet ), handledare + jag som observerande lyssnande etnograf. I rummet för övrigt finns tre andra personer 

som inte aktivt deltar i samtalet. Samtalet pågår i 33 minuter. Jag genomför en lyssnande observation vid 

handledarens och arbetsgruppens första formella planeringsmöte. Detta är arbetsgruppens första gemensamma 

möte, där alla är närvarande . Handledaren presenterar mig och ber mig att kort introducera min studie. Jag 

berättar om syftet med min studie och om de forskningsestetiska principerna. Delade även ut dessa till var och en 
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av deltagarna. En av eleverna deltar via konferenssamtal genom en mobiltelefon och får därför vid detta tillfälle 

sin information endast muntligt. Samtliga i arbetsgruppen har gett sitt medgivande till min närvaro. Jag ber om 

att få spela in samtalet och får tillåtelse till detta. Jag frågar om det är möjligt att få ta ett foto för att beskriva hur 

den pedagogiska miljön ter sig. Samtliga svarar ja. 

 Jag intar nu rollen som total observatör, försöker vara en fluga på väggen. För fältanteckningar och gör en 

pennskiss av rummets interiör. Gör en ljudupptagning av hela det handledande samtalet. Jag tar ett foto som 

skildrar hur deltagarna och handledaren var placerade vid detta tillfälle. Kommer att använda detta foto vid 

fotoelicitering längre fram. 

Lyssnar direkt efteråt igenom ljudupptagningen flera gånger och transkriberar materialet. 

Reflektion: 

Jag upplevde att denna första observation gick mycket bättre än jag förväntat mig. Tack vare att jag fick några 

minuter på mig av handledaren att presentera mig och dela ut de forskningsestetiska principerna, då eleverna 

också hann reflektera lite över vad det egentligen skulle komma att innebära för dem med min studie, så kändes 

det som att jag helt kunde ägna mig åt mina deltagande observationer. 

Transkriberat material 
 
Elev 1: Vi kommer inte att behöva göra något, liksom. Är det något speciellt vi måste göra med för dig, alltså 
ngt extra? Inte något som påverkar oss på något sätt? 
 
Jag: Förhoppningsvis skall det kunna påverka er positivt. Inte att jag skall hjälpa er, men att ni kanske också 
kan använda det material som kommer fram på något sätt och naturligtvis få tillgång till det också. Jag vet ju 
inte hur ni arbetar och det är det jag är här för att studera. Ni skall jobba på utan att jag lägger mig i på 
något sätt. 
 
Elev 1: Oj, vad häftigt, det blir ju som på riktigt! Häftigt ! 
 
Handledaren: Ja men det här låter ju väldigt intressant, vi vet ju inte riktigt hur långt erat arbete räcker, 
alltså, vi vet ju inte riktigt om det arbete ni skall göra räcker till kursen Projektarbete. Så det här kan ni nog 
ha nytta av tror jag. 
 
Elev 1: Gud vad speciell man känner sig. 
 
Gruppen: (allmänt positivt sorl från alla tre eleverna) 
 
Elev 2:  Ja, eller hur! 
 
Handledare: Ja, på många sätt kan ni känna er lite prioriterade. Det här projektet blir ju liksom mera som på 
riktigt. Ert arbete är mera på allvar. 
Idag kommer jag mest att prata om projektarbetet och vad det skall innehålla. Vi får se om det arbete ni gör 
här kommer att räcka till för det 100 p projektarbete. Jag har ju delat ut de små blåa böcker som ju är era 
loggböcker. Och nu skall vi titta mera på skolverkets dokument om kursen projektarbete. 
 
Elev 4: OK, de har jag också nu. 
 
Handledaren: Har ni något begrepp om vad projektarbetet handlar om? 
 
Elev 1: Vi vet ju inte det eftersom vi inte fått veta vad vi skall jobba med. 
 
Elev 3: Jo, men det handlar väl liksom om…..natur…..(dröjer) … (får hjälp eller blir avbruten) 
 
Elev 1:…mera inriktat på en grej..och arbeta med att presentera det liksom. 
 
Elev 3: ..om miljö. 



09/02/16  H.02 Ann Charlotte S Fahlstedt    49  

 
Elev 2: Det handlar väl om mycket eget ansvar. Man skall vara kreativ, man får inte mycket uppgifter utan vi 
skall komma på allt själva.  
 
Elev 3: Det är vårt eget projekt. 
 
Handledaren: Det handlar om att ni arbetar mycket självständigt och att ni gör upp en arbetsplan och sätter 
upp era egna frågeställningar och genomföra det här på egen hand. Ju mera ni kan arbeta självständigt, ju 
bättre det fungerar, ju mindre inblandad blir jag. 
 
Projektledaren sticker in huvudet genom dörren och säger: 
 
Utifall det är någonting ni behöver, här är en mapp från projektet som ni kan gräva i, jag skall åka till 
Uppsala. 
 
Handledaren: De är inga papper som du är rädd om här då, det står inget speciellt hemligt här. 
 
Projektledaren: Nej, inte direkt ! 
 
Handledaren: Så jag kan titta i den? 
 
Projektledaren: Ja. 
 
Handledaren: Det ni skall göra alltså, det är att ni skall formulera en frågeställning. 
 
Elev 2: Men vi har ju den redan. 
 
Handledaren: Har ni? 
 
Elev 3: Det beror ju på vad vi får ifrån dem. 
 
Elev 2: Ja, i alla fall den inför fredagen, men har vi pratat klart om den. 
 
Elev 1: Nej, det har vi ju inte gjort. 
 
H: Skall vi gå in på det först då? 
 
Gruppen: Ja, mm osv. 
 
Elev 1: Jag skummade det där mailet lite och jag tyckte inte att det var några konkreta exempel på åtgärder. 
 
H: Var har ni fått det ifrån? 
 
2: Min mamma har en vän som är mycket insatt av miljöfrågor i Sverige. Och han har skickat ett material 
som jag kan gå igenom med min mamma ikväll, hon kanske fattar vad det står. 
 
1: Är det en beskrivning av olika projekt. För det är den fasen ni befinner i nu att ni måste bestämma er för 
ett område och få iväg någonting till Irland om detta. 
 
Elev 3: Annars så har jag fått reda på att Sverige ju är väldigt bra på vattenrening, och att det finns 
framgångsrika återvinningsstationer som vi skulle kunna studera. Trängselskatten som vi har pratat om har 
ju inte fungerat så där jättebra. 
 
 
H: Ja, jag vet inte riktigt men det finns ju flera som menar att det har fungerat i alla fall i första vändan. Om 
ni arbetar med vatten så måste ni välja ut ett specifikt vattenreningsprojekt som ni tittar närmare på. 
 
Elev 2: Min mamma har en vän som är väldigt insatt i miljöfrågor, jag har mailat honom och fått ta del av 
massor av information. Jag tar hjälp av mamma som förstår bättre vad som står där. 
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Elev 4: Min Pappa har en ide om katalysatorer, syresensor för bilar, men jag vet inte om det är en svensk 
uppfinning? 
 
H: Är det ett projekt som har genomdrivits i Sverige. 
 
4: Det finns i bilar i hela världen. 
 
3: Annars finns det ju en enormt framgångsrik sopförbränningsstation utanför kommunen. Tänk om flera 
människor kunde lära sig att sortera soporna och kompostera, det skulle vara jättebra för naturen. 
 
1: Hur skall man kunna gestalta en sopsortering? 
 
H: Jo men det går nog. Jag tycker inte att ni behöver begränsa er så för att det går säkert att lösa det på något 
sätt. 
Ni har ju massor av bra idéer men eftersom det brinner lite i knutarna är det bra om ni bestämmer er för ett 
område som ni kan skicka ifrån er till Irland så snart som möjligt. 
Kom ihåg att det här inte är ert arbete, jag bryr mig inte om hur detta ser ut, det är inte detta som är arbetet. 
Ni skall skapa förutsättningar för att de andra så att de kan komma igång med sitt arbete.  
 
2: Hur stort skall PM vara? 
1: Det beror väl på vad vi göra. 
2: Det skall ju gå att göra ett väl fungerande gestaltning. 
 
H: Ramarna för det är inte så där jättestrikta. Ni kan till exempel skriva längst ned för mera information 
länkadress osv. 
 
2: Men det skall väl vara på engelska. 
 
3: Det skall väl vara en till två A4 sidor. 
 
2: En väl fungerande soptipp. Sopsortering i estetisk gestaltning. Hur skall det gå till? 
 
3: Det är inte vårt problem. Det är ju inte svårare än vad man gör det. 
Det här är inget arbete som kommer att bedömas. 
 
Ljud av tangentbord från mobiltelefonen 
 
H: Vad gör du nu? 
 
4: Jag söker på nätet om landasonder. 
 
H: Du gör det. Ni måste alltså bestämma er för något snart. Fixa i ordning en…ja 
 
1: Torsdagar går inte. 
 
3: På fredag orkar vi ju inte. Skall vi skriva det imorgon? 
 
2: Okey. 
 
1: Ni har ganska lång paus där före kören va? 
 
3: Kommer du imorgon nr 4? Vi får skriva det imorgon. 
 
1: Vi är väl alla ganska inne på bildspel eller.. vad tänker du på? 
 
H: Jag tänker mera på kursen projektarbete. Får jag säga lite formella saker angående själva projektarbetet, 
inte själva redovisningen. 
Precis son ni var inne på att så är målet att ni skall kunna konstruera en egen frågeställning och sätta upp 
ramar för hur ni skall kunna redogöra för den, både muntligt och skriftligt. 
Det som är viktigt med projektarbetet, är att inte bara slutprodukten är viktig utan att processen och 
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produkten är lika viktig. 
Ni skall dels ha en projektplan, gärna med en tidsplan. Den projektplanen skall revideras under arbetets 
gång. Ni skickar in mail vartefter som arbetet flyter på. 
Jag vill ha det på mail inte i den blå boken. 
Man gör en beskrivning av man gjort, och lite om hur det har gått. Det skall skickas logg bok en gång i 
månaden. 
3: Jag trodde det var en gång i månaden. 
 
H: Självklart så blir det oftare vartefter som arbetet blir mera intensivt, men ni kommer ju också att ha mera 
passiva perioder.  
 
1: Efter konferensen så har ni ju sagt att arbetet skall avslutas i trean, och hur tänker ni om det? 
 
H: Ja, det får ju vi kolla för det vet vi ju inte än. Vad skall kursen innehållas, visar det sig att det här arbetet 
räcker mycket väl till kursen alltså 100 p, så kan ju avsluta det under våren. Eller om det blir ett litet bra 
projekt ni gör men det behöver utvecklas för att kunna betraktas som ett helt arbete. Men det är svårt att säga 
idag. Dels skall ni ha en Projektplan, det är bra om ni skriver upp, där ni lägger upp riktlinjerna för er 
frågeställning, hur ni har tänkt arbeta, hur själva slutprodukten skall vara, gärna med en del tidsramar, vad 
ni tror, här och här måste vi vara klara med det. 
 
3: Det kan vi ju inte göra förrän vi fått PM:et. 
 
H: Nej, det förståss. 
 
2: När kommer det? 
 
H: Nej, det går ju inte. Dom har samma tidsramar som ni har, det skulle ha skickats förra veckan. Men de 
har inte gjort det, så det kommer när som helst. Så att, det kommer när som helst. 
Den här projektplanen är ett dokument som kommer att revideras, så det är ett föränderligt dokument. 
Loggbok, är det som ni kan konstatera vad som gjorts och vad som skall göras härnäst. Oj, då kanske ni 
upptäcker att ni måste revidera den eftersom projekt oftast inte rullar på som man tänkt sig. 
 
4: Är det som står längst bak i blåa boken. 
 
H: Ja, just precis, där står det ungefär vad den skall innehålla. Lite om projektets utveckling, om ni har stött 
på några problem 
Det fjärde då är ett slags projektrapport, som nog kommer att vara kopplat till er projektplan. Men jag tror att 
jag överlämnar detta till er och ni kan ju titta i era blåa böcker för att få lite mera vägledning. Men det är 
alltså dessa fyra dokument som projektarbetet skall innehålla. 
 
3: Är det någon deadline på projektrapporten? 
 
H: Nej, det får ju ert arbete utvisa, när den kan bli klar. Det kan bli senare, det beror ju på hur er 
frågeställning ser ut. Hur gick genomförandet tex? 
 
3: Om vi blir färdiga, får vi ett betyg då? 
 
H: Det är mera en administrativ fråga. 
 
4: Är det vi som bestämmer när vi har kommit upp i 100p eller? 
 
H: Det gör jag i samråd med er. 
 
4: Ok, bra. 
 
2: Om vi har kommit upp i 100 P och får G men vill förbättra vårt betyg kan vi få göra det då. 
 
H: Det signalerar jag under tidens gång. 
 
2: Jag menar bara om det går att fortsätta tills det blir bättre? 
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H: Ja, visst men det går ju inte att genomföra processen lite halvdant och sedan, ja du förstår. 
 
Mobiltelefon ringer: 
 
1: Oj, ursäkta jag tror det är min Pappa. 
 
Avbrott. 
 
4: Man kan ju säga att man är i möte också. 
 
1: Ursäkta det var min trafikskola. 
 
3: Vad är det för frågeställning som menas, är det detta som är själva projektarbete? 
 
H: Ni kommer ju att vilja något med er gestaltning och där kan ni ju hitta er frågeställning. 
Ni kommer ju inte bara vilja att det skall vara snyggt eller så utan ni kommer ju att vilja något. Vad kan det 
här leda till? 
 
2: Man kan ju inte bara göra en redovisning och sedan göra en frågeställning utifrån något helt annat. 
 
3: Nej! 
 
H: Det har ju kommit en annan svårighet här, så med datorn, ni har ju en del naturliga deadlines, ni måste ju 
vara klara med er uppsättning till den 17-21 april, annars blir det fiasko. 
Jag kan säga hur det fungerar med normala eller vanliga trista projektarbete. Där gäller de här datumen. 
Före sommarn skall en projektplan och den första loggboken vara inne före sommaren, det är deras. Det är 
lönlöst att ha samma deadlines som de har. 
 
3: Men, tidsmässigt kan man väl sätta in något liknande. 
 
H: Javisst! 
 
2: Vi har väl kortare tid, bara ett halvår? 
 
1: Vi måste ju fortfarande få deras Pm innan vi kan börja jobba. 
 
3: Det vore skönt med deadlines. 
 
H: Vi kan vänta med det så att vi ser hur vi kan göra. 
 
3: Kan man inte bara grovt uppskatta hur det är med tiden. Det vore skönt med tidsramar för att få lite 
överblick av arbetets omfattning. 
 
H: Man kan väl säga så här, att ni får det här PM: et ganska snart. Lite svårt att säga. Åtminstone före jul ha 
konstruerat en frågeställning, projektplan, jag tycker att första loggboken skall vara inne ungefär en vecka 
efter att ni skickat iväg ert PM. Det kan väl vara första deadlinen. 
När vill ni ha nästa möte? Vad behöver ni ha ett möte till? 
 
3: Det beror ju på om vi får vårt PM. Nästa vecka är väl den sista deadlinen för PM:en eller blir det fler? 
Annars är det meningslöst. 
Vi kommer ju att ha det nästa vecka eller hur? 
 
H: Nej men jag kan tänka mig för att det är olika arbetsbördor för olika skolor och en del som inte har 
förstått vad uppgiften är. Lite öppen får man vara. Det borde komma snart. 
 
3: Kommer vi att få det till vår mail. 
 
H: Jag ser till att det kommer till Er. 
Verkar det rimligt. 
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Det vore också bra om ni kan studera loggboken den blåa lite mera för att förstå vad ett projekt kan 
innehålla. För jag vill inte bara sitta här och tala om för er vad ni ska göra. 
Bra, är det någon som har några frågor? 
Du då nr 4? Handledaren vänder sig till telefonen och frågar in i luren. 
 
4: Det är Ok.  

 
H: Då kan väl vi avsluta detta möte och trycka bort nr 4. 
 
3: Vill du vara med mera eller skall vi avsluta dig? 
 
4: De är lugnt, hejdå. 
 
 
Reflektion och analys: 

Jag uppfattade att de vid en viss punkt glömde bort ljudupptagaren. Jag satt i en av sofforna och gjorde mina 

fältanteckningar. Jag observerade att eleverna reagerade när jag gjorde en pennskiss av interiören i rummet. 

Ljudet från grafitstiftet mot pappret drog till sig deras uppmärksamhet och de blev lite avbrutna i sitt samtal. Det 

verkade som om de undrade vad jag gjorde. Jag övergick till att skriva fältanteckningar för att inte avbryta 

samtalet. 

Reflektion :En av eleverna säger att hon tycker att det blir mera som på riktigt nu när jag är med och observerar. 

Även handledaren påpekar att deras projekt är mera på allvar och att de har lite tur beroende av det sammanhang 

det skall presenteras inom och även genom min närvaro.  Denna utsaga får mig att reagera och jag blir 

uppmärksam på att de inte annars uppfattar situationen ”som på riktigt”. Hur är något som är på riktigt? Är inte 

det som sker i skolan på riktigt, frågar jag mig? Den här frågan skall jag ta upp vid eliciteringen av insamlad data 

med eleverna. 

Handledaren talar om föreställningen och deadline för den och att de riskerar ett ”fiasko” om de inte klarar av 

dettta. Han talar också om de ”vanliga trista projektarbeten” och deras tidsplaner med eleverna. 

 

20 april 2008 
 
Deadline för presentationen idag. Föreställningen går av stapeln klockan 19.30 ikväll.  

Samtliga deltagare samlas i aulan för genomgång.  

9.00  Arbetsgruppen talar med sin handledare om synkroniseringen av musiken. (5 minuter) Projektets namn har 

ändrats och står nu som City Tolls istället för Congestion charges. Eleverna har inte i tid lämnat in ett förslag på 

namn till sin gestaltning därför har lärarna enats om benämningen. 

En elev tycker de är konstigt att de inte blev tillfrågade först, de övriga tycker att det inte spelar någon stor roll i 

sammanhanget. 

9.15 Arbetsgruppen talar med ljudansvariga för att få hjälp med ljudet. (3 minuter) De hänvisar till en ansvarig 

projektledare för ljudet och de letar reda på honom. De hittar honom bakom scenen och framställer sitt problem. 

Mitt i samtalet avbryts de av dramaläraren som ber dem avsluta på ett stressat sätt. ( 3 minuter) 

9.30 Förmiddagen ägnas åt en stor generalrepetition.  

Hälften av alla länder drar igenom sina bidrag från början till slut med bild och ljud samt de levande 

gestaltningar som görs.  
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Europrojects medlemsskolor 
 
- Bagsværd Kostskole og Gymnasium BAGSVÆRD, Danmark 

- Bundesrealgymnasium Wien 19 WIEN, Österrike 

- Cygnaeus-lukio JYVÄSKYLÄ, Finland 

- Danderyds Gymnasium DANDERYD, Sverige 

- Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo LEIRIA, Portugal 

- Gymnázium Karla Čapka DOBŘÍŠ,  Tjeckiska Republiken 

- Heilige Maagdcollege DENDERMONDE, Belgien 

- Instituto de Educación Secundaria ‘Miguel Catalán’ ZARAGOZA, Spanien 

- Jõgeva Gümnaasium JÕGEVA, Estland 

- Liceo “Rambaldi-Valeriani” e “Alessandro da Imola” IMOLA, Italien 

- Lycée Michel-Rodange LUXEMBOURG VILLE, Luxembourg 

- Lycée Hubert Clément ESCH SUR ALZETTE, Luxembourg 

- Móricz Zsigmond Gimnázium TISZAKÉCSKE, Ungern 

- Radyr Comprehensive School CARDIFF, United Kingdom 

- Ramsgrange Community School RAMSGRANGE, Irland 

- Rīgas Angļu ģimnāzija RIGA, Lettland 

- Second Lyceum of Kalamaria KALAMARIA, Grekland 

- Strabrecht College GELDROP, Nederländerna 

- Wittekind-Gymnasium LÜBECK, Tyskland 

 

Efter lunch skall resterande länder ha sina genomgångar. Eleverna i arbetsgruppen deltar i musikunderhållning 

som fyller i och ut mellan numren. De sjunger och spelar olika instrument. 

Elevgruppen sitter samlad på första bänk och ser repetitionerna när de inte själva är på scenen. 

Stämningen i lokalen är god och en anda av förståelse och total uppmärksamhet finns bland dem som framträder 

och de som sitter i publiken. Man hejar på varandra och applåderar. 

11.00 samtliga skolor har gått igenom sina material. Det mesta har fungerat bra förutom ngt litet tekniskt 

problem på vägen. Nu finns tid för dem som känner att de behöver öva mer på scenen att tillgå. Elevgruppen 

tittar igenom sin bildpresentation och upptäcker att musiken inte är synkad med bilderna. Handledaren frågar om 

det har stämt tidigare och en av eleverna säger att hon tittat igenom allt kvällen innan och att allt stämde då. 

Under tio minuter talar de med varandra om hur felet har kunnat uppstå och hur de skall lösa det hela. Man kallar 

in ljudansvarig som lovar att fixa ny cd- skiva eller en annan dator för att få ordning på det hela. 12.00 

Arbetsgruppen skiljs åt för att äta lunch på olika ställen. 

Föreställningen pågår i ungefär 2 timmar och 30 minuter. Arbetsgruppens del framställs efter en kortare paus på 

cirka 20 minuter. Framställningen vara i 4,30 minuter och förflyter utan tekniska avbrott eller andra problem. En 

filmdokumentation görs av mig som sittande publik från 6:e raden med en digital videokamera. 
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Bilaga 3. Frågebatteri av Gillian Rose 
 

Gillian Rose föreslår i sin bok om tolking av visuellt material, ett batteri av frågor som 

forskaren i studie bör ställa sig när visualiserat material skall användas för olika syften. 

Översättningen är gjord av Ann Charlotte Sjöberg Fahlstedt. Materialet är hämtat ur Rose, 

Visual Methodologies, An introduction to the interpretive of Visual Materials. 
            Angående bildens produktion: 

 
• När gjordes bilden? 
• Var gjordes bilden? 
• Vem gjorde bilden? 
• Var bilden gjord till någon annan? 
• Vilken teknologi ligger bakom bilden? 
• Vilka sociala identiteter av producenten, ägaren och subjektet av bilden blir synliga? 
• Vilka var relationerna mellan ägaren, producenten och subjektet? 
• Kan bildens genre adressera dessa identiteter eller relationer av produktionen? 
• Kan bildens form rekonstruera dessa identiteter och relationer? 

 
Angående bilden: 

 
• Vad visas? Vilka komponenter består bilden av? Hur är de arrangerade? 
• Vilken är dess materiella form? 
• Är den en i en serie? 
• Var dras betraktarens öga in i bilden? 
• Vilken är punkt i bilden har fördelen/dominerar? 
• Vilka relationer etableras mellan de olika komponenterna i bilden visuellt? 
• Vilken användning har färgen i bilden? 
• Hur har de tekniska finesserna påverkat bildens text? 
• Vilket genre tillhör bilden? Är den dokumentär, såpopera, melodrama tillexempel? 
• I vilken uträckning drar bilden mot ett visst genre? 
• Lägger den här bilden en kritisk anspelning på det karakteristiska i bilden? 
• Vad signifierar de olika komponenterna i bilden? 
• Vilken kunskap sprids i bilden? 
• Vems kunskap är exkluderad i denna bildrepresentation? 
• Visar den här bilden subjektet som ett obemyndigat subjekt? 
• Är relationerna mellan komponenterna i bilden instabila? 
• Är det här en motsägelsefull bild? 

 
 

För vilken publik är bilden skapad: 
 

• För vem skapades den här bilden ursprungligen? 
• Var och hur visades texten till bilden ursprungligen? 
• Hur har den visats? 
• Hur har den arkiverats? 
• Hur har den återskapats och visats? 
• Vilka har senast tagit del av den här texten? 
• Hur såg åskådarens position ut i relation till komponenterna i bilden? 
• Vilken relation skapar bilden mellan producenten av bilden och åskådaren av den? 
• Är bilden en i en serie bilder och hur påverkar de kommande bilderna effekterna av det som 

utspelas? 
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Bilaga 4. Visuellt material 
 
DVD 
Innehåll 
Det visuella materialet PROCESS ger exempel  på min etnografiska metod och visar 
exempel på material som bearbetats och analyserats både av mig och eleverna.  
 
PROCESS-Etnografisk filmdokumentation av arbetsmöte november 2007 
 
PROCESS-Skisser  från arbetsprocessen utförda av eleverna ( dessa synliggjordes vid 
eliciteringen den 12 maj 2008). 
 
Det visuella materialet PRODUKT visar en film av elevernas slutgiltiga estetiska 
gestaltning. Filmen spelades in av mig under framförandet i april 2008.  
 
PRODUKT.- Estetisk gestaltning – Bildspel sammansatt av eleverna. Del av den estetiska 
gestaltningen. 
 
PRODUKT- Estetisk gestaltning. En Etnografisk dokumentation av elevernas framförande av 
sitt verk på scenen i skolans aula i april 2008. Filmen visar elevernas dans, musik, ljus. 
Bildspelet i föregående fil, visades parallellt med dansframförandet på en storbildsduk till 
vänster av scenen. 
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Bilaga 5. CD - Skiva 


