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Abstrakt  
Titel:  Material – what, how and why? 

           Material – vad, hur och varför? 

 

Projektet är en designpedagogisk undersökning som genomförts på Konstfack med 

bildlärarstudenter på Institutionen för bildpedagogik. Undersökningen har utgått från 

frågeställningarna; 

Hur resonerar blivande lärare kring material i sin kommande undervisning? Finns det 

material i bildundervisningen som betraktas som ”vanliga” respektive som ”ovanliga” 

av bildlärare och bildlärarstudenter och vad gör dessa med undervisningen sett ur ett 

normkritiskt perspektiv? 

Hur kan man utmana traditioner och konventioner i de ”vanligaste” materialen? 

  

Frågeställningen undersöks genom ett designpedagogiskt projekt och redovisas med 

hjälp av två olika pedagogiska verktyg, dels genom skriftlig form, dels genom en 

gestaltning. 

Projektet är en kvalitativ undersökning där etnografiskt inspirerade metoder används 

för att analysera och skapa nya kunskaper utifrån skriftliga intervjuer med bildlärare 

och samtal, workshop och intervjuer med bildlärarstudenters.  

Studiens syfte handlar om att undersöka hur bildlärare och bildlärarstudenter ser på 

material i sin bildundervisning utifrån ett normkritiskt och designdidaktiskt perspektiv 

där läraren ses som designer. 

Projektet har fokus på material, samtalet om och arbetet med material. Möjligheter, 

begränsningar, traditioner och konventioner som styr materialurval.    

 

 

Studien undersöker material och materialmässiga möjligheter för att erbjuda 

alternativa metoder i bildundervisningen.  

I en workshop som genomfördes utforskade deltagarna pennor och papper som 

material. Deltagarna arbeta med materialet på för dem nya sätt vilket skapade 

utrymme för att synliggöra rådande materialnormer. Workshopen blev ett tillfälle för 

att dekonstruera, förskjuta och experimentera med materialet. Metoden kan ses som 

ett alternativt didaktiskt grepp som är användbar i bildundervisningen.  

 

Undersökningen bestod även av en gestaltande del där jag gjorde en konstnärlig 

tolkning av informanternas arbeten. Den gestaltande delen bestod av fotografier från 

en workshop och en stop motion film med citat av informanterna.   

 
 
 

 

 

Nyckelord; Läroplansteori, Normkritisk pedagogik, Didaktiskt design, Multimodalt 

lärande, material, bildundervisning 
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Inledning och Bakgrund  
 

Nära mållinjen för min bildlärarutbildning och därmed startlinjen för mitt kommande 

yrke som lärare funderar jag mycket på bildundervisningen, bildsalen och mina 

kommande elever. Jag bläddrar i en katalog med material för bildundervisningen. Vad 

ska beställas? Vad skulle kunna finnas? Vilka material kommer vi att jobba med? Och 

hur? Jag bläddrar i katalogen samtidigt som jag funderar på faktorer som spelar in för 

hur det kommer att se ut. 

Jag har funderat mycket över vilket material jag väljer att jobba med i skolan (både 

som student och som lärare). Jag tror att det är viktigt att vara medveten om vilket 

material man väljer och varför man gör det och hur man använder dessa i 

undervisningen.  

Under kursen didaktik C hade vi ett grupparbete där vi arbetade med att göra en 

läsårsplanering för en formkurs för gymnasiet. En av de saker vi funderade mycket 

över var just material. Vi pratade mycket om fördelar och nackdelar med att en 

uppgift planeras utifrån ett material. Materialet är kanske inte kärnan i en planering. 

Kanske är temat viktigare än själva materialet man ska jobba med.  Det slog mig att 

valet av material är väldigt viktigt för mig personligen och för hur jag ser på ämnet. 

Som blivande lärare vill jag kunna erbjuda elever en mångfald av material och 

tekniker. Det är lätt att fastna i material och tekniker som man tidigare har testat och 

känner sig trygg med. Häri ligger kanske en konflikt som i och för sig inte behöver 

vara negativ: Lärarens behov av att behärska de material denne ska undervisa i 

gentemot behovet att ibland bryta med normer, vanor och traditioner. 

Under arbetets gång inspirerades vi av en materialbuffé som finns inne på 

skulpturstudion på Konstfack.   

Materialbuffen innehöll en mäng olika material som var utplacerade på två långa 

hyllplan. Vax, stearin, silikon, latex, alginate, gips, acrystal var några av de material 

som prydde hyllorna. Materialen var bearbetade på olika sätt i alla möjliga former. 

Jag tror alla i gruppen blev imponerade och inspirerade av mångfalden av material.  

Idéer om en materialbuffé bestående av alternativa/ icke förutsägbara material kom 

upp. 

Som snart färdigutbildad bildlärare känner jag ett behov av att vidga mina vyer och se 

vad som är möjligt i bildundervisningen men också synliggöra vilka faktorer som 

spelar in för hur bildundervisningen kommer att se ut.  
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Jag läser i styrdokumentet för gymnasieskolan, i syftet för ämne - bild; 

 

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

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

gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella och 

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

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

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

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

möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.
1
 

 

Läraren har många faktorer att förhålla sig till, som vilka områden undervisningen ska 

behandla. Läroplanen kan ses som ganska tolkningsbar. Med läroplanen vet vi vart vi 

ska nå, men för att komma dit kan det också vara bra att synliggöra sin syn och sina 

egna ambitioner och praktiker i bildundervisningen. Skulle undersökandet av 

alternativa/ icke förutsägbara material eller metoder kunna hjälpa mig med detta? 

Skulle inspiration från ett normkritiskt perspektiv kunna vara ett verktyg som vidgar 

vyerna? För att få svar på detta har jag att utgått från lärare och studenter tankar om 

material i bildundervisningen. 

Jag väljer att inspireras av normkritisk pedagogik som teori i min studie för att jag 

anser att normkritisk pedagogik kan användas när det kommer till hur vi ser på 

material och metod i bildundervisningen. Jag tror att vi också där ska utmana och 

utmanas genom att synliggöra, förskjuta och omförhandla. Normer sitter inte bara i 

språk, kön, klass och etnicitet, normer sitter också i material. Ett normkritiskt 

perspektiv innebär också att man har ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och hur 

man ser på kunskap.  

Syfte  
Syftet med denna studie är att synliggöra lärares och studenters tankar om material i 

bildundervisningen ur ett designdidaktiskt och normkritiskt perspektiv. Studien syftar 

också till att genom att synliggöra lärares och studenters tankar om material i 

bildundervisningen också synliggöra eventuella existerande materialnormer. 

Genom att lyfta frågan om det finns en eventuell materialnorm och hur vi ser på material i 

bildundervisningen kommer jag också förhålla mig till läroplanen. 

                                                        
1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?subjectCode=BIL&lang=sv&tos=gy 
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Jag är intresserad av kopplingen mellan vad och hur, alltså material och hur man 

jobbar med materialet, och vilka faktorer som spelar in i utformningen av 

undervisningen. 

Genom att synliggöra tankar om material och eventuella materialnormer hoppas jag 

också kunna skapa plats för andra/nya metoder i bildundervisningen. 

Undersökningen är ett utforskande av, med och om material - materialmässiga 

möjligheter. 

Frågeställning  
Hur resonerar blivande lärare kring material i sin kommande undervisning? Finns det 

material i bildundervisningen som betraktas som ”vanliga” respektive som ”ovanliga” 

av bildlärare och bildlärarstudenter och vad gör dessa med undervisningen sett ur ett 

normkritiskt perspektiv? 

Hur kan man utmana traditioner och konventioner i de ”vanligaste” materialen? 

 Empiri  
Undersökningen baseras på skriftliga intervjufrågor (enkäter) som har skickats ut till 

åtta verksamma bildlärare. Dessa har först blivit informerade om vad frågorna rör sig 

kring och blivit tillfrågade om de ville ställa upp. Frågorna skickades skriftligt och 

besvarades skriftligt. 

Till empirin hör också resultatet av de tre träffar som genomfördes tillsammans med 

bildlärarstudenter på Konstfack.  

Vid det första tillfället deltog fyra stycken studenter i ett samtal. Samtalet 

dokumenterades genom ljudupptagning och har senare transkriberats. 

Vid det andra tillfället deltog tre studenter i en workshop där processen 

dokumenterades genom fotografi och anteckningar och resultat fotograferades.  

Det tredje och sista tillfället genomfördes genom tre individuella intervjuer med 

studenter. Samtalet dokumenterades med ljudupptagning som sedan transkriberades. 

Även Läroplanen utgör en del av empirin då den analyseras i undersökningen. 

Urval och avgränsning  

Eftersom undersökningen behandlar frågor kring bildsalen och material för bildämnet 

har jag valt bildlärare och bildlärarstudenter som informanter för studien. Mitt val av 
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informanter handlar om att jag ville ta tillvara på deras erfarenheter och kunskaper.  

Jag såg det som en möjlighet att lära av varandra, en möjlighet att få dela funderingar 

och tankar kring bildundervisningen. Hur ser andra lärare/studenter på material och 

vad som kan/ska finns, men också hur vi kan jobba med de olika materialen i en 

bildsal. 

Valet att ha med verksamma bildlärare i en förstudie var för att jag ville börja med att 

se hur de resonerar kring material och vad som kan finnas i en bildsal, och på så sätt 

ta tillvara på deras erfarenheter av det fält som jag ville undersöka. Förstudien bestod 

av enkäter med åtta frågor som lärarna besvarade. De lärare som blev tillfrågade att 

besvara frågorna är lärare som är verksamma i och utanför Stockholm, inom både 

grundskola och gymnasium. 

Studenterna som deltog studerar alla på Institutionen för bildpedagogik på Konstfack 

och läser i årskurs 4 och 5. 

Totalt deltog åtta bildlärare och fem bildlärarstudenter. Vid de tre tillfällena som jag 

träffade bildlärarstudenterna var det mellan tre till fyra som deltog. Första tillfället 

bestod av ett gruppsamtal, andra tillfället av en workshop och tredje av individuella 

samtal. 

Metod och tillvägagångssätt  
Syftet med att skicka skriftliga intervjufrågor till verksamma bildlärare var för att 

bland annat försöka utläsa eventuella förekomster av materialnormer i svaren. Jag 

hoppades också få en inblick i hur lärarna såg på material i sin undervisning. Detta 

intervjuarbete ska ses som en typ av förstudie, kring hur det ser ut i dagsläget. Svaren 

gav mig information och idéer för vidare arbete. 

 

Undersökningen är en kvalitativ studie och har genomförts genom litteraturstudier, 

skriftliga intervjuer och genom ett designpedagogiskt projekt där gruppsamtal, 

intervjuer och en workshop genomförts. Det designpedagogiska projektet för studien 

ska ses som ett projekt där jag som forskande student har designat ett projekt för att 

eftersträva att besvara frågeställningen. I det designpedagogiska projektet har jag 

tillsammans med deltagarna samtalat om och arbetat med material inom 

bildundervisningen. Med material i fokus utgick vi från ett designpedagogiskt 

perspektiv då vi tillsammans analyserade och dekonstruerade tankar om och arbetet 

med material i bildundervisningen.  
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I studien har jag använt mig av en etnografisk inspirerad undersökningsmetod. I 

Etnografi i klassrummet skriver Birgitta Kullberg ”En etnografisk studie benämns 

fältstudie. En sådan bygger på att forskaren under en längre tid uppehåller sig i den 

miljö i olika situationer och sammanhang, setting, på det fält där något ska studeras.”
2
 

Här vill jag vara tydlig med att inga längre fältstudier gjorts. Med en etnografiskt 

inspirerad studie menas att jag dels använder tidigare erfarenheter och fältstudier från 

olika VFU-tillfällen och observationer i det designpedagogiska projektet som 

undersökningen består av. Under mötet med bildlärarstudenterna, som i 

undersökningen omnämns som informanter, har jag positionerat mig som  /…/ 

deltagande observatör i olika aktiv grad./…/
3
.  

I mötet med informanterna var det viktigt att informera dem om att jag ville jobba 

med dem och att jag såg det som ett utforskande tillsammans.  

Jag vill här referera till Pat Thomson, professor och lärare i pedagogik ur Doing visual 

research with children and young people där hon skriver om deltagarna som 

medforskare, som ”co-researchers”.
4
 För att ha möjlighet att kunna ställa mig både 

utanför och inuti arbetet dokumenterades arbetet genom ljudupptagning och 

fotografier. Metoden för undersökningen utfår också från ett kulturpsykologiskt 

perspektiv. I Kulturens väv skriver Jerome Bruner att /…/ människors lärande utgör 

en interaktiv process där man lär av varandra och inte enbart att bli förevisad och 

undervisad /…/.
5
 

Innan första tillfället med mina informanter funderade jag mycket på syftet med 

mötet, vad som skulle undersökas, varför och hur mycket som skulle planeras. 

Thomson menar att man ska vara medveten om vilka frågor man ställer, i vilket 

sammanhang, men också vad man lyssnar in.
6
  

                                                        
2 Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s.13 
3
 Ibid., s.13 

4
 Thomson, Pat (2008) Doing visual research with children and young people. S.8 

5
 Bruner, Jerome (2002) Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: Daidalos. 

S.39 
6
 Thomson (2008) s. 6 
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Teori och tolkningsram  

Normkritisk Pedagogik 
Min studie inspireras bland annat av normkritisk pedagogik som kommer från 

begreppet queerpedagogik. Queerpedagogik myntades internationellt av Bryson och 

de Castells 1993 och har sina rötter i både queerteori och i olika riktningar inom 

kritisk pedagogik, vilket förklaras i inledningen till antologin Normkritisk pedagogik 

av Janne Bromseth och Frida Darj 
7
 Queerteori är alltså den övergripande teorin och 

normkritisk pedagogik är ett begrepp som innebär att man utgår från queerteorin -

inom pedagogik och lärande. De teoretiska inriktningarna queerpedagogik och 

normkritisk pedagogik belyser båda vikten av att man genom att ha ett normmedvetet 

förhållningssätt i undervisningen lättare kan få syn på hur vi tolkar oss själva, andra 

och den verklighet vi lever i.
8
  Med hjälp av normkritisk pedagogik kan pedagogen 

fokusera på normer och maktstrukturer och hur dessa upprätthålls istället för att 

fokusera på avvikare/det som avviker. Bromseth skriver att ”ett queerpedagogiskt 

arbetssätt handlar om att ifrågasätta normer och öppna upp för nya tolkningar genom 

att ställa nya frågor till det som vi tar för givet.”
9
 

Jag har valt att inspireras av ett normkritiskt förhållningssätt i min studie eftersom det 

är materialnormer jag vill undersöka. Jag vill pröva tankar från normkritisk pedagogik 

i ett kritiskt perspektiv gentemot materialval och materialnormer då jag dels vill 

undersöka bildsalen/formsalen och vilka material som hanteras där, men också att 

medvetandegöra och synliggöra min position som student och blivande lärare. Vilka 

normer/strukturer jag bär med mig in i klassrummet vad gäller till exempel material, 

och hur jag kan synliggöra dessa i syfte att öppna upp för andra sätt och nya metoder? 

En viktig del i normkritisk pedagogik är att man ska vara medveten om att man är 

medskapare av normer.  

Reflexivt arbete  
Normkritisk pedagogik handlar om ett ständigt reflexivt arbete. Bromseth skriver i 

Förändringsstrategier och problemförståelse: från utbildning om den andra till 

                                                        
7 Bromseth Janne och Darj, Frida. (2010) Normkritisk pedagogik, makt lärande och strategier för 

förändring, Uppsala tryck, S. 12 
8
 Ibid. S. 38 

9
 Ibid. S. 41 
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queerpedagogik
10

: ”I den pedagogiska processen är det viktigt att titta på oss själva, 

våra egna attityder och praktiker – ett kontinuerligt reflexivt arbete.”  

Vid granskning av en eventuell norm är det samtidigt viktigt att jag också granskar 

mig själv, vem jag är och vilka normer jag tar med mig in i bildsalen. Jag tror det är 

viktigt att jag rannsakar mig själv när det gäller föreställningar och förväntningar.  

Materialurvalsnormer   
Normkritisk pedagogik är användbar i detta arbete för att lättare synliggöra 

konventioner och traditioner i bildundervisningen och i valet av material och metod. 

Dramapedagogen Lotta Björkman, förtydligar i kapitlet ”En skola i frihet- med 

”misstagens” hjälp”, Normkritiska pedagogik, ”En normkritisk ansats gällande 

materialurval handlar alltså om att synliggöra vilka normativa föreställningar som styr 

det materialurval som blir undervisningsunderlaget.” Men som Björkman poängterar, 

är det svårt för pedagogen att bryta med det normativa urvalet om denne inte känner 

till något annat än just normen.
11

 Det krävs att pedagogen aktivt söker och är nyfiken 

på att tillsammans med eleverna undersöka nya material/tänja på gränserna för vad 

som kan vara kunskap/material. Detta betyder ju inte att allt som kan anses som 

traditionell kunskap/kanon etc ska förkastas. Björkman framhäver detta dilemma med 

normkritiskt materialurval, ”Balansen mellan att ge eleverna kunskap om ett aktuellt 

kulturarv och samtidigt möjligheten att utmana detta.”
12 

Läroplansteori 
Läroplanerna styr arbetet i skolan och är således en viktig utgångspunkt i min 

undersökning. För att sätta studien i relation till läraryrket och undervisningen på en 

konkret nivå förhåller sig undersökningen till läroplansteori där det 

designpedagogiska projektet sätts i relation till läroplanen. Läroplanen används 

framförallt i bearbetning och analysdelen. I Vad har du lärt dig i skolan? skriver 

Göran Linde, professor emeritus i pedagogik, om den formulerade läroplanen och den 

transformerade läroplanen. Den formulerade läroplanen menar Linde kan ses som 

                                                        
10

 Ibid. S.49  
11 Ibid s.169 
12 Ibid  
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yttre begränsningar, för lärarens handlingsutrymme som läraren i sin tur tolkar, 

transformerar.
13

 

Didaktisk design  
Studien utgår också från ett designteoretiskt perspektiv och ett multimodalt 

perspektiv. Ur detta perspektiv ses kommunikation och lärande som olika lager av 

uttryck. I Design för lärande – ett multimodalt perspektiv menar Staffan Selander och 

Gunther Kress att: 

 

Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till hands för att 

tolka världen och skapa mening. En meningsfull värld skapas genom de sätt på vilket vi 

tilldelar något en mening. Föremål, gester, ord och symboler betyder inget i sig. De får sin 

betydelse av det sociala sammanhanget.14  

 

Valet av multimodalitet och didaktiskdesign som perspektiv är just för att jag har 

utgångspunkt i att vi skapar mening tillsammans i ett socialt sammanhang.  

Didaktisk design är en annan del i det multimodala lärandet som framför allt handlar 

om vilken roll jag har som lärare. Att jag som lärare är designer i och med att jag styr 

och utformar olika delar i undervisningen. Jag som lärare väljer exempelvis vilka 

resurser som ska användas, hur rummet ska utformas och nyttjas. Designperspektivet 

sätter fingret på de omformande aktiviteterna.
15

 

Selander och Kress skriver om resurser och meningspotential. När resurser som till 

exempel objekt eller verktyg konstrueras för ett specifikt ändamål så har objekten 

redan en ”kulturell förankrad meningspotential”. Meningspotential omfattar både 

erbjuden och uppfattad mening;  

 

Uppfattad mening kan bero på seder och bruk, hur man brukar använda något/brukar tänka, men 

också på nyfikenhet eller en mer reflekterad hållning och kanske ett teoretiskt grundat 

kunskapsintresse. Det är användarens upplevelse av innebörd som gör att något pockar på 

uppmärksamhet och fungerar som igångsättare (eng.promt). Vad som fungerar som 

                                                        
13 Linde, Göran (2011) ”Vad har du lärt dig i skolan idag”? i Jansson, Bo (red) (2011) 

Utbildningsvetenskapens kärna – läraryrkets innersta väsen? Malmö: Glerups utbildning AB, s.116 
14

 Selander Staffan, Kress Gunther (2010) Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. WS 

Bookwell, Finland. S. 26 
15

 Ibid. s 24. 
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igångsättare av det slag är betingat av såväl personliga erfarenheter som av kulturella 

mönster.16  

 

I min studie har det för mig varit viktigt att belysa användarens upplevelse av 

innebörd och personliga erfarenheter och kulturella mönster
17

 och påvisa hur dessa 

faktorer spelar in. Jag tror att dessa faktorer hänger ihop med synen på och 

hanteringen av material i undervisningen upprätthålls. 

Tidigare forskning  
Då jag beslutade mig för att undersöka material i bildundervisningen ur lärares och 

studenters perspektiv har jag gjort en litteratursökning i ämnet och fastnade för ett 

examensarbete, Åter om – en studie av skräp och omskapande av Anna- Maria 

Hilborn.
18

 Hilborn har gjort en undersökning om skräp/sopor och vad det är och hur 

det kan användas som material i designpedagogiska sammanhang. Hon menar att ”En 

av orsakerna till valet av att undersöka återbruk är att jag anser området vara eftersatt 

inom bild- och designpedagogiken.”
19

 Hilborn utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv då hon menar att ”vad som räknas som skräp är alltså inte förutbestämt 

utan socialt konstruerat och förändras över tid. Skräpet blir skräp när det stör. Olika 

definitioner snävar in begreppet och det kan i slutledet ifrågasättas om skräp över 

huvud taget existerar?”
20

 Arbetet är för mig en inspiration då Hilborn undersöker vad 

som definierar skräp, mellanrummet mellan material och skräp, och hur man kan 

jobba med återbruk av skräp. Precis som min utgångspunkt tolkar jag det som att 

Hilborn undersöker materialmässiga möjligheter. 

Min undersökning rör också frågor kring ramfaktorer som påverkar utformingen av 

bildundervisningen. Professor Peter Hasselskog skriver i Sådan lärare, sådant 

lärande ur antologin Slöjda för livet, om pedagogisk slöjd, hur han undersökt hur 

olika tolkning av läroplanen yttrar sig i undervisningen.
21

 Studien är ett exempel på 

                                                        
16 Ibid. S.39 
17 Ibid. S.39 
18 Hilborn, Anna-Maria (2012) åter om – en studie av skräp och omskapande. Konstfack, Institutionen 

för bildpedagogik. 
19 Ibid. S.2 
20

 Ibid. S.12 
21 Hasselskog, Peter (2008) ”Sådan lärare, sådant lärande” i Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red) 

Slöjda för livet, om pedagogisk slöjd. Kristianstad boktryckeri AB, s.188 
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hur två slöjdlärare transformerar den formulerade läroplanen på olika sätt.
22

 Studien 

visar exempelvis hur den ena läraren lägger mer fokus på elevernas process medan 

den andra läraren lägger fokus på produkt.  

Bearbetning och analys av det designpedagogiska projektet 

Förstudie  
Eftersom den första empirin i undersökningen består av svar på de skriftliga 

intervjufrågorna har jag valt att börja med dessa. I de skriftliga intervjufrågorna 

framgick det att det fanns en typ av materialnorm i bildundervisningen. Från svaren 

av de åtta verksamma lärarna kunde jag tydligt utläsa att vad lärarna tyckte hörde till 

basmaterial i skolan var papperet och pennan de vanligaste.
23

  Jag har valt att 

omnämna informanterna som Kim, Sasha, Ellinor, Rita, Sara, Fiona, Maria och Jana.  

På frågan; Vilka faktorer tror du påverkar utbudet av material i bildundervisningen? 

Varför tror du det ser ut som det gör? Vill jag börja med att ta två exempel;   

Kim: Som alltid pengar, tillgång till material- tex så får vi gratis kartong av Frövifors som är 

pappersindustri nära oss och vi kan också få träbitar och skrot av bygg och fordonsprogrammen, 

lärarens tolkning av kursplanen och även lärarens materialkunskaper och intresse för att variera 

materialet i undervisningen. Lokaler och förvaring spelar också in. Och har man ingen 

keramikugn så kanske man inte använder lera förstås.  Köpavtal mellan skolor och företag 

spelar också in och även skyddsutrustning, man får inte ha giftiga material eller sånt som avger 

ångor om man inte har luftutsug mm. 

 

Sasha: Kostnaden för materialet, lärarens intresse och stoff, elevernas önskemål, kursplanen, 

kunskapsmål.  Jag tror pengarna avgör väldigt mycket. Ibland måste man välja bort vissa 

material pga att det kostar för mycket för skolan att köpa in.  

 

Samtliga lärare svarade att yttre faktorer som ekonomi och läroplanen styr 

materialutbudet i bildundervisningen. Tre lärare svarade också att en faktor var den 

politiska, Ellinor svarade att /---/ I slutändan handlar det ju om politiska beslut på 

hög nivå. Vill man satsa på estetiska ämnen i skolan så behöver man även satsa på 

material, anser jag. Men idag är det ju inte så.” 

Lärarna var samstämmiga om att faktorer som ekonomi och läroplanen är faktorer 

som styr. Däremot var det endast två lärare som nämnde att lärarens tolkning av 

läroplanen och intresse också spelar in undervisningens utformning. 

 

Hur tänker du när du väljer material till olika uppgifter? 

                                                        
22 Linde, Göran (2011) ”Vad har du lärt dig i skolan idag”? i Jansson, Bo (red) (2011) 

Utbildningsvetenskapens kärna – läraryrkets innersta väsen? Malmö: Glerups utbildning AB, s.116 
23 ur sammanställning av enkätfrågorna med bildlärare 
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Fem lärare svarade att ekonomin var en faktor som påverkade val av material. Kim 

svarade att ”Jag försöker tänka ekonomiskt, ekologiskt, ergonomiskt tror jag. /---/ Vi 

måste ju kunna uppnå målen som skolverket har fastställt /…/.”  Sasha svarade att 

”Jag tänker på vad eleverna övar sig på genom att använda sig av material. Kan de se 

möjligheterna i materialet och kan det föra dem vidare till något annat material./…/ 

Rita svarade att valet av material var beroende på upplägg, ”Det kan vara olika teman 

som avgör eller samarbeten.” 

Ellinor förklarade i sitt svar att hon jobbar på en ”resursstark” skola vilket gör att de 

har mycket material men ”jag försöker tänka så resurssnålt som det går. Även om vi 

har mycket material så vill jag att mina elever blir materialmedvetna och värnar och 

inte slösar med material.” Sara svarar ”Att eleverna får prova på så mycket som 

möjligt! Och sen får man ju förhålla sig till läro- och kursplanernas mål när man 

jobbar i skolan.” 

”/…/ vad som kan ge eleverna lite tändning, exempelvis tycker många det är roligare 

att rita på ett finare papper.” svarar Fiona. Maria nämner storlek på grupp som en 

faktor som spelar in men skriver också /…/ jag väljer sånt som jag själv skulle vilja 

göra.”
24

 

 

Av svaren att döma kan man utläsa många olika faktorer som styr utbudet av material 

i bildundervisningen och hur lärarna själva resonerar när de väljer material till sin 

undervisning. Jag vill avsluta den här delen av bearbetningen genom att dela upp 

svaren i två olika kategorier. De yttre faktorer som styr och läraren som designer. En 

intressant aspekt som framgick i de skriftliga intervjufrågorna var hur lärarna ansåg 

sig mer eller mindre styrda av den formulerade läroplanen. Endast två lärare nämnde 

att deras tolkning, transformation av den formulerade läroplanen var en faktor som 

styrde utbudet av material. Övriga nämnde att det framförallt var yttre faktorer som 

ekonomi, styrdokument och politik som var mer avgörande för utbudet av material i 

bildundervisningen.  

Del 1. Samtal med bildlärarstudenter om material  
Inför första mötet hade deltagarna i stora drag informerats om vad träffen skulle 

handla om. De fick också en liten hemuppgift som var att ta med sig ett material som 

de såg som mer ”vanligt/traditionellt”, ett som de såg som mer ”ovanligt/ icke 

                                                        
24 ur sammanställning av enkätfrågorna med bildlärare 
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traditionellt” och ett de aldrig hade stött på i en bildsal. Tanken med hemuppgiften var 

att deltagarna redan innan vi sågs skulle fundera kring material och de olika 

kategorierna. Att utgå från medtagna material såg jag som en metod för att lättare 

kunna samtala om material, kopplat till bildundervisningen. Vi började med att titta 

på materialen som alla tagit med sig. Dessvärre hade inte alla haft möjlighet att ta 

med sig material, men vi löste det då genom att samtala om de material de hade tänkt 

på. Alla fick berätta lite om sina olika val av material. 

Det här tillfället såg jag som en byggsten till min kommande workshop, del två i det 

designpedagogiska projektet. 

I samtalet som varade i 1 och 45 minuter kom det upp många funderingar som jag här 

nedan tar upp några exempel på. Jag har valt att namnge de som deltog som Andrea, 

Erika, Johanna, Sofia och Isabelle (jag). 

Ramfaktorer  

Utifrån hemuppgiften, kategorierna (”vanligt/traditionellt”, ”ovanligt/icke 

traditionellt” och ”ett material du aldrig stött på i en bildsal”) kom vi ganska direkt in 

på ramfaktorer och traditioner inom bildämnet.  

Erika: /…/ det står i styrdokumenten att, eller i kunskapskraven att man ska använda sig av 

traditionella material eller metoder, och vad är det?
25

 

I samtalet kom det upp frågor kring olika faktorer som spelar in i bildundervisningen. 

Men också osäkerheten om vad som faktiskt ska finnas med i bildundervisningen. 

 
Erika: Frågan kanske är, finns det material som vi är skyldiga att lära ut om? /.../ 

Andrea: är det traditionella tekniker eller är det traditionella material? 
26

 

 

Erika: finns det nått som, ”det här materialet måste det finnas kunskap om när dom har gått 

bild”? Det står ju i och för sig, klassiska, traditionella… men vad betyder - 

Andrea: Metoder eller tekniker… 

Erika: det står inte material va? 

      Johanna: men det är väl det, hur man tolkar det. 
27

 

 

Jag upplevde att alla i gruppen var lite osäkra på om vi faktiskt har vissa skyldigheter 

när det kommer till att undervisa i något specifikt material eller metod. Vi kom också 

fram till att det i olika kurs/ämnesbeskrivningar ibland är mer tydligt.  

Denna diskussion var intressant eftersom vår tolkning av styrdokumentet är en viktig 

del i hur bildundervisningen kommer att se ut. Som jag tidigare nämnt beskriver 

                                                        
25

 Transkribering från ljudupptagning, design pedagogiskt projekt. 2013-11-04. S.1 

 
26

 Ibid. S. 10 
27

 Ibid. S. 10 
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Selander och Kress läraren som en designer som utformar olika delar i 

undervisningen.
28

 Det blir under samtalet påtagligt att studentens/lärarens individuella 

tolkning i sin tur har en inverkan på undervisningens design.  

Här ges två exempel på hur det står i kurserna Bild och form 1a1 och Bild och form 

1a2  på gymnasiet, detta är taget ur centralt innehåll;  

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

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

att själv utforma bildspråkliga budskap.
29

 

 

Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, 

metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och 

hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
30

 

 

Det här är en intressant del att diskutera. Vad menas egentligen med traditionella 

material och metoder? Det handlar om att vara förstående med vad som är ”nya och 

traditionella material och tekniker”. Här gäller det alltså att vara införstådd med en 

kulturellt förankrad meningspotential.
31

  

Samtalet synliggjorde en osäkerhet kring vad traditionellt material eller metoder 

faktiskt innebär. Men det fanns också en positiv inställning hos deltagarna, till de 

möjligheter det ger, att styrdokumenten faktiskt är tolkningsbara. 

Material utifrån kategorier – Personliga erfarenheter och kulturella mönster.  

Precis som styrdokumenten var kategorierna inför mötet tolkningsbara. Jag hade inte 

gett exempel på kategorierna eftersom det skulle finnas utrymme för personlig 

tolkning.  

Sofia började presentera jord som ett material hon aldrig stött på i en bildsal; 

/---/Och vad det gör i ett nytt sammanhang, plus att jord har så många andra fördelar att man till 

exempel kan ha det på en tavla för att få en viss struktur, eller ja, om man binder det med 

nånting, plus att man kan odla saker i det. Det i sig kan ju vara en fördel. 
32

 

 

Sofia pratar här om jord och dess fördelar och hur man kan använda sig av jord som 

ett material i bildundervisningen. Hon pratar också om vad jord kan göra i ett nytt 

                                                        
28

 Selander, staffan & Kress Gunther (2010) s. 24 
29

 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=BIL&courseCode=BILBIL01a1&lang=sv&tos=gy#anchor_BILBIL

01a1 
30

 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=BIL&courseCode=BILBIL01a2&lang=sv&tos=gy#anchor_BILBIL

01a2 
31 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010) s. 39 
32 Transkribering från ljudupptagning, design pedagogiskt projekt. 2013-11-04. S.1 
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sammanhang. I valet av material synliggörs också vad Sofia ser för möjligheter med 

materialet, med andra ord, vad hon själv konstruerar för meningspotential för 

materialet hon talar om.  

Johanna fortsätter i kategorin ”aldrig stött på i en bildsal”; 

/…/Om det är nått som jag inte har stött på i en bildsal så tänkte jag på trä. Och då tänker jag på 

att, det finns ju i slöjdämnet och sådär, att man kopplar det väldigt mycket till slöjdämnet. /---/
33

 

 

Johanna tar upp trä som ett material som hon aldrig stött på i en bildsal och drar direkt 

kopplingen till slöjdämnet där trä är mer vanligt.  

Vad både Sofia och Johanna gör är att de pratar om material i olika sammanhang och 

rum. För att göra det tydligare diskuterar Selander och Kress olika rum i skolan, 

lärmiljöer och resurser för lärande; 

De resurser som finns tillgängliga i olika rum i en skola kan sägas vara materialiserade idéer 

angående de specifika verksamheter som där ska fortlöpa och sociala (makt-) relationer som kan 

etableras.
34

 

 

Båda deltagarna ger exempel på vad de aldrig stött på i en bildsal men som de skulle 

kunna tänka sig att använda sig av i bildundervisningen.  

Erika fortsätter med att lägga fram en skissbok och blyertspenna på bordet; 
 

/…/ det är så traditionellt det kan bli, papper och penna. Och så tänkte jag att material, kan 

material va en tanke? Eller såhär, försökte tänka lite outside the box. (skratt) Måste man ta på ett 

material? Eller måste man kunna forma det? /---/
35

 

 

I kategorin ”vanligt/traditionellt” har Erika valt papper och penna, men fortsätter 

med att fråga vad ett material kan vara. Efter en stund tar Erika fram 

mobiltelefonen som ett material i kategorin ”ovanligt/icke traditionellt”; 

 

 /…/Jag vet ju inte riktigt om du är ute efter design. Alltså material som man kan forma. Men, 

det kan man ju göra i digitalt också. Jag tänkte på sketch up och allt det här. Att det är så mycket 

som går att göra i tanken. Och hur man kan visualisera det. Det kan man ju oftast göra digitalt, 

kanske, eller med skissblock eller så.
36

 

 

Erika ställer sig frågande till vad jag menar med material, om det är någonting som 

ska vara möjligt att forma men förklarar samtidigt att hon valt mobilen som ett 

material eftersom det finns många möjligheter att forma digitalt. 

Den fjärde deltagaren Andrea börjar med att nämna papper, färg och lim som 

”vanligt/traditionellt” och pinnar sten, eller natur som ”ovanligt/icke traditionellt” 

                                                        
33 Ibid. S.2 
34 Selander Staffan, Kress Gunther (2010) s. 42 
35 Transkribering från ljudupptagning. Det designpedagogiska projektet 2013-11-04. S.3 
36 Ibid. S.4 
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/---/det var otroligt svårt och komma på vad material som jag aldrig har stött på och då tänkte 

jag inte vad jag skulle vilja jobba med. Utan vad har jag inte sett (skratt) och då blev det betong. 

Och så tänkte jag också på gjutningar och så.
37

  

 

Andrea fortsätter; 
 
Sen funderade jag på verktygen, eller hur man använder material. Att det är intressant. /…/Det 

handlar om nya ingångar till saker. /---/
38

 

 

Andreas funderingar speglar lite hur samtalet kom att utvecklas, från att vi 

fokuserade mest på vilka material som kan användas läggs fokus mer på hur 

material kan användas. 

Traditioner 

Selander och Kress skriver om att designa rum för lärande och att ”genom att använda 

rum och redskap på vissa sätt skapas också över tid traditioner i form av vanor, rutiner 

och invanda tankessätt, vilka kan underlätta det dagliga arbetet men också förhindra 

eller åtminstone försvåra ibland nödvändiga förändringar.”
39

 

I samtalet diskuterade vi om sättet att se på olika material och pratar om just 

traditioner; 

Erika: Men jag tror det handlar om det ganska mycket. Att kanske materialet, man kanske säger 

såhär att traditionella material, men det kanske är sättet att se på de materialen som är 

traditionellt men man kan ju använda sig av traditionellt material på ett helt nytt sätt. Och då 

kanske det inte är ett traditionellt material längre. Eller vad man ska säga.
40

 

 

Det finns någonting viktigt i det Erika säger. Det kan vara sättet att se på ett material 

som traditionellt som återupprepar materialets uppfattade mening (meningspotential), 

men om man använder ett traditionellt material på ett nytt sätt kanske man också får 

konventioner och konstruerade meningspotentialer i rörelse.  

Förskjuta och omförhandla – erfarenheter och föreställningar 

Under samtalet berättar jag om vad lärarna i enkätundersökningen svarade på frågan 

om basmaterial och att det vanligaste materialet var papperet och pennan.  
 

Isabelle: Det här med föreställningar, jag tänker om jag får det här framför mig (ett papper och 

en penna) så tänker jag att jag ska jobba på ett visst sätt.  

      Erika: Just det, men det har ju lite med inlärning att göra.  

Andrea: men om man tar bort pennan. Då måste man ju göra något annat om man ska jobba 

med det(34.56).  

Erika: precis, det kanske inte behöver vara att man ändrar material. Nu är det igen det där, med 

tanken. 

Johanna: om man skulle göra de här skräpskulpturerna som jag pratade om. Att dom ändå 

måste lära sig de här grundläggande teknikerna. Då har jag tänkt till exempel om dom ska jobba 

                                                        
37 Ibid. S.4 
38 Ibid. S.4 
39 Selander Staffan, Kress Gunther (2010) s. 43 
40 Transkribering från ljudupptagning, Det designpedagogiska projektet. 2013-11-04. S. 4 
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med mellanrum så kan dom klippa ut det dom ser istället för att teckna, för att komma bort från 

linjeteckning. /---/ 

Erika: att använda en sax istället för en penna
41

 

 

Sofia: men det har väl med inlärning att göra, vad vi tror är föreställningen om hur saker och 

ting ska vara. 

Erika: materialet talar till oss och säger, rita på mig. Jag är ett vitt papper. (skratt)
42

 

 

Detta samtal speglar lite hur vi resonerade fram och tillbaka kring hur man kunde 

utmanas på nya sätt genom att utmana olika traditioner. Som i det här fallet att byta 

ut pennan mot en sax.  

Något som alla verkade vara överens om i samtalet var att det kunde vara bra att 

vara medveten om vilka material man använder, hur och varför, och att vara öppen 

för nya tankar. 

 

Förskjuta och omförhandla - De institutionella ramarna  

I och med samtal om material blev det också en diskussion om bildsalen som rum och 

verksamhet, vad som skulle kunna finnas och hur en bildsal skulle kunna se ut; 

Erika: tänk om man kunde inreda en bildsal med bara massa jättekonstiga material, ”nu får du 

utgå från det här”, för att utmana sig själv./---/ 

 
Sofia: jag tänker också att det skulle vara jättekul om man nu bara bytte ut bildsalen till typ en 

bilverkstad. Du har ju hur mycket material som helst som du kan använda och göra konstverk 

med. Det är bara det att det inte ser ut som en bildsal. 
43

 

 

Deltagarna nämner här en tanken om att ha ”massa jättekonstiga material” i 

bildsalen eller att man skulle kunna byta ut bildsalen mot en bilverkstad. 

Materialet - utmaningen och begränsningen 

Som tidigare nämnts var deltagarna överens om att det fanns något bra i att utmanas 

och att ibland jobba med något som man inte var van vid; 

Erika/---/ Materialet kan ju göra utmaningen. Det oväntade. Nått spännande. Det är ju något i 

det också som är viktigt, att göra något nytt, tänka nytt. Att man får ett oväntat material./…/
44

 

 

Erika menar att man kan utmanas genom att jobba med ett oväntat material. Sofia å 

andra sidan menar att man kan jobba med ett material på ett nytt sätt för att 

utmanas, men också för att komma bort från låsningar; 

 
Sofia: ja, men man kan ju också få i uppgift att, som vi pratade om tidigare att arbeta med 
ett material på ett annat sätt. Till exempel, jag är övertygat om att det inte bara är jag som 
har fått ett vitt papper och fått lite ångest för att jag inte vet vad jag ska göra. /---/45 

                                                        
41 Ibid. S. 7 
42 Ibid. S. 8 
43 Ibid. S. 9 
44 Ibid. S.7 
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Samtalet ledde fram till många olika funderingar. Om egna erfarenheter och syn på 

material, traditioner och konventioner. Material och dess egenskaper och 

alternativa metoder.  

Del 2. Workshop, papperet och pennan.  

Material i Transformation. 

Andra workshopen planerades utifrån det som kom upp i samtalet under första mötet. 

Tanken var att det skulle vara en fortsättning av vårt samtal, men att det denna gång 

skulle fokuseras på att utforska ett bestämt material. Av det som kom upp vid första 

tillfället bestämde jag mig för att vi skulle utgå från papperet och pennan. Eftersom 

undersökningen i grunden handlar om att synliggöra våra erfarenheter och tankar om 

material i bildundervisningen så börjar vi där. Genom att jobba med papperet och 

pennan synliggörs hur vi brukar göra och inte göra. Valet av material var också ur ett 

normkritiskt perspektiv, papperet och pennan får i det här fallet stå för en norm. 

Tre personer deltog i workshopen. Två av deltagarna var med vid den första träffen, 

den tredje deltagaren var ny. Studenterna Erika, Sofia och Frida deltog. 

Vi började med att ha en samling. Jag förklarade att vi skulle jobba utifrån papperet 

och pennan på sätt som vi inte var vana vid. Tillfället handlade om att utforska 

material. Deltagarna fick välja om de ville jobba med både papper och penna eller 

bara papper eller pennor. Huvudsaken var att vi utforskade och jobbade med 

materialet på, för oss själva nya sätt. Under workshopen deltog jag och arbetade med 

deltagarna eftersom det var viktigt för mig att det skulle vara ett gemensamt 

utforskande i materialet. 

   (Bild 1.) 

                                                                                                                                                               
45 Ibid. S.8 



 21 

Deltagarna erbjöds ett bord fyllt med papper i A4, A3 och 400 blyertspennor. På ett 

annat bort fanns det tejp, lim, limpistol, häftstift, täljkniv, såg, hammare, olika tänger, 

sytråd, synålar och snören. Mängden material var viktigt, då jag ville ge deltagarna 

bra förutsättningar i sin experimentlusta. 

Omskapande av representationer 

De två deltagarna som kom först angrep materialet på olika vis. Först började båda 

kombinera pennan och papperet på olika sätt. 

  ( Bild 2.)          (Bild 3.) 

Frida ”förlängde” pennan genom att kombinera den med andra föremål, som att tejpa 

fast pennan på en såg och rita på papperet. Frida testade också att knyta ståltråd runt 

en penna och en plasttråd runt en annan.  

Erika testade att tejpa fast en penna på varje finger, som en förlängning av pennan 

som hon sedan ritade med på papperet. 

Detta första skede i workshoppen var intressant eftersom deltagarna testade olika 

metoder i materialet som de inte var vana vid.  

Efter en stund börjar Frida använda olika redskap. Hon testade olika strukturer på 

papperet, genom att såga, skära med en kniv och klippa för att undersöka eventuella 

skillnader. ”Det kan ju vara bra att testa olika verktyg för att se vilka olika strukturer 

det kan bli i papperet.”
46

 

                                                        
46 citat från informant, workshop. 2013-11-13 
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  4.      5.        6. 

 

Erika började med att fokusera på pennan genom att såga i den, bryta sönder den, ta 

isär den i småbitar och limma olika delar på papper, som hon sedan gjorde olika 

former av.  

 7.    8.   9. 

 

Sofia, den tredje deltagaren arbetade med både pennor och papper och använde sig av 

ståltråd, platstråd och lim för att kombinera materialen. 

 10.                      11. 

Sofia bröt pennor i delar och klippte och vecklade ihop papper i olika former. Därefter 

kombinerade hon papper, pennor och blyertsstift genom att limma ihop delarna till en 
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tredimensionell form.  

Det intressanta i den här workshopen var att deltagarna utforskade materialen ur olika 

infallsvinklar. Ingen verkade ha svårigheter att utforska materialen på ett 

icketraditionellt sätt. Det var också spännande att se hur utforskandet utvecklades 

under workshopens gång och hur de mötte materialet med olika verktyg och andra 

material som erbjöds. 

Ur ett designdidaktiskt perspektiv kunde man tydligt se att det skedde en 

transformation av materialet. Med transformation menar Selander och Kress; 

kan ses som ett sätt att bearbeta och omgestalta information, som en re-design. Detta kan ske 

genom att man läser texter och själv skriver nya texter för att kommentera, beskriva eller 

analysera det lästa (det vill säga transformation i form av re-design inom samma medium).
47  

 

Papperet och pennan kan alltså ses som det som bearbetades och analyserades. 

Deltagarna utmanade sina egna erfarenheter men också kulturella konventioner 

genom att arbeta med papperet och pennan på för dem annorlunda sätt. 

 

 12.           13. 

Del 3. Individuella samtal 
 

I den tredje och avslutande delen av mitt designpedagogiska projekt deltog tre av de 

tidigare deltagarna. Två av dem Erika och Sofia var med i del 1 och 2 och Andrea var 

med i del 1. I del 3 träffade jag varje deltagare för ett enskilt samtal på cirka 15 

minuter vardera.   

                                                        
47 Selander Staffan, Kress Gunther (2010). S. 34 
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Tanken med samtalet var att återknyta till tidigare träffar och att deltagarna nu hade 

haft tid för reflektion. Innan intervjun hade jag förberett några frågor som fokuserade 

på tillfället för workshop och hur vi arbetade med papper och pennor på olika vis.  

Får du någon tanke om man skulle kunna jobba med den här metoden, kan man 

applicera den på något annat material? Har du funderat någonting efter workshopen? 

Sofia menade att det var ”/…/skönt att få göra nånting annorlunda, som inte ställer så 

mycket krav utan att man får experimentera fram med materialet som finns, och just 

det här med att man får bryta konventioner om hur materialet ska fungera.”
48

 

Erika såg metoden som ”en bra igångsättare för att kanske göra nånting annat.” Erika 

menade att hon kunde tänka sig att göra samma övning med barn, att utgå från 

papperet och pennan, men där de blir uppmanade att göra något annat med papperet 

än att rita med pennan. Erika säger också att ”det är ju egentligen obegränsat hur 

mycket man kan göra med material./…/Det är ju egentligen bara i vår fantasi och i 

våran tanke som vi har begränsningar. Våra normer och så.”
49

 

 

Kan du se en mening med den här metoden? 

Deltagarna kunde alla se en mening med metoden/förhållningssättet. Sofia tyckte att 

det största värdet med metoden var ” att man måste omvärdera sin egen tanke om vad 

material ska ge. /…/ att arbeta annorlunda med material och frångå normen så att man 

kan få nått nytt.” Sofia menar också att för att kunna bryta mot något måste man veta 

hur man kan bryta mot något. Hon menade också att ”ibland kan man ju 

experimentera sig fram till något, till resultat man inte ens visste.”
50

  

Andrea tyckte att meningen med metoden var ”att man lär sig tänka nytt, att man 

tvingas tänka. Man tillåter sig själv att tänka utanför ramarna, och det känns som nått 

väldigt givande och viktigt i längden.”
51

 

För Erika var meningen med metoden ett sätt ”för att kunna vara normkritisk och 

öppna upp. /…/ för att komma vidare i sina egna tankar och i sina egna funderingar.” 

Enligt Erika var det också bra då man kan fastna i ett sätt att tänka ”och det kan ju 

kännas som man stagnerar liksom, fastnar.” 

 

Jag fortsatte med frågan; Så om man ser till den här metoden, vad skulle det kunna ge, 

om man ser till eleverna? Till bildsalen och för dig som lärare?  

                                                        
48 ur transkribering, intervju med Sofia, 20131127 
49 ur transkribering, intervju med Erika, 20131128 
50 intervju med Sofia, 20131127 
51 ur transkribering, intervju med Andrea, 20131125 
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Sofia svarar att ”det går ju att göra vad som helst.” och fortsätter att prata om att 

”bryta sönder” som en metod för att se någonting nytt och att det är bra för eleverna 

att också se. ”Att bara för att det är en sak och jag säger att det är en sak så betyder 

det inte att de inte får använda det i ett nytt syfte.” 

I samtalet med Erika menar Erika att hon redan försöker tänka mycket så;  
Att man gör nånting oväntat för att det ska väcka intresse och för att det ska vara spännande. Att 

”aha, ok, nånting nytt”, att jag ofta försöker tänka så när jag har lektioner med barnen. För att 

det är ju mycket roligare för dom och göra något som för dom är ”aha, kan man göra en skulptur 

av popcorn?””ok” . och så kan det generera massa andra tankar som ”aha, man kan göra det, då 

kanske man kan göra det också, och det!” Istället för att begränsa och säga att ”a, det här är det 

som är rätt väg och det här är det som är fel”
52 

 

Både Sofia och Erika pratar alltså om den här metoden som ett sätt att se någonting 

nytt eller att göra någonting nytt/oväntat. Båda är inne på att istället för att begränsa 

sig till ett sätt kan man öppna upp för flera.  

Andrea förklarar också att ”jag tror ofta att man strävar efter att på något sätt se saker 

med nya ögon, och se undervisningen lite som ett experimenterande. Och det är 

nånting som jag tror jag själv utvecklas av och som jag tror andra kan utvecklas av.” 

Andrea berättar också att hon själv har en ”spärr i vitt papper och penna. Så för mig 

skulle det vara befriande.” 

Att känna sig trygg men samtidigt utmanas  

Avslutningsvis kom det upp lite övriga tankar. 

Sofia berättar om tankeprocesser och att den största utmaningen som lärare är att ”du 

måste kunna bryta dina egna normer som du skapar. Som att ”det här systemet är 

skitbra” sen så bara ”he nu vill dom göra något annat”-hur löser jag det här utan att 

tappa fotfästet i den planen jag hade tänkt? Sofia menar att vägen till målet kan se 

”väldigt annorlunda ut beroende på vad man tillåter och vad man inte tillåter.”
53

  

Andrea tyckte att det kändes inspirerande att om man ” bara man letar i bildsalen, där 

man är, så skulle man kunna hitta en massa resurser att använda sig av. Som inte 

behöver vara pensel, färg, papper, penna /…/”
54

 

Enligt Erika blev det tydligt med just papper och penna, ”det blev som en metafor 

som man kan ha med i bakhuvudet,” att man inte behöver tänka på ett sätt, man kan 

tänka tvärtom. Erika nämner här att barn oftast redan tänker i andra banor och att de 

                                                        
52 ur transkribering, intervju med Erika, 20131128 
53 ur transkribering från ljudupptagning, intervju mer Sofia. 20131127 
54 ur transkribering från ljudupptagning, intervju med Andrea. 20131125 
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är bättre än oss vuxna på att se andra möjligheter i material.
55

 Selander och Kress 

menar också att ”I lekens värld är det ett vanligt synsätt att det inte är objektet i sig 

utan leken som skapar objektets innebörd.”
56

 Erika menar också att ”man alltid kan va 

normkritisk och låta barnen va det.”
57

 

Tolkning och resultat   
Syftet med studien har varit att utifrån ett normkritiskt och ett designdidaktiskt perspektiv 

undersöka eventuella materialnormer för att synliggöra lärares och studenters syn och 

tankar kring material. Jag har under arbetet velat belysa frågor kring material på olika 

sätt. Att försöka svara på vad, hur och varför och ta del av andra lärare och lärarstudenters 

tankar och erfarenheter kring material i bildundervisningen. I undersökning har jag valt 

att utgå från frågeställningarna; 

- Hur resonerar blivande lärare kring material i sin kommande undervisning?  

- Finns det material i bildundervisningen som betraktas som ”vanliga” 

respektive som ”ovanliga” av bildlärare och bildlärarstudenter och vad gör 

dessa med undervisningen sett ur ett normkritiskt perspektiv? 

-  Hur kan man utmana traditioner och konventioner i de ”vanligaste” 

materialen? 

 

Förstudien 
I undersökningen kom det upp många synpunkter på vilka faktorer som styr hur 

bildundervisningen utformas och vilka material som man jobbar med. I 

bearbetning av enkäterna med bildlärarna framgick det tydligt att ekonomi, 

styrdokument och skolpolitik är faktorer som styr vilka material som används. Det 

var också tydligt att lärarens intresse och tolkning av läroplanen är en väsentlig del 

i val av material och metod för undervisningen.  

Samtalet med studenterna, del 1 
I det första samtalet med studenterna kom det att handla mycket om material och 

dess potential. Eftersom vi vid första tillfället samtalade om material utifrån 

kategorier, blev det tydligt vad deltagarna själva såg för möjligheter i materialet de 

                                                        
55 ur transkribering från ljudupptagning, intervju med Erika. 20131128 
56 Selander, Staffan & Kress Gunther (2010) s. 50 
57 ur transkribering, intervju med Erika, 20131128 
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presenterade. Där fanns det tydliga exempel på vad vi tolkar in i olika begrepp och 

vad vi tillskriver ett material för funktioner, vad som finns i en bildsal men också 

vad som skulle kunna finnas. Diskussionen handlade också om den formulerade 

läroplanen. Det framgick tydligt att läroplanens tolkningsutrymme skapar 

osäkerhet kring vad som ska arbetas med och hur, men att det också skapar plats 

för hur vi som lärare kan transformera läroplanen och designa bildundervisningen 

utifrån vad vi själva ser som möjligt och relevant att ha med i undervisningen.  

En intressant aspekt i mötet med studenterna var att vi kom in på hur man kan 

omförhandla genom att arbeta med traditionsbundna material på andra sätt genom 

att använda andra redskap eller metoder. Det blev också tydligt hur vi i gruppen 

hade ett behov av att samtala om frågor som rör bildundervisningen och hur vi 

resonerar om material på olika vis. Jag upplevde behovet av att prata om 

konventionella och okonventionella arbetssätt och metoder som rör bildämnet. 

Workshopen, del 2 
Min intention med workshopen var att studenterna och jag skulle utmana oss själva 

genom att arbeta med material på andra sätt än vad vi var vana vid. Det blev ett 

tillfälle som tydligt synliggjorde hur vi kan utmana oss själva genom att utmana ett 

material, men också att se hur vi brukar arbeta och inte med ett visst material. Det 

blev ett tillfälle där syftet var att ifrågasätta normer och öppna upp för nya 

tolkningar genom att ställa nya frågor. Studenterna verkade alla uppskatta tillfället 

för utforskning av material och resultaten av workshopen visar på hur deltagarna 

dekonstruerade, bearbetade och transformerade papper och pennor på olika sätt. 

Deltagarna dekonstruerade papper och pennor som material genom att möta det 

och arbeta med det på andra sätt. Genom att exempelvis testa strukturer i ett papper 

med olika föremål eller att bryta ner pennor i småbitar och bygga nya formationer. 

Det blev tydligt hur vi i en bildämnesdiskurs med enkla medel kan ha ett 

normkritiskt tillvägagångssätt genom att dekonstruera, förskjuta och omförhandla 

materialets meningspotential. Resultaten och samtalen visade att det var ett 

designdidaktiskt grepp som skulle kunna fungera att jobba med i ett vidare arbete. 

Synliggöra och omförhandla, del 3 
I den sista och avslutande delen av det designpedagogiska projektet, intervjuerna med 

studenterna, återkopplade vi till tidigare träffar, framförallt till den workshop som 

genomfördes. Studenterna svarade alla att metoden för workshopen kändes 
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meningsfull och att det fanns något bra med att öppna upp och att ha ett utforskande 

tillvägagångssätt i undervisningen. Det framgick också att ett normkritiskt 

förhållningssätt när det gäller materialurval var ett användbart redskap för att 

synliggöra sina egna praktiker och synsätt. I intervjuerna framgick det också att de 

tidigare träffarna hade fått deltagarna att reflektera mer över att de inte ville låsa sig 

fast vid ett visst sätt att tänka och undervisa. De ville i stället möjliggöra för nya vägar 

och därmed kunna erbjuda eleverna större tolkningsutrymme.  

Slutdiskussion   

Undersökningen i ett vidare perspektiv 
Undersökningen ser jag som ett vidare arbete, som inte är avslutat eller kommer att 

avslutas. Det handlar om att för varandra synliggöra olika resonemang och tankar 

kring material och utformningen av bildundervisningen och faktorer som spelar in. 

När jag skriver att undersökningen inte är avslutad, menar jag att metoden för arbetet 

är något som jag som pedagog vill ta med mig ut i arbetslivet.  

I studien synliggörs lärares och studenters tankar kring material. Samtalet om och 

arbetet med material tydliggjorde hur vi resonerar kring dessa på olika sätt, och vad 

olika material betyder för olika personer.  

Valet av informanter handlade om att jag tänker att det börjar med oss studenter och 

lärare. Vi bör synliggöra var vi står för att utmana våra egna konventioner och 

traditioner.  

För att kunna utmana eleverna måste vi också kunna utmana oss själva.  För att kunna 

göra det måste vi medvetandegöra var vi står och hitta en metod för att utmanas. Som 

lärare ska vi erbjuda eleverna metoder för att utveckla ”öppen attityd och förmåga till 

nytänkande, idérikedom och personligt uttryck.”
58

 Jag menar att det finns en styrka i 

att som lärare reflektera över vad man väljer för material och hur man jobbar med det 

och varför.  

Alternativt didaktiskt grepp  
Genom samtal och workshop med andra bildlärarstudenter utforskade vi andra eller 

alternativa sätt att arbeta med material i bildundervisningen. Tillsammans ifrågasatte 

                                                        
58 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?subjectCode=BIL&lang=sv&tos=gy 
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vi hur ett material är tänkt att arbetas med och genom att hitta andra sätt och 

dekonstruera och omförhandla resulterade arbetet i en förskjutning av materialets 

funktion och meningspotential. Våra individuella processer och resultat i workshopen 

är ett exempel på en metod som är applicerbar i ett vidare arbete i bildundervisningen. 

Tillsammans arbetade vi fram en metod som erbjöd oss som deltog ett sätt att se 

möjligheterna i det materialet som vi arbetade med. Metoden ser jag som ett 

alternativt didaktiskt grepp som går att applicera på sin undervisning i skolan. Med en 

normkritisk blick gentemot material kan vi också där omförhandla materialets mening 

och funktion. 

Med undersökningen vill jag belysa möjligheterna som finns, och det positiva i det 

tolkningsbara. Ett kontinuerligt reflexivt arbete av sina egna praktiker handlar om att 

förhindra att stagnera, att bryta traditioner och att ibland gå utanför sin egen 

trygghetszon.  
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