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Abstrakt
Den här studiens syfte har varit att undersöka det arbetssätt Stockholms Bild- och formklasser
bedriver och synliggöra vilka kunskaper och förmågor eleverna får med sig. Undersökningen
bygger dels på elevrapporter, dels på fotografier som tagits under projektets gång. Studien
fokuserar på den estetiska lärprocess eleverna själva beskriver och söker svar på vad eleverna
anser att de har lärt sig. Studiens titel ”Lite flum har ingen dött av, eller?” anspelar på de antaganden som påstår att skolan av idag är en skola där man inte lär sig någonting på grund av
att undervisningen är ”flummig”. Den här studiens utgångspunkt är, att den form av undervisning som anses ”flummig” – där flum ofta är liktydigt med mjuka värden som kan kopplas till
vekhet varifrån det inte är långt till att förknippas med slapphet – innehåller viktiga lärandeaspekter. I mitt arbete utgår jag från socialkonstruktionism som teori och diskursanalys som
metod, genom att använda mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Med hjälp av
den kritiska diskursanalysen söker jag belysa de diskurser som framträder i materialet samt
beskriva hur elevernas egen diskursiva praktik ser ut.
Studiens resultat visar att det arbetssätt Stockholms Bild- och formklasser bedriver med ett
fokus på estetiska lärprocesser, bidrar till att elever upplever att de skaffar sig ett fördjupat
lärande med bestående kunskaper och förmågor.

Engelsk titel: Some”laissez faire” hasn´t killed anyone, has it? An analysis of an Art- and
Craft class’ final exhibition.

Nyckelord: Projektarbete, Estetiska lärprocesser, Socialkonstruktionism, Kritisk diskursanalys.
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1. Inledning
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa
problem. 1

Skolans innehåll med olika ämnen, läxor och prov har många ett förhållande till då de allra
flesta gått i skola. Många tror sig veta vad man gör i skolan. Men hur arbetet i skolan utförs är
inte alltid lika klart. Den debatt som har synts och hörts i media de senaste åren, vill gärna ge
bilden av skolan som en plats där ingen lär sig någonting för att det är för mycket ”flum” .
Med flum menar man att något är oredigt, utan krav på fasta kunskaper och det används som
ett uttryck för det man tycker illa om i skolan. Olle Holmberg, tidigare rektor för Lärarutbildningen vid Malmö högskola, menar att flum handlar om mjuka värden som kan kopplas till
vekhet varifrån det inte är långt till att förknippas med slapphet. Flummet motsats är tydliga
kunskapskrav, regler, struktur och ordning och reda.2 Ledord som används flitigt, inte minst
av vår skolminister Jan Björklund.3
Jag arbetar som bildlärare på Stockholms Bild- och formklasser. I de klasserna integrerar vi
bildämnet med andra ämnen. Det vill säga, olika ämnen samarbetar för att eleverna skall få
tillgång till fler infallsvinklar på ämnen eller teman. Där växlar arbetet mellan teori och praktik och ämnet bild tillskrivs samma värde som alla andra ämnen i skolan. Är detta flum, frågar
jag mig. På vilket sätt kan det vara ”flummigt” att ge eleverna i årskurs 9 så fria tyglar som vi
på Stockholms Bild- och formklasser gör i arbetet med framtagningen av elevernas slututställning?
Studiens titel Lite flum har ingen dött av, eller? uppstod i och med funderingar på min egen
skolgång. Jag är fostrad under flummets glansperiod, 1970-talet med många grupparbeten,
fritt skapande och diskussioner. Detta har självklart format mig och mitt förhållningssätt gentemot mina elevers arbete i och kring deras sista termin i grundskolan. Min nyfikenhet väcktes
för om jag som forskare kan synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som eleverna får
med sig från sin grundskoletid vid Stockholms Bild- och formklasserna.

1

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket: 2011, s.20.
Holmberg, Olle: Om flum, (3 februari 2012) www.skolaochsamhälle.se.
3
Folkpartiet, Liberalerna. Stoppa flumskolan – En granskning av oppositionens skolpolitik, (2010-09-14)
http://www.folkpartiet.se
2
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1.2 Bakgrund
Med ny skollag och ny läroplan läggs fokus på kunskap med tydliga mål och riktlinjer där allt
skall kunna vägas och mätas för att helst kunna redovisas med goda resultat i PISA undersökningar och LUS -tester som ett bevis på att inlärning skett.4 I Nationell utvärdering NU03
beskrivs bildämnet av Anders Marner och Hans Örtengren som ett marginaliserat ämne. Roligt men inte nödvändigt. Bilden som ämne har som Gunnar Åsen skriver, gått genom tre faser: teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel.5 År 2011 kom en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11 i
vilken bildämnet har formulerats om för att än en gång bättre passa sin samtid. Vägen fram till
Lgr11 kan ses över tid, från 1800-talets tidiga början då ämnet etablerade som skolämne och
kallades Teckning och ansågs vara ett yrkesförberedande tekniskt ämne, till dagens kommunikativa syn, där ämnet vill utveckla barn och ungdomars visuella värld där konst, media och
design ingår. Lisa Öhman-Gullberg skriver att estetiska ämnesområden i skolan definieras
som att göra något praktiskt, något avkopplande och fortsätter: ”Skolans uppdrag handlar om
att utveckla en rad kognitiva och sociala förmågor, men vad är det som skall läras? Vilka
kompetenser skall stärkas?”6 När eleverna på Stockholms Bild- och formklasser lämnar
grundskolan, vad har de då fått med sig i bagaget?

1.2.3 Stockholms Bild- och formklasser
Bild- och formklasserna är fram till 2014 en av Stockholms stads tre profiler med extra anslagna medel. 7 Utbildningen omfattar årskurs 4-9 och har en speciell timplan där bild och
slöjd utgör karaktärsämnena.8 Eleverna söker till Bild- och formklasserna i årskurs 3 med
arbetsprover och en testdag. Klasserna utformas därefter som tvåparallelliga, det vill säga två
klasser, med 30 elever i varje klass. Inom Bild- och form arbetar lärarna i arbetslag och för
varje klass ingår två mentorer, en ämneslärare och en praktisk-estetisk lärare.

4

PISA-undersökning (Programe for international Student Assessment) Elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap
och läsförståelse testas vart tredje år i syfte att undersöka hur väl ungdomar är rustade för att möta framtiden. LUS (läsutvecklingsschema) ett test som tar reda på hur långt eleverna nått i sin läsutveckling. Skolverket.
5
Åsén, Gunnar.(2009) Varför bild i skolan. – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. Uttryck,
intryck, avtryck – Lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 4: 2006.
6
Lindstrand, Fredrik & Staffan Selander (red) (2009) Estetiska lärprocesser, Lund: Studentlitteratur, s. 72.
7
Övriga profiler är Adolf Fredriks Musikklasser och Högalidskolans Dansklasser.
8
Timplan se bilaga 2.
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1.2.4 Bild- och formklassernas arbetssätt
Inom Stockholms Bild- och formklasser arbetar man integrerat och man söker varva teori och
praktik. Inom bildämnet bearbetas estetiska och visuella tekniker och uttrycksformer och ämnen integreras på tre olika sätt: Parallellintegrering: innebär att man läser och arbetar kring
ett ämne i flera av skolans ämnen samtidigt. Exempelvis: Man läser om medeltiden i SO,
skriver ett filmmanus om medeltiden i Svenskan och spelar in filmen och redigerar den på
bildtimmarna.
Temaveckor: Bild- och formklasserna har två temaveckor per läsår. En på hösten och en på
våren. Vid temaveckan bestäms ett tema som hela profilen eller delar av den arbetar kring.
Exempel på teman kan vara: ”Fåglar”, ”Mode genom tiderna” eller ”Folkrörelserna”. Vid
temaveckorna jobbar alla lärare och elever tillsammans, över klass och ämnesgränser.
Projektarbete: På högstadiet har man en schemaposition som heter Projekttid. Denna position kom till för att samarbete över ämnesgränserna skulle underlättas. På projekttiden arbetar
man ämnesövergripande med exempelvis ”Bord duka dig”, ett samarbete mellan hem och
konsumentkunskap, bild och slöjd eller ”Rymden” ett samarbetsprojekt mellan naturorienterade ämnen och bild. Genom att arbeta på ett integrerat sätt, över ämnesgränserna, ges eleverna möjligheten att fördjupa kunskaper och få flera infallsvinklar på ett och samma område.

1.3 Syfte
Mot denna bakgrund är det mitt syfte att undersöka elevernas arbete med sina slutprojekt i
årskurs 9. I min studie vill jag undersöka vad detta arbetssätt i Bild- och formklasserna gör
med och eventuell för elevers kunskapande. Jag vill därför studera vad eleverna kan tänkas ha
lärt sig efter att ha haft en utökad bildundervisning under sex år. Genom att studera arbetsprocessen i projektet, som eleverna dessutom skriver om i sina projektrapporter, vill jag undersöka den lärandeprocess som eleverna genomgår. Något jag alltså tror kan visa sig i deras arbete
kring slututställningen.
Att jag vill förkovra mig i just denna fråga har sin upprinnelse i två sakförhållanden. Dels, har
få undersökningar gjorts om det arbetssätt som Stockholms Bild- och formklasser bedriver:
processinriktat och ämnesintegrerat, dels det faktum att Stockholms stad i januari 2011 tog
beslut att Bild och Form profilen inte längre ska få extra anslag för att bedriva sin verksamhet.
Bildprofiler finns på så många skolor idag, så det inte kan ges pengar till bara en skola.9 Jag

9

Från samtal med Utbildningsförvaltningens arbetsgrupp för översyn av extra anslagna medel till skolor.
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menar därför att det är viktigt att undersöka vilka kunskaper och förmågor som skapas i bildskapande processarbete som det eleverna bedriver i den undersökta skolan.

1.4 Frågeställning
Hur uppfattar och beskriver eleverna i Bild- och formklasserna det processinriktade arbetet i
ämnet bild som avslutar deras år 9? Vad tycker eleverna själva att de har lärt sig? Hur framträder kunskaper och kompetenser hos eleverna i en analys av deras slutarbete?

1.5 Urval och avgränsning
Informanterna i studien är elever i Stockholms Bild- och formklasser i årskurs 9. Dessa så
kallade profilklasser är belägna på en F-9 skola i Stockholms innerstad. På skolan går det ca
1050 elever och av dem har Bild- och formprofilen 380 elever. Som tidigare nämnts söker
man aktivt till Bild och formklasserna och upptagningsområdet är hela Stockholms stad.
Eleverna i studien är 15-16 år gamla och har haft mig som undervisande lärare i ämnena Bild
och Media. I studien använder jag mig av fjorton slutrapporter där båda könen är representerade och bildmaterial i form av fotografier avelevernas arbeten och från själva processen under terminens gång. Rapporterna skrevs i ämnet Svenska. Jag informerade eleverna i slutet av
vårterminen om mitt syfte att skriva en C-uppsats om lärprocesser, och framförallt om deras
lärprocess i samband med utställningsarbetet. Samtidigt bad jag om att få använda mig av
deras rapporter och att de elever som accepterade att jag använde mig av deras arbeten kunde
lämna in sin rapport. Av sextio elevrapporter fick jag in fjorton stycken, sju skriva av flickor
och sju skrivna av pojkar. Rapporterna har jag anonymiserat genom att fingera författarnas
namn. Av alla de bilder som tagits har jag valt ut fyra stycken som jag mer ingående beskriver
som ett komplement och förstärkning till elevernas texter.

1.6 Etiska aspekter
Vetenskapsrådet har fastställt forskningsetiska principer där fyra grundläggande krav ställs.
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.10 Dessa
principer anser jag att jag har beaktat genom att jag informerat eleverna om mina avsikter och
syften med materialet. Eleverna fick själva välja om de ville lämna in rapporterna eller inte.
De som faktiskt lämnade in samtyckte till att jag använde mig av deras rapporter. Jag har även
tagit telefonkontakt med föräldrarna till de elever vars rapporter jag använder mig av. Detta,
10

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.sthlm.
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för att försäkra mig om att även de accepterar att jag använder mig av deras barns arbeten och
anonymiserade rapporter.

1.7 Reflexivitet
Jag använder mig i denna studie av rapporter och bilder skapade av elever som hade mig som
både undervisande och betygsättande lärare. Jag är medveten om den problematik detta kan
medföra vad gäller förmågan att inta en kritisk forskarposition när jag känner såväl eleverna
som materialet. Men genom att angripa mitt material utifrån den diskursanalytiska metoden
som visar att ”sanningseffekter” skapas förstår jag att det är omöjligt att nå fram till en enda
sanning. Att det jag kan tänkas se i mitt material är ”en representation av världen bland andra
möjliga representationer”.11 Genom att använda mig av kritisk diskursanalys, ställer jag andra
frågor till materialet än vad jag annars vanligtvis gör som lärare.

1.8 Empiri
Empirin består av fjorton rapporter där eleverna har redogjort för den process de genomgått,
från idé till slutprodukt, samt vilken teknik de valt för sitt arbete. Rapporterna består av två till
tre A4 sidor skriven text och innehåller rubrikerna: Sammanfattning, Inledning, Metod och
material samt Slutsats/resultat.12
Vidare analyserar jag egen dokumentation i form av fotografier tagna under arbetets gång,
och från själva slututställningen där besökarna fick se teckningar, målningar, skulpturer, foton
och filmer. Det visuella materialet och de skrivna rapporterna utgör materialet för diskursanalys.

1.9 Metod
Studien är en kvalitativ analys och jag analyserar och perspektivierar mitt material med hjälp
av diskurs både som teori och analysmetod.

1.9.1 Diskursbegreppet
Begreppet diskurs kan användas för hur man talar om och förstår världen.13 Michel Foucault
utforskade förhållandet mellan kunskap och makt och var den som lade grunden för diskurs

11

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s.29.
Bilaga 3 Uppgiften.
13
Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.7.
12

8

som analysmetod med syfte att klarlägga regler för vad som kan sägas, av vem eller vilka och
vad som är helt otänkbart och vad som kan betraktas som sant eller falskt.14
Ett område kan bestå av flera olika diskurser. Diskurser bygger upp verkligheten kring föremål, världar, sinnen och sociala relationer. Diskurser är kontingenta, det vill säga möjliga men
inte nödvändiga och det pågår en ständig kamp om de olika tecknens betydelser.15 Med tecken
avses ”någonting som producerar mening. Ett tecken är något som betyder något.”16 Diskurser
skapar de subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om och regleras genom språk och sociala strukturer.17 Genom att använda sig av diskurs som analysmetod avgränsar man sig inte
utan sammanför text med kontexten, det vill säga man länkar ihop två av områdena i den tre
dimensionella analysmodellen. Struktur och praktik vävs ihop.18 Vad mina elever skriver om i
sina rapporter är sammankopplat med den miljö de befinner sig i (skolan, hemmet, staden)
och de regelverk som dessa är omgärdade av. Genom att använda mig av diskursbegreppet
kan jag få verktyg till att se mönster i elevernas praktik, i deras rapporter och visuella uttryck.

1.9.2 Tillvägagångssätt
I slutet av vårterminen 2011 visste jag att jag ville undersöka lärprocessen under elevernas
utställningsarbete för att se om jag kan synligöra vad elever lär sig i och kring arbetet med
slututställningen. Det var också då jag gjorde själva materialinsamlingen. Analysmetoden som
jag använder mig av vägleds av Norman Faircloughs idéer kring kritisk diskursanalys. 19 Även
Simon Lindgren utgår från Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell och talar om
textuell nivå, kontextuell nivå och socialhistorisk nivå. 20 Allt som är betydelsebärande och
som kan läsas eller avkodas är att betrakta som text, menar Fairclough.21 Den diskursiva praktiken, det vill säga hur texterna skapas och används, studeras och analyseras bland annat i den
kontextuella nivån. För att i den tredje nivån, den socialhistoriska, överväga om den diskursiva praktiken formar eller omformar talet om något (diskursen) och vilka konsekvenser det kan
innebära. Diskursanalys kan ta sin början med en dekonstruktion av texten.22 Genom närläsning av elevernas rapporter, plockar jag isär texten utifrån olika tematiska rubriker som framträtt i materialet efter en första genomgång för att undersöka vad texten berättar och inte be14

Ibid., s.19.
Ibid., s.32.
16
Lindgren, Simon (2005) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber s.62.
17
Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.20 f.
18
Lindgren (2005), s.129.
19
Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.66 ff.
20
Lindgren (2005), s.49.
21
Ibid., s.51.
22
Stensmo, Christer (2002)Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget, s.124.
15
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rättar. I elevernas rapporter söker jag efter vad som sägs, vilka problem som lyfts fram och
hur eleverna beskriver sin lärprocess och sin praktik.
Med hjälp av den kritiska diskursanalysen hoppas jag kunna synliggöra elevernas reflektioner
kring ”bestående” kunskap och kompetenser, intressen, och om eller vad de lärt sig (som det
framkommer i rapporterna). Då kritisk diskursanalys menar att diskurser är socialt inlagrade, 23
söker jag i min analys synliggöra elevernas diskursiva praktik i ljuset av det faktum att skolan
är en institution som styrs av regleringar och värderingar som exempelvis resurser, tidsåtgång
och gruppstorlek, liksom vad som är ”viktig” kunskap. Dessa är i sin tur inskrivna i en samhällelig diskurs (social, kulturell och politisk), det vill säga den tredje nivån i Faircloughs tredimensionella analysmodell. Denna tredje nivå kommer jag inte fördjupa mig i, i denna studie. Men jag är medveten om att den är närvarande i samhällsdebatten om exempelvis ”Flumskolan”.

1.9.3 Kritisk diskursanalys som metod
Med kritisk diskursanalys söker man klarlägga förbindelser mellan språkbruk och social praktik. Genom användandet av nyckelbegrepp urskiljs en texts budskap. Hur man använder sig av
språket inom en grupp eller ett område benämns genre vilket påverkar vårt sociala handlande.
En genre kan här exempelvis vara ett TV-program, en dikt, en film, ett reklamblad etcetera.
Fairclough menar att en genre är en social aktivitet som styr hur texter produceras, konsumeras och distribueras.24 Varje språkbruk är en kommunikativ händelse, där tillträde till verkligheten alltid går genom språket. I Faircloughs kritiska diskursanalys är diskurs en social praktik som både är konstituerad och konstituerande och är ”ett sätt att tala som ger betydelse åt
upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”.25 Fairclough utgår från två dimensioner i diskursanalysen: Den kommunikativa händelsen, (exempelvis en artikel eller film) och diskursordningen. Diskursordningen utgörs av de diskurstyper (diskurser och genrer) som existerar inom
olika områden eller grupperingar.26 Faircloughs menar att varje språkbruk skall ses som en
kommunikativ händelse som har tre dimensioner: 27
Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och visuella.) Genom att
undersöka vilken vokabulär, ordbruk och metaforer eleverna använder sig av i sina rapporter

23

Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.83.
Ledin, Per (2001) Genre begreppet - en forskningsöversikt, Stockholm: Studentlitteratur. s.22.
25
Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 72.
26
Ibid., s. 134.
27
Ibid., sid.73 f.
24
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söker jag efter det som Fairclough benämner modalitet och transitivitet. Ord som Skall, kunna, vilja, böra, få och måste är exempel på modala hjälpverb.28
Modalitet beskriver sanningsgraden i hur något sägs och graden av instämmande benämns
med affinitet. En text kan ha låg eller hög affinitet. Modalitet kan även uttryckas med hjälp av
en hedge. Hedge kan bland annat vara orden liksom, lite och kanske. Användandet av en hedge uttrycker låg affinitet i en text. Hög affinitet tillskrivs orden vill, ska etcetera.
Transititvitet beskriver hur subjekt och objekt kopplas (eller inte kopplas)till händelser.29
Jag vill genom närläsning av elevernas rapporter undersöka vad rapporterna beskriver och hur
eleverna har formulerat sig.
Den är en diskursiv praktik. I handlingar uppstår diskurser, kommunikativa händelser som
bygger på tidigare händelser eller texter, det vill säga intertextualitet. Som jag ser det börjar
en händelse aldrig om från början. Man kan inte undgå att använda sig av ord eller tekniker
som andra redan har gjort. Hur ser mina elevers diskursiva praktik ut? Vilka förlagor använder de sig av? ”Genom att utnyttja redan existerande diskurser på nytt sätt skapar man förändring.”30 Kan jag avläsa några diskurser eller genrer i elevernas utställning eller i rapporterna?
Synliggörs förändringar eller förändringsarbete i deras arbeten?
Den är en social praktik. Det vill säga det sammanhang som texten och den diskursiva praktiken befinner sig i. Hur fördelas och regleras de?31 Finns det några institutionella villkor och
ramar för vad som ska, bör och får verka, som eleverna identifierar i sitt arbete? Är det någonting jag kan utröna ur elevernas rapporter? Här är det ofta nödvändigt att koppla in någon
annan teori.32 I mitt fall till exempel ramfaktorteori.
Vid en kritisk diskursanalys behöver fokus inte läggas på samtliga dimensioner utan man kan
betona olika delar.

1.10 Studiens teoretiska ram
Studien vilar ytterst på socialkonstruktionismen som teori. Jag har valt att arbeta med diskursteori därför att diskursbegreppet kan användas på ett varierande sätt och på varierande material i såväl i texter, tal, bilder som andra semiotiska system.
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1.10.1 Socialkonstruktionism
Socialkonstruktionism är en beteckning för en rad olika teorier om kultur och samhälle vilka
bland annat använder sig av diskursanalys som ett verktyg till att förstå omvärlden. Socialkonstruktionismen intar en kritisk inställning till ett för givet tagande av hur världen är konstruerad. Och menar att det inte finns någon ren eller okodad upplevelse eller objektiva värden. Verklighet konstrueras av att människor interagerar med varandra. Vivien Burr utgår från
fyra premisser för Socialakonstruktionism:
En kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer och samband mellan kunskap och social handling.33 Det
vill säga att det finns fler sätt än ett att uppfatta världen på. Det finns inte bara en sanning.
Världen skapas genom kategoriseringar och i samspel med andra. Hur vi delar upp och interagerar är alltid historiskt och kulturellt präglat. Uppfattningen om världen upprätthålls genom sociala processer med konsekvens att beteenden och uppfattningar kämpar om vad som
ska uppfattas som rätt och riktigt, sant eller falskt. Kunskap om världen formas och omformas
hela tiden i den processen.
Inom Socialkonstruktionismen inriktar man sig bland annat på studier av representation.
Världen kan bli begriplig för oss genom representationer. Stuart Hall menar att representation
är ett begrepp som står för den meningsproduktion som sker genom språk; diskurser och bilder.34 Representation kan sägas handla om två saker, att beskriva och symbolisera. Hall talar
om två representationssystem. För det första: representationssystemet sätter företeelser (saker,
personer, händelser) i förbindelse med begrepp. Mening, är beroende av det system av begrepp vi bär på. När vi delar begrepp med andra det vill säga ordnar och tolkar världen på
ungefär samma sätt, då uppstår kommunikation. När vi tolkar på liknande sätt konstruerar vi
den sociala världen vi tillhör. För det andra: Hall menar att det behövs ytterligare ett representationssystem, språket. För att mening ska kunna skapas måste de gemensamma begreppen
kunna översättas till ett gemensamt språk. Språket gör att våra begrepp kan länkas samman till
skrivna, talade ord, ljud eller bilder. Ett samlingsnamn för meningsskapande enheter är, enligt
Simon Lindgren, tecken. Tecken som är ordnade i språk som talspråk, skriftspråk, bildspråk
och symbolspråk. 35 Mening och språk. Tecken som jag i min studie tolkar och analyserar.
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1.10.2 Ramfaktorteori
Skolan är en plats som regleras av statligt styrda dokument som skollag och läroplan och där
kommunerna ansvarar för att ”målen nås och att verksamheten sker inom ramen för lag och
värdegrund”.36 Varje skola upprättar därefter en lokal arbetsplan där arbetslag och enskilda
lärare utarbetar undervisningen. Ramfaktorteorin är en teori som används för att förstå skolans
innehåll, vilka förutsättningar som ges en undervisningssituation. Ramfaktorer som påverkar
innehållet kan bland annat vara tidsåtgång, gruppstorlekar, tjänstefördelning, schemapositioner, ekonomi och resurser.37

1.10.3 Teoretiska begrepp
Begreppet kreativitet användas idag i många olika sammanhang. Kreativitet har tidigare varit
förbehållet konsten och dess utövare, men har idag fått en vidare betydelse. Individer förväntas vara kreativa, initiativrika och produktiva och inte minst inta en kreativ hållning Kreativitet kan ses som ett sätt att lösa problem, finna nya vägar, prova på ett nytt sätt att söka sig
utanför det välkända. Man brukar säga att bilder görs utifrån andra bilder, ur en förbildskultur.”38 Som jag ser det använder man sig då av intertextualitet. Den egna kreativiteten utmanas av andras uttryck och genom integrerande kan nya idéer och tankar skapas. I min studie
undersöker jag elevernas bildskapande och deras estetiska lärprocesser. Med begreppet estetiska lärprocesser avser jag här en skapande process där tanke och känsla samverkar. Estetiska
lärprocesser är begrepp som alltmer kommit att användas inom skola och utbildning. Forskning kring estetiska lärprocesser söker beröringspunkter mellan estetik och lärande. Fredrik
Lindstrand nämner tre aspekter som närmar estetik med lärande. Lära sig genom själva gestaltandet eller estetisk produktion, Lära genom estetiskt arbete och att Lära sig om det estetiska
och dess sociala funktion. Lindstrand menar att estetiska lärprocesser inte handlar om vad
man lär sig utan hur lärandet går till.39 Estetiska lärprocesser kan ses som multimodala, det
vill säga att de kommunicerar med olika meningsskapande resurser som bild, ljud språk, gester blickar med mera.40 Begreppen multimodalitet och det vidgade textbegreppet och som idag
även används av Skolverket, avser förutom skrivna och talade texter även bilder som används
inom visuell kommunikation där man vill använda sig av fler uttryckssätt för att kommunicera
36
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sitt budskap.”Text” innefattar, precis som hos Faireclough, betydligt fler sätt att kommunicera
än bara genom det skrivna och talade språket. Lisa Öhman skriver ”En grundtanke inom den
multimodala diskursanalysen är att betydelse skapas genom interaktion mellan olika kommunikationsformer”.41 Hon säger vidare att: ”Mening skapas genom en mängd olika kommunikationsformer vilka samverkar eller arbetar sida vid sida. Det är genom att studera hur dessa
faktorer samverkar som det kan vara möjligt att se vad lärande kan tänkas innebära i en viss
situation för eleverna”.42
Med begreppet Visuell kultur avses här att förstå vad vi ser och vad det vi ser gör med oss,
och därför ett lämpligt begrepp för mig att använda mig av i min studie. Gillian Rose menar
att bilder, liksom all text, aldrig är oskyldiga, att bilder alltid är konstruerade genom olika
praktiker, tekniker och kunskaper.43 Att förhålla sig kritsikt blir därför en nödvändighet. Visuella uttryck är aldrig transparenta fönster mot världen. Visuell kultur tolkar och omformar
den.44 Visuell kultur handlar om de sociala och kulturella sammanhang som formar kunskap
och seende skriver Lisa Öhman.45 I analysen av mitt material refererar jag till dessa begrepp
för att kunna synliggöra hur elevernas process framträder. Genom att undersöka hur kreativitet, estetiska lärprocesser, kommunikativa resurser och visuell kultur används i elevernas rapporter och arbeten söker jag i denna studie hur ett lärande tog form i och genom den diskursiva praktik som utgörs av slututställningen i hela sin process och komplexitet.

1.10.4 Tidigare forskning
Hur lärande skapas och vad estetiska lärprocesser gör för kunskapsinhämtning är vad som
intresserat mig i denna studien. Jag har därför sökt litteratur som lyfter fram estetiskt lärande.
Lisa Öhman-Gullbergs undersöker i sin licentiatuppsats Movere Att sätta kunskap i rörelse
samspelet mellan olika kunskapsformer i ett ämnesövergripande arbete mellan bild och samhällskunskap. Studiens syfte är att undersöka hur visuella representationer används för att
skapa förståelse i arbetet kring den uppgift – för eller mot Ekonomiska och monetära unionen
(EMU)-, som eleverna fått tilldelat sig, och där de använder sig av film som verktyg för att
redogöra för vad de lärt sig. Ett av studiens antagande är att lärande och meningsskapande
sker i interaktion, det vill säga genom kommunikativa processer .46
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Lars Lindström studie Portföljvärdering av elevers skapande i bild har syftet att ge en bild av
vilka resultat som uppnås i skolan och under vilka villkor det sker samt att utveckla metoder
för att utvärdera skolan på nationell och lokal nivå.47 I Lindströms studie ingick Stockholms
Bild- och formklasser som en av de undersökta skolorna varför jag finner den intressant för
min studie.
I Lindstrands och Selanders antologi Estetiska lärprocesser möter jag olika forskare som undersökt både praktiskt och teoretiskt vilka kvalitéer som kan upptäckas i estetiska lärprocesser. Där tar jag framför allt fasta på Fredrik Lindstrands artikel Lärprocesser i den rörliga
bildens gränsland. Där ställer han frågan vad estetiska lärprocesser är. Lindstrand utgår från
tre aspekter: Att lära sig själva gestaltandet, lära sig genom estetiskt arbete samt att lära om
det estetiska. Även Anders Marner behandlar estetiska frågor i skolan i texten Möten och medieringar där jag tar fasta på hans resonemang kring kreativitet. Att kreativitet inte enbart
skall ses som en individuell egenskap, utan även något som kan placeras i ett socialt sammanhang där människor som interagerar med varandra kan nå ett mål. Vägar att nå målet kan dock
variera. Marner menar även att skolan bör vara en plats där ständig aktivitet pågår och att alla
ämnen bör vara kreativa inte bara de praktisk-estetiska.
I en D-uppsats av Torbren Freytag, Ja, men vad ska man annars göra i livet har jag hämtat
inspiration. I studien har han använt sig av kritisk diskursanalys när han jämfört elevers arbete
från en bildprofilklass med elever från en så kallad vanlig klass.

2. Bearbetning och analys
Jag har ingående fördjupat mig i mitt material bestående av elevernas skrivna rapporter och
fotografier av elevernas arbete och process tagna under terminens gång. Med hjälp av analysen har jag sorterat materialet i fem teman, Projektets tema, Tid, Teknik, samt Planering genomförande och utställningen. Härmed synliggörs vad eleverna berättar om och beskriver i
sina rapporter kopplat till dimensionerna i Fairecloughs analysmodell. Texterna läste jag en
första gång för att se om jag kunde urskilja teman. Områden eller företeelser som nämns vid
ett flertal tillfällen eller ord som eleverna ofta återkom till ligger till grund för de diskurser jag
tyckte mig kunna avläsa ur materialet och som redovisas för under egen rubrik. Genomgång
av bildmaterialet resulterade i att jag valde ut bilder dels från själva arbetet i bildsalen och
från utställningen. Dessa använder jag mig av som rekapitulering för minnen, stämning och
47
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känsla. Det vill säga ett sätt att komma ihåg hur arbetet gick till, hur det fortskred, ” Från ax
till limpa” och för analys.

2.1 Projektets tema
Varje slututställning på Bild och form har ett gemensamt tema. Temat bör vara så pass ”öppet” att alla kan finna en ingång och se möjligheter i det. Framvaskande av tema gick till så att
alla fick lämna in förslag som öppet diskuterades, vreds och vändes på för att se om det höll
för att vara just öppet. Förslagen skrevs upp och röstades fram. En elev skriver:
Men i slutet av lektionen var det bara tre teman kvar: drömmar, tid och innehåll. Många ville
rösta om och gnällde över att det blev fel, för att alla teman aldrig förklarades vad de egentligen var, vi bestämde ändå att temat skulle stå kvar så det blev Innehåll.48

Alla ska bli nöjda var målsättningen, men få blev det då framröstning av ett tema även innebar
att något valdes bort. Sextio personers vilja skulle bli till en. Eleverna diskuterade, såg fördelar och nackdelar med de olika temana, och genom att försöka få andra med sig på ”sitt sätt att
tänka” vaskades temat fram. Lisa Öhman som utgår från den multimodala diskursanalysen i
sin avhandling menar:
/…/.vi skapar och tolkar situationer till synes utifrån våra egna intentioner. Våra egna ”intentioner” är dock reglerade av vår erfarenhet och kunskap om hur olika sociala situationer kan
fungera, hur det är möjligt att handla och tala, vem som har tolkningsföreträde och vad som
ger mening.49

Denna årgångs nior hade till sist att välja mellan: tid och rum, fantasi/olika världar, och innehåll. Valet föll på temat innehåll.
När jag fick veta att temat skulle vara innehåll, så hade jag i början ganska svårt att komma på
något som överhuvudtaget hade någon koppling till temat. Just ”innehåll” är ju väldigt svårdefinierat och är ju ingenting man kan se framför sig.50

”Det är ju egentligen inte så svårt men när det är ett så öppet tema dyker det upp väldigt
många idéer i huvudet och det blir svårt att bestämma sig.”51 Denna elevs kommentar knyter
an till det Staffan Selander skriver: ”Alla de val han eller hon gör på vägen till färdig produkt
är ett sökande, och ett skapande av mening”.52
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2.2 Tid
Tiden man har på sig för att hinna klart, tiden som det tar att utföra sitt arbete och upplevd
brist på tid är vad eleverna beskriver i sina rapporter. Att se på temat tid utifrån den kritiska
diskursanalysens begrepp transitivitet, med följande exempel från elevrapporterna. ”Jag dödade alldeles för mycket tid…”53 visar att det finns ett tydligt objekt som tar ansvar. En annan
elev formulerade sig så här: ”Det handlar om att ta ansvar och planera tiden…” 54 Eleverna
vet om att de har en termin till sitt förfogande. Arbetet utfördes på bild och slöjdlektioner,
ämnesfördjupningen samt projekttid det vill säga 400 minuter (6,6 timmar) i veckan, ändå
upplever de tidsbrist.
Jag hade svårt att få ihop det med tiden. Det här med tid är inte riktigt min grej. Jag borde ha
utformat mina karaktärer och historien snabbare, jag borde ha börjat måla tidigare, jag borde
ha tillåtit mig att testa mer istället för att övertyga mig själv om att allt kommer att bli fult och
så vidare.55

Modaliteten i detta uttalande kan visa på både låg och hög affinitet. Låg affinitet då elevens
uttalande använder sig av ord som ”borde”. Men i dessa meningar är den som utför handlingen själva objektet, agenten, väl medveten om vad som är själva problemet, det vill säga ”jag”.
”Jag borde”, en sats med en agent som borde, ger satsen en högre affinitet. ”Jag hade svårt”,
”Jag borde” bli till då ett hinder att nå slutmålet det vill säga utställningen. Att inte ha utnyttjat tiden ger satsen en lägre affinitet då tidsaspekten är involverad i bedömningen. ”Ett annat
syfte är att vi ska visa på att vi lärt oss planera och ta vara på tiden, att ta eget ansvar för ett
större skolarbete”.56 Eleverna vet att det arbete man gör kommer att bedömas och att tidsaspekten finns med som en parameter i bedömningen. Då gäller det att planera sitt arbete så
att man faktiskt hinner med det man tänkt sig. ”Meningen med slutprojektet är inte bara att
tolka ett ämne. Det handlar också till stor del om att ta ansvar och planera tiden för att under
en termin överföra en tanke till ett konstobjekt.”57 Dessa meningar har högre affinitet. Här
saknas orden som gör att texten känns undanglidande. Eleverna ber inte om ursäkt, de konstaterar hur man förväntas förhålla sig och vad man ska göra, vilket de också gjorde då de började väva ihop tanke och känsla. I den här analysen syns också hur flera elever uttrycker att de
lärt sig att organisera sin tid och att ta eget ansvar genom att veta vad man ska göra och hur
det ska uttryckas.
53

Elevrapport skriven av Jonna.
Elevrapport skriven av Johan.
55
Elevrapport skriven av Viktoria.
56
Elevrapport skriven av Lova.
57
Elevrapport skriven av Johan.
54

17

2.3 Teknik
Elevernas rapporter och fotografierna jag tagit visar på en rik spännvidd av idéer och tekniker.
Det är bland annat fotografering, screentryck, film, skulptur, serier, teckning och målning.
Material är bland annat färg, pennor, gips, lera, ståltråd, screenmaterial, fotopapper med mera.
Rapporterna tar även upp det faktum att göra något man är bra på, det vill säga att välja teknik
och material som man behärskar. ”Jag gillar lera så det blev ett måste för mitt sista arbete.”58
En annan beskriver:
Jag började med att bestämma mig för en konstform jag ville använda. Leranimation blev det.
Det som lockade mig mest i min idé var dock att skapa en välgjord kuliss med möbler och en
fin docka.59

Båda dessa elevers uttalande är sagda med hög affinitet. I den diskursiva praktiken möts eleven i arbetsprocessen av motstånd då material inte uppför sig som förväntat, exempelvis tog
tillverkning av olika delar längre tid än hon hade föreställt sig. Då tiden började rinna ifrån
henne fick hon göra andra typer av val och ställningstagande än hon först hade tänkt sig. Då
gjorde kreativiteten sig återigen påmind, för att söka finna andra lösningar. Av en filmidé blev
det istället en bildserie.
Andra vågar sig på att testa något de inte har gjort tidigare eller
uppfattar att de inte jobbat tillräckligt med. ”Då jag inte målat
så mycket akvarell var detta något jag behövde lära mig.”60
Vilket kan ses som mod. Att våga utmana sig själv med att testa
på ett material som man inte har något direkt förhållande till
eller kan mycket om. En annan elev skriver: ”Jag ville göra
detta projekt eftersom jag ville lära mig mer om datorer och hur
man arbetar med olika material och främst för att göra något
jag inte gjort förut”. 61
Samma elev fortsätter berätta om hur han gått till väga:
Två pinnar agerar som skelett till armen emellan sitter två stycken iskruvade krokar som är
ankrade i varandra för att hålla ihop armen. Handen var en isärtagen mus som jag lindade in i
ståltråd, som sedan fick tangenter pålimmade i olika små ord. 62
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Denna elev förhåller sig i sin diskursiva praktik både kreativt och multimodalt då han i sitt
arbete och i sitt skapande måste väva ihop tanke och känsla och använda sig av de förmågor
han lärt tidigare och under arbetets gång. Alla elever har dock inte ”flyt” i sitt arbete. En elev
som skulle göra en lampa i papier-maché fick göra tre försök innan hon lyckades.
Motgångarna åt upp tiden eftersom jag var tvungen att börja om från början tre gånger.
Det som flöt mindre bra var just arbetet med att få en så hållbar grund som möjligt. Men efter
det flöt allting på förvånansvärt bra förutom att det tog ganska lång tid att skriva ut alla bilder
och montera fast silkespappret på vanligt A4 papper. 63

Att testa ett material, se hur det reagerar och kanske misslyckas, att få prova igen är vad läsning av rapporterna säger om elevernas diskursiva praktik. Ett skapande av mening som leder
till att utveckling kan ske. Alla elever uppskattade dock inte dessa ”misslyckanden”:
Under mina många misslyckade försök att fullfölja mina idéer på de olika delarna som skulle
bli min modell, mitt konstverk, lärde jag mig några saker om hur materialet och verktygen kan
användas för att få fram bästa resultat, hur snabba lösningar lyckas bättre än andra mer självklara lösningar, som kilen som sitter vid nacken, den höll bättre än både stark tejp, lim och
själva järnröret i sig… När jag började verkade allt så lovande men när man arbetar med allt
sådant här i skolan blir det aldrig den bild man har i huvudet. Varför målade jag inte bara en
tavla? 64
Andra elever har en annan syn på arbetet och sin process: Jag har kunnat dra det till något som

passar mig. Projektet har fått mig att utvecklas bildmässigt, både genom alla misslyckanden
men även genom framgångarna också processen.65 ”Jag kan genom dessa akvareller se hur jag
har utvecklats” 66 Genom att ha haft möjlighet till att fördjupa sig i en teknik, att öva, upprepa
och att lära av misstag kan upptäckten av den egna utveckling ger eleven perspektiv på och
insikt i hur ett kunskapsinhämtande går till. Men det är inte bara bildmässigt eleverna tycker
att de har utvecklas.
Jag har också lärt mig något om mig själv. Tidigare har jag ofta gett upp när jag stött
på hinder i min process för att det kändes jobbigt när något sådant hände. Men under
den här processen har jag hållit ut. Det beror mycket på att jag visste att det här var
min sista tid på skolan och jag ville inte ge upp. Jag visste ju att allt fixar sig bara man
vill det.67
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Denna elevs kommentar kan kopplas till citatet som inledde denna studie, att skolan ska ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem”.68

2.3 Planering och genomförande och utställningen
Planeringen som eleverna skriver om i rapporterna visar på ett spektrum av anledningar till
varför man vill göra det man gjort. Vad jag framför allt slås av är viljan att göra något som
man anser sig inte har fått göra tidigare. Men även en vilja till att utmana sig själv, att våga
prova något man inte gjort tidigare. Att få tid till att fördjupa sig: ”Ett efterlängtat projekt,
något jag verkligen vill göra”69 skrev en elev. Många utsagor av typen ”varför jag ville göra
detta” tenderar även att ställa existentiella frågor. Det kan röra sig om allt från att värna naturen för släkters fortbestånd till religiösa och/eller normsättande funderingar. ”För hur ska det
annorlunda kunna sluta vara något konstigt om det inte får vara en del av det normala.”70 Detta skrev den elev som gjorde en barnbok om ett barn som växter upp med homosexuella föräldrar. Hennes önskan var att boken skulle läsas så som man läser barnböcker där heterosexuallitet är normen. Eleven ger sig här i kast med att omförhandla en normalitetsdiskurs genom
att utifrån det sociala sammanhang hon befann sig i, ta ställning och söka svar och argument i
förlagor och den omkringliggande kulturens kontext.
Idéer, tankar och viljor blir framträdande när samtliga elever beskriver en process i sina rapporter. Två av eleverna formulerade sig så här kring process:
Att måla ståltråden var ett alternativ. Jag provade och det funkade mycket bättre än jag någonsin trott. Jag limmade fast huvudet i botten av magen på kroppen och gjorde ett lock till halsen. Nu hade jag en svartmålad kropp med ett vitt huvud. Men jag ville arbeta ännu mer med
kontraster.71

Eleverna har en idé både om hur arbetet skall bli och vilka handlingsalternativ man ska välja.
Eleven förhåller sig kreativ i sin lösning av de val han måste ta för att komma framåt, det är
inte bara ett ”görande”. Han skapar, provar och omprövar men vill mer.72 I elevens arbete
synliggörs hur elevens tankar formulerar innehållet för hans arbete. Man vet vad man behöver
för att slutföra uppgiften men även vilka begränsningar det kan innebära.
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Under min tid här på Bild och form har min svaga punkt alltid vasrit arbetsprocessen. En mening jag reflekterat kring en del är ”Det blir sällan som man tänkt sig” Min analys är att det i
sig är en process. Man har en idé och en bild framför sig om hur den färdiga produkten skall
se ut. Men hur ofta är det egentligen som det blir precis som man tänkt sig. Inte speciellt ofta.
Därför tror jag att den riktiga processen är när man går igenom misslyckanden och lösningar
från en föreställning om hur det skall se ut till en annan.73
Elevens diskursiva praktik här talar om förhållande till en estetisk lärprocess. Att med hjälp av olika
tekniker ha testat sig fram, gjort val, valt bort som för eleven blev ett sätt att lära. En annan elevs röst

kring processen beskriver den så här:
Nu vet jag hur viktigt det är att tänka igenom processen noggrannare när man planerar
ett stort arbete med många olika arbetssätt och moment, detta tar jag med mig till en
annan gång.74
Jag vänder tillbaka till bilderna jag tagit för rekapitulation av händelser från projektets början. Jag fastnar för
bilden på Ylva. Hon har en idé om att med hjälp av
olika utklippta pappersfigurer föreställande olika rörelser, sätta ihop den till en helhet. Vad är det hon vill få
fram? Vad är det väsentliga? Hur kommuniceras en
idé? Urklippen ligger snett framför henne. Hon tittar på urklippen. Av blicken att döma kan
Ylva ställa sig frågorna: ”Vad håller jag på med?” eller ”Vad ska jag göra med de här? En
bild som man ofta möter i sitt arbete med elever. Det här är vad vi har just nu. Vad behöver vi
för att komma vidare? Där min roll som lärare är att i samspel med eleven, fortsätta att inspirera och ställa frågor för att leda arbetet och eleven framåt. Vilket material fungerar bäst? Hur
skall du få den att sitta ihop? Har du sett några liknande bilder? Etcetera. För Ylva gäller det
att arbeta vidare, att fortsätta arbetet med hur hon skall kommunicera innehållet och välja
former för det. Det sätt vi kommunicerar på, den kommunikation som får arbetet att ta sig
vidare beskriver Fredrik Lindstrand bland annat som ett utbyte av tecken. Där tecken, som vi
sett tidigare, ses som sådant som skapar mening:
I kommunikation mellan varandra använder vi en mängd olika semiotiska resurser.
… vi kan tillexempel använda oss av talat språk, gester grimaser, blickar och liknande för att
ge uttryck för sånt vi vill säga.75

En annan bild, är även den ett foto från bildsalen. Eleven Johan har en idé om att göra en film.

73

Elevrapport skriven av Johan.
Elevrapport skriven Klara.
75
Lindstrand & Selander (2009), s.154.
74

21

I filmen skall alla hans klasskamrater gå in i en kartong. Kartongen skall därefter stängas igen
av vaktmästaren, förses med en lapp med texten ”Mot framtiden” och bäras iväg av den samme. På den här bilden undersöks hur kartongen skall användas. Hur ska man gå in i kartongen? Skall den stå upp? Skall den ligga ner? Hur
stor behöver den vara? Hur kan man filma detta?
Hur gör man när man trickfilmar? Flera ur gruppen
involveras i detta, inte bara själva idéskaparen som
funderar på hur det har gjorts tidigare och hur man
kan göra det till sitt eget. Vilka möjligheter ger de
olika valen och vilka begränsningar stöter man på?
Hur tar man idén vidare? Alla dessa frågor är elevernas diskursiva praktik i skapande av sin
”text” och där eleven både förhåller sig kreativ och använder sig av multimodalitet men även
intertextualitet då man utgår från sådant man sett tidigare på film, i datorn eller liknande visuella uttryck.
I slutet av vårterminen var det dags att ställa ut alla de verk eleverna skapat. Att ställa ut det
man arbetat med under en termin är en viktig del av Bild- och forms arbetssätt genom ett ”offentliggörande”. I arbetet med att bygga utställningen tränas eleverna att tillsammans ta gemensamma beslut om hur det skall se ut, sprida information, skapa vernissagekort och affisch
och formulera vad det är man själv och andra har gjort. Allmänheten, föräldrar, släkt och övriga Bild- och formklasser bjuds in. Även andra klasser, elever och lärare, besöker utställningen under de, idet här fallet, tre dagar utställningen pågick. Arbetet med den sista uppgiften på grundskolan, slutställningen, beskrivs som något man vetat om sedan länge, något som
alla bild och formklasser gör och rädslor och farhågor kring den.”Utställningen har alltid varit
något jag oroat mig för” skriver en elev.76 En annan formulerar sig så här:
När den första ramen inte fungerade tappade jag lite av min inspiration. Att det inte funkade
från början sänkte mig och jag såg framför mig hur mina klasskompisar skulle göra jättefina
projekt medan mitt skulle vara helt misslyckat.77

Rädslan som denna elev beskriver handlar dels om att inte nå målet. Nås inte målet har man
inte möjlighet till de högsta betygen och dels jämförandet med andra elevers förmågor och
tekniska kunnande. Årens undervisning, alla delmoment och teknikgenomgångar, nu skall de
sammanställas och resultera i en egen idé och med ett eget utförande och dessutom pressenteras i en utställning. Talet om utställningen ger bilden av något man bävat inför men även läng76
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tat efter. Man är självklart medveten om att utställningen är det slutgiltiga målet. Klart är att
det kan upplevas som både misslyckat men även kittlande då en elev formulerade sig så här
kring utställningsarbetet: ”… för att kunna realisera mina storartade idéer.”78 Den egna upplevelsen av sin ”text” och sin diskursiva praktik, process och arbete, vad som blev till det bestående från arbetet kommenterar sig en annan elev såhär:
Jag blev nöjd med resultatet. Nu när det är över kan jag med glädje blicka tillbaka över
den senaste terminen och känna mig stolt över inte bara mig själv utan båda parallellklasserna i BoF. Bättre konstverk har det nog inte varit på någon slututställning innan.79

3. Tolkning och resultat
Den här studiens syfte har varit att undersöka elevernas arbete och vad Stockholms Bild- och
formklassernas arbetssätt gör för elevernas kunskapande. Genom att ha analyserat elevernas
skrivna rapporter och visuella material och genom de diskurser och den diskursordning jag
anser mig funnit jag tycker mig ha vaskat fram svaren på de frågeställningar denna studie
ställde inledningsvis: Hur uppfattar och beskriver eleverna sitt processinriktade arbetssätt?
Vad tycker eleverna att de lärt sig? Hur framträder kunskap och kompetenser?

3.1 Diskurser och diskursordning
Utifrån analys av de olika temana framträdde diskurserna Utställningsdiskursen, Teknikdiskursen och Skoldiskursen. Där Utställningsdiskursen utgörs av talet om tillkomsten av projektets tema för utställningen, tidsåtgång, planering och genomförande av arbetet samt utställningen. I teknikdiskursen talas det om hur man gått till väga för att genomföra arbetet, materialval man gjort eller inte gjort, vilka problem dessa val kan ha utgjort och hur man löste dem.
Skoldiskursen, som jag ser det, är den diskurs som omgärdar de övriga diskurserna. Den utgör
diskursordningen. Faireclough menar att: ”Diskursordning – kan beteckna ett avgränsat antal
diskurser som strider i samma terräng.80 ”Diskursordningen, under vars paraply de andra diskurserna verkar, vill göra sig hörda för vad som gjorts och hur det gjorts. När skoldiskursen
inbegriper ramfaktorerna så som tid, resurser och bedömning gör den sig gällande som den
starkaste av diskurserna. Jag som lärare sätter ramarna för uppgiften utifrån det regelverk skolan är satt under. Jag bestämmer således vad som skall läras ut och hur. Vad jag tror att de
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ska klara av. Eleverna, medvetna om ramarna utför uppgiften och blir bedömda efter samma
regelverk av mig. ”Diskursordning betecknar en grupp diskurser som opererar på samma
sociala område – både i konflikt och i samklang med varandra.”81 Diskurserna verkar inom
denna ram för hur utformandet av skapandet i och tillkomsten av utställningen ges utrymme
och möjlighet att forma sig. Det eleverna beskrev inom Utställningsdiskursens teman med
upplevda besvär av tillexempel tid, innebar att de ändå hade att förhålla sig till den. Eleverna
omformade sin tanke och sina idéer för att hålla sig inom ramen, diskursordningen. Att helt
enkelt hinna klart i utsatt tid för att kunna få ta del av det regelverk betygen ingår i. I teknikdiskursens beskrivningar om material de valt och varför de gjort dessa val framkom att man
ibland var tvungen att tänka om eller nytt då materialet inte fanns eller uppförde sig på det sätt
man önskade. Något förvånande kan tyckas, framkom i analysen av denna diskurs, att om
eleven upplevde problem med ett material skyllde de gärna på att ”rätt” eller senaste versionen av programvaran saknades, eller att materialet inte var tillräckligt fint. Detta tolkar jag
som att eleven inte fick det dyraste materialet. Jag upplever och tolkar det som att elever som
fått kunskaper om och tillgång till olika material, inte alltid nöjer sig med det skolan har att
erbjuda, utan de vill ha mer, vilket inte alla gånger ryms inom skolans budget. Ibland har elever har dessutom tillgång till bättre material i hemmet än vad skolan kan erbjuda. När eleverna känner till att några har detta vill de därför själva vill få tillgång till det. Vidare framkom
att om eleven upplevde riktigt stora problem tog man hellre hem arbetet och jobbade hemma
med stöd och råd från föräldrar än från skolan. Något jag dels tolkar som att skoldiskursen gör
sig gällande. Eleverna anser sig inte ha ”råd” med att rådfråga skolan då det kan uppfattas
som en svaghet och därmed inte kan leda till de högsta betygen. Dels vill eleverna inte heller
misslyckas, utan de vill att det egna verket skall kunna beundras av både en själv och andra.
De vill visa att de lärt sig något och att de har utvecklats under åren i Bild- och form klasserna.
Utställningsdiskursen visade på att när eleverna tillsammans byggde upp utställningen kom
det att innebära förhandlingar. Att ge och ta i frågan om hur utställningen skulle se ut, var
verk skulle hänga och vem som skulle göra vad vid vernissagen, vaktandet av utställningen
och rivandet av den. Utställningsarbetet är en tradition inom dessa klasser och eleverna har
genom åren sett andra klassers arbeten och de vill ge sitt avtryck till denna tradition. Man kan
här identifiera inslag av intertextualitet, det vill säga händelser som bygger på tidigare händelser. 82
81
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För detta arbete behövs ett språk eftersom språk ger tillträde till en delad verklighet enligt ett
Socialkonstrutionistiskt sätt att se och uppfatta världen.83

3.2 Elevernas processinriktade arbetssätt, kunskap och kompetenser
Eleverna i Stockholms Bild- och formklasser har, som jag tidigare redogjort för, haft mer bild
än vad elever i så kallade vanliga klasser haft. De har haft möjlighet att testa olika tekniker
och material över tid och lärt sig att förhålla sig till och använda sig av bilden som kommunikations medel. Dessutom inriktar sig undervisningen till stor del, genom sitt arbetssätt på estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser handlar om ”att varje akt av tolkning och varje form
av lärande innehåller en bearbetning och transformation till en egen gestaltning.”84 Eleverna i
min studie har haft möjlighet att utifrån ett tema ta ställning till vad temat innebär och vad det
kan vara, att ha fått prova och ompröva, såväl i sina tankar som i det gestaltande arbetet. Att i
framgångar men också i misslyckanden fått dra egna slutsatser, att finna lösningar på problemet, att förhålla sig kreativ. Bildläraren och konstpedagogen Elisabet Skoglund menar att ett
”Kreativt förhållningsätt innebär att släppa det gamla och ge sig in i det nya. Kreativitet innebär ett sökande och ett finnande. Ibland finner man något annat än det man sökte”.85
Precis detta gjorde den elev som var tvungen att börja om tre gånger för att materialet inte
uppförde sig på det sätt hon föreställt sig.86 Eleverna har tränats i att se på egna och andras
bilder och att formulera sig genom att sätta ord på vad man själv har gjort. I det lärande som
sker i elevernas diskursiva praktik, som det framkommer i rapporterna, påvisas att, ”genom
uttryck kommer man till insikt, inte tvärtom.”87 En kompetens jag tycker mig kunna avläsa i
elevernas rapporter är deras förhållande till sin process vilken de talar om med lätthet. För att
använda Fairecloughs begrepp visade det sig att de flesta eleverna beskrev sitt processinriktade arbete med hög affinitet med uttryck som: Jag ska, Jag gjorde etcetera. Alla elever talar
om sin process. I talet om processen finner jag att eleverna har ett driv i sitt arbete. Det är inte
bara i det skrivna materialet jag finner detta. Bilderna från terminens gång visar på elever som
sitter försjunkna i sitt arbete. Jag minns även diskussionerna från dessa lektioner, då eleverna
genom att prova sig fram drog slutsatser om hur deras arbete skulle fortskrida. Diskussioner
där jag i egenskap av bildlärare användes som bollplank till en idé och inte som någon som
kom med fastslagna lösningar. Anders Marner talar om lärare som iscensättare och handledare
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till elever vilka är mer medskapande i lärande situationer än passiva mottagare av lärares envägskommunikation.88 Och iscensättare var precis vad min roll var.
I de rapporter där arbetet beskrevs med en låg affinitet, där eleverna använder ord som borde,
kanske kan man ändå utläsa att eleverna är förtrogna med vad som förväntas av dem och vad
de skall göra. Det som kan uppfattas negativt i elevernas beskrivning är deras eget förhållande
till det som skall göras samt tidsaspekten på detta. I klasser som är vana att ha mycket tid till
sitt förfogande upplevs plötsligt den aspekten som det största ”hotet” till det arbete som de vill
göra. I processarbetet ingår även val av material och tekniker. Lisa Öhman skriver:
Genom att studera hur olika diskurser styr och reglerar dessa val och förhandlingar
framträder den komplexitet som utmärker elevernas arbete med visuella kommunikationsformer.89
I valet av teknik och material hade eleverna att välja på att antingen ta något man var förtrogen med, kände sig säker i eller att ge sig ut på helt okända vatten, att välja något man inte
gjort förr. De val eleverna beskriver i sina rapporter visar på en blandning av de båda aspekterna. Man valde något man kände förtrogenhet inför, för man vill visa upp något som både
var tilltalande för en själv och för andra. Men man vet samtidigt att man skall bli bedömd och
att det i bedömningen ligger invävt att våga ta risker och att prova något nytt. Valet av teknik
och material speglas även av multimodalitet då eleverna använder sig av meningskapande
resurser i form av bild, ljud, språk, gester etcetera. Multimodaliteten avspeglas både i hur eleverna väljer att formulera och gestalta uppgiften och i den visuella kultur de tillhör. I elevernas identitetsskapande fungerar den visuella kulturen som ett verktyg för att skapa förståelse
och kunna orientera sig i världen. 90 I flera bilder från utställningen finns den visuella kulturen
representerad i form av filmer, foton, målningar, teckningar, graffiti och manga med mera. I
elevernas bilder och olika uttrycksformer kommuniceras hur de valt att skapa mening för och
tolkat temat ”Innehåll”. Rapporterna beskriver hur eleverna använt sig av förlagor som exempelvis: Popkonsten, Banksy, Brutus Östling, Lars Jonsson, Grekisk mytologi och olika barnböcker men även sina egna tidigare uppgifter, varför jag uppfattar att eleverna använt sig av
intertextualitet som en meningsskapande resurs.
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3.3 Bestående kunskaper
Att genom olika kommunikationsformer beskriva erfarenheter man gjort, eller att ha formulerat hur ens egen förståelse tagit sig uttryck samt hur man lyckats göra den förstålig för någon
annan är, tycker jag är en förmåga som eleverna beskriver i sina rapporter. Detta kan tolkas i
enlighet med Steward Halls tankar om hur vi gör världen begriplig genom representation.
Men även som Lisa Öhman beskriver det:
Representation fokuserar alltid på vad individen vill berätta och gestalta. Kommunikationen fokuserar på hur representationen gestaltas i relation till en specifik plats och
den publik eller förväntade respondent som skall tolka det kommunicerade.91
Vilken representationsform man har valt eller hur man gått till väga, har självklart skilt sig
från person till person, men varje elev beskriver en process med för- och nackdelar med det de
gjort och vad de själva anser att de lärt sig. Vare sig eleverna valt ett område där de känt sig
säkra eller där de provat något helt nytt upplever de att de fått möjligheten att fördjupa sig. Att
ha fått möjlighet till att använda sig av olika material och tekniker för att utveckla sin bildidé
och sin egen teknik i användande av dem. Lisa Öman skriver att man kan betrakta olika
kommunikationsformer (en bild, en skulptur, en film etcetera) som resurser i ett meningsskapande arbete.92 I de kommunikationsformer eleverna valt för att gestalta temat ”Innehåll”
framträder i rapporterna att eleverna fått kunskap om hur man skapar och använder olika typer
av bilder med hjälp av olika tekniker och material. Rapportskrivandet visar på kunskaper i hur
man formulerar och använder sig utav ett eget tänkande kring temats innehåll, och kunskap
om hur man kan planera och genomför uppgiften. Genom att tillsammans producera utställningen fick eleverna kunskap om hur man bygger upp och genomför en utställnings olika
moment. De tre aspekterna som Lindstrand beskrev: lära sig genom själva gestaltandet, lära
genom estetiskt arbete och att lära genom det estetiska och dess sociala funktioner är vad jag
tycker eleverna i Stockholms Bild- och formklasser beskriver att de fått med sig.93

4. Slutdiskussion
Den här studien har redogjort för vad elever med utökad bild- och slöjdundervisning har lärt
sig och vilka kunskaper eleverna, enligt egen utsago, fått med sig efter avslutad grundskoletid.
Detta beskrivs i kunskaper som tillkommit genom arbete med bland annat estetiska lärproces91
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ser. Vilken typ av lärande som skall erbjudas dagens elever och vad som är att betrakta som
viktiga kunskaper och ämnen är, som jag nämnde inledningsvis, något som diskuteras inom
politik och massmedia idag. Diskussionen kantas av uttalanden om en skola i kris och en skola där ingen lär sig någonting för att det är för mycket flum.
Studien kan visa på att ett lärande som inte har en för ämnet utvald lärobok, matematiktal att
räkna ut eller uppgifter som ska rättas efter fastslaget facit, ändå leder till bestående kunskaper
och förmågor för eleverna. Att förkasta något man vid ett första intryck inte förstår och motivera det med att det är flummigt, är att göra det allt för enkelt. Att någonting är flummigt behöver inte innebära att ett lärande inte sker. Vilket värde vi tillskriver flummet, om det är att
uppfattas som vekhet eller som en möjlighet att se inlärning ur fler infallsvinklar är, enligt
mitt förmenande, vad det handlar om. Att ha haft möjlighet att se på en uppgift från fler håll,
att ha fått pröva olika tekniker och material som meningsskapande resurser är vad eleverna
vid Stockholms Bild- och formklasser ansåg att de fått med sig. Min uppfattning är att elever
med en utökad timplan i bildämnet faktiskt utvecklas både bildmässigt och individuellt. Genom att ämnet får mer tid och genom att bilden integreras med andra ämnen utvecklas kunskaper och förmågor, något jag även finner stöd för i Lars Lindstöms Studie.
Erfarenheterna från Bild och Formklasserna visar också- och framför allt! – på möjligheterna att i skolan utveckla den förståelse och förtrogenhet med det skapande arbetets villkor som kommer till uttryck i processkriterierna.94
Synen på vad som är nyttig kunskap eller inte håller i nuläget på att förändrats. Självklart är
det viktigt att eleverna skall kunna läsa och räkna. Skolan ska satsa på att fortsätta utveckla
arbetssätt och metoder inom matematik och språk. Genom kunskaper i dessa ämnen tillgodogörs inlärning av andra ämnen. Att ges möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt skapar mångfald och kan forma individen till de samhällsdugliga medborgare statsmakten vill att
vi ska bli. Även ämnen förändras. Ser vi till bildämnet, har ämnet gått från ett rent avbildande
till att bli ett kommunikativt ämne vilket innebär att individen har att förhålla sig till kreativitet, att skapa och inte bara göra.95 Detta tar även Lgr 11 tar fasta på.96 Skolan som en ”kunskapens högborg” kan uppfattas att ha tappat mark då hur individer lär sig idag ser annorlunda
ut mot förr. Skolan är inte den enda plats där man skaffar sig kunskaper. Man lär sig minst
lika mycket av sina vänner som via egen kunskapsinhämtning från så väl böcker, tidningar
som internet. Ett viktigt område för skolan blir därför att fortsatt lära ut hur man lär. Anne
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Bamford, som för UNESCO:s räkning gjort en analys av skolor i sextio länder som arbetar
med estetiska ämnen och ämnesintegrerat ger följande kommentar från Nederländerna:
Arts education stimulates children to give the best they can, they develop their talents
in a secure environment and they are challenged in an appropriate way. That gives
them self-confidence and courage to face new situations. Their communication skills
are very good and they are curious for new”knowledge.” 97
Hur kunskap kan produceras och konsumeras, och framförallt att det finns fler sätt än ett att
nå den blir därför viktiga områden för skolan att förhålla sig till i framtiden. Att ”kunskap
reduceras till moment och uppgifter som ska klaras av, där undervisningen mer kommer att
handla om vad vi har gjort än vad vi har lärt oss.”98 ser jag därför som ett större hot än vad
flummet utgör för all kunskapsinhämtande.
Att utnyttja olika meningsskapande resurser för att eleven skall kunna tillgodogöra sig skolans
alla ämnen för att komma till insikt, där alla ämnen tillskrivs samma värde, borde därför fortsatt vara skolans huvuduppgift. Något värt att satsas på, inte skäras ner. Är det att uppfattas
som flum? Nej, blir mitt svar. Arbetet med den här studien har stärkt min egen åsikt att estetiska lärprocesser är värt att fortsatt utveckla och arbeta vidare med, för lite flum har ingen
dött av än och jag tror inte att någon kommer göra det heller.
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Bamford Anne (2009) The Wow Factor, Second Edition, Münster: Waxman, s. 113.
Marklund, Frida (2011) Ämnen i förvandling - när olika diskurser ska mötas, Lärarexamen, Lärarutbildningen, Institutionen
för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet, s.46.
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4.3 Bildförteckning
1. Försättsbladet Bild från utställningen
2. s.17 Del av Johannes skulptur.
3. s.21 Bild från bildsalen.
4. s.22 Bild från bildsalen på Ylva.

Bilagor
Bilaga 1Timplan för Bild och form klasserna
Bilaga2 Uppgiften
Bilaga3 Mål och Betygskriterier
Bilaga 4 Bilder från projektet

31

Bilaga 1
Timplan för Bild och form klasserna
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655

1485

665

2120

2150

2,08

2,11

Bilaga 2 Uppgiften

Projektarbete
Bild och form klasserna år 9
Anvisningar
Slutprojektarbet
Under den sista terminen i år 9 ska du arbeta med ditt slutprojekt- Du ska med stöd av lärare,
själv ta ansvar för och driva ett bildarbete utifrån de kunskaper du fått de år du gått i Bild och
form klass. Ditt arbete kommer att ställas ut i slutet av terminen.
Projektarbetet måste planeras noga. Du måste först göra en plan för ditt arbete, sedan utföra
arbetet enligt planen. Arbetet ska också redovisas och du kommer även skriva en projektrapport i svenskan.
Ditt arbete kan vara såväl tre- som tvådimensionellt. Du väljer själv teknik och på vilket sätt
du vill utföra ditt verk. Du kan måla, skulptera, fota, arbeta med grafik, göra en installation,
arbeta med media, ja, möjligheterna är många. Du kommer dock inte att arbeta helt utan gränser. Jag, din bildlärare ska godkänna ditt projekt och dina klasskamrater kommer att få opponera på det.
Idéskiss
De två första lektionerna kommer du få på dig för att skissa idéer. Då ska du också skriva en
idéskiss där dina funderingar kring arbetet framgår. Lektion tre kommer att gå till redovisning
av din idé och dina klasskamrater kommer att få komma med tips och förslag på hur du kan
göra ditt arbete ännu bättre eller på ett annat sätt.
Projektplan
Alla ska göra en projektplan. Den gör du med idéskissen och dina klasskamraters synpunkter
som underlag. Projektplanen skall lämnas in till mig för godkännande.
Detta ska stå med i projektplanen:
-

Du ska beskriva tanken bakom utförandet av slutprojektet.

-

Vilket är målet med ditt arbete? Vad skall projektet syfta till? Är det någon fråga du
vill väcka?

-

Tidsplan. Hur skall du genomföra projektet? Vad behöver du för material? Vad skall
göras?

-

Hur skall ditt projekt stallas ut? Hur mycket yta behöver du?
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Loggbok
Under arbetets gång ska du föra loggbok. I den redovisar du arbetets gång. Loggboken ska
lämnas in tillsammans med din slutliga projektrapport. I loggboken utvärderar du också ditt
eget arbete för att kunna komma vidare och utvecklas. Du skall skriva vad du gjort och hur
det gick.
Projektrapport
I samarbete med svenskan kommer du skriva en Projektrapport. I projektrapporten ska du
resonera kring vilka beslut du tagit under arbetets gång. Du ska också beskriva framgångar
och motgångar. Ditt slutresultat av projektet ska också beskrivas. Loggboken är därför värdefull då du skriver din projekttrapport.
Bedömning
Det är i första hand ditt bildarbete som bedöms i ämnet bild. Projektrapporten kommer att
bedömas i svenskan. För att bli godkänd ska du uppfylla nedanstående mål. Underlaget är din
slutprodukt, loggboken och projektrapporten. Du skall även redovisa muntligt i halvklassgruppen.
Mål:
Eleven ska
-

Välja ett slutprojekt som är en avgränsad uppgift eller ett problem.

-

Välja material och metod som passar till uppgiften.

-

Upprätta en projektplan och redovisa den.

-

Föra loggbok där ditt arbete redovisas fortlöpande.

-

Diskutera sitt arbete under arbetets gång.

-

Åstadkomma en slutprodukt.

Betyg
Se bildämnets betygskriterium.
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Bilaga 3 Betyg
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Bilaga 4 Bilder från projektet
Arbete i bildsalen
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Från arbetet med att bygga utställningen.

Redovisning av arbetet
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Elevarbete

Från utställningen
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