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Abstrakt 

Den här studiens syfte har varit att låta tidigare elevers röster komma till tals om det arbetssätt 

som bedrevs vid Stockholms bild- och formklasser samt att studera elevernas uppfattning av 

sitt eget lärande från sin grundskoletid i en bild- och formklass. Undersökningen bygger på 

gruppintervjuer med tre olika grupper av före detta elever, där de berättar om sina tankar och 

upplevelser från sin skoltid. I intervjumaterialet identifierades diskurserna skolan, identitet, 

lärande och skapande vilka analyserades med diskursteoretisk metod. Studien vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund. 

Studien visar på att skapandet av identitet är en ständigt pågående process för ett framväxande 

av ett jag. Detta jag har formats i en skola som informanterna aktivt sökt sig till utifrån ett 

bildintresse. Studiens resultat tar fasta på arbetssätt och kreativitet som grunden för 

kunskapande och att se inlärning ur ett multimodalt och intertextuellt perspektiv som 

meningsskapande resurser och ett förhållningssätt till att lära. 

Genom att eleverna har haft möjlighet att få pröva olika tekniker och material som 

meningsskapande resurser och möjlighet att se på uppgifter ur flera infallsvinklar anser 

informanterna att de fått med sig ett sätt att lära. 

Studiens antagande är att genom studier vid Stockholms bild- och formklasser får eleverna 

med sig ett förhållningssätt till lärande och kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, Stockholms bild- och formklasser, Socialkonstruktionism, 

Diskursteori. 
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Bakgrund 

Jag arbetar som bildlärare i så kallade profilklasser. År 2011 började jag på Konstfacks 

kandidatkurs. Min nyfikenhet hade väckts om hur vårt arbetssätt påverkade elevernas 

kunskapsinhämtande och inlärning. Kandidatuppsatsen kom därför att handla om en analys av 

ett projekt i Bild år 9 vid Stockholms bild- och formklasser och gavs namnet: ”Lite flum har 

ingen dött av, eller?” Hur uppfattade och beskrev eleverna i bild- och formklasserna sitt 

processinriktade arbete och hur framträdde deras kunskaper? Jag ville med min studie sätta 

fokus på ett inlärningssätt som jag tyckte fungerade väl. Tre aspekter på lärande som Fredrik 

Lindstrand beskriver, är något som jag fortsatt intresserat mig för:
1
 Att lära sig genom själva 

gestaltandet, lära genom estetiskt arbete och att lära genom det estetiska och dess sociala 

funktioner. Konklusionen i den tidigare uppsatsen var att eleverna hade fått kunskap om hur 

man använder olika typer av bilder med hjälp av olika tekniker och material. I deras 

rapportskrivande kunde jag utläsa kunskaper i hur man formulerade och använde sig av ett 

eget tänkande kring ett temainnehåll och kunskap om hur man planerade och genomförde 

uppgiften. Detta motsvarar också i hög grad vad som står skrivet i LGR11 att utbildningen ska 

bidra till: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse 

för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att 

arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 
2
 

Inledning 

Två och ett halvt år har gått sedan dess. När jag började skriva på min kandidatuppsats stod 

det klart att det extra anslag som utgått till profilklasserna skulle dras in för att helt upphöra 

2014.  

Bild- och formklasserna finns fortfarande kvar, men med helt andra förutsättningar än 

tidigare. Ett inlärningssätt är därför på väg att i grunden förändras då tiden för bildämnet 

halverats för bild- och formklasserna. Av denna anledning är det viktigt att undersöka vad det 

tidigare arbetssättet gav eleverna. Hur påverkades eleverna av det? Vad fick de med sig? 

 

                                                 
1 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009).  Estetiska lärprocesser.  Upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 

Lund: Studentlitteratur. s. 153. 

2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 2011. s. 20. 
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I en artikel skriver författaren Ina Alm om vad estetiska lärprocesser kan vara och jag fastnar 

för meningen: ”I skolan kunskapar man. Man skapar kunskap och kunskap är inte alls 

flummigt.”
3
 Vad har mina före detta elever för syn på kunskap och hur kommer det till 

uttryck? Synen på kunskap och hur kunskap skapas och transformeras har även den blivit 

föremål för diskussion, inte minst efter att resultat av den PISA undersökning som 

redovisades i december 2013.
4
  Röster höjs nu återigen för att återinföra den så kallade 

pluggskolan med katederundervisning som modell för vad god undervisning är för någonting. 

I OECD rapporten: ”Art for art sake” menar man att kunskaper och förmågor som kreeras i 

estetiska ämnen inte transformeras vidare in i andra teoretiska ämnen.
5
  Studien menar att man 

inte funnit bevis för att kreativitet och kritiskt tänkande endast ska tillskrivas de estetiska 

ämnena. Estetiska ämnen bör finnas i utbildningssystem för sin egen skull fastslår rapporten.  

Jag använder mig i min egen praktik av ämnesintegrering som en väg till kunskapsinhämtning 

och har funnit att det sätt eleverna lärt sig på, genom estetiska lärprocesser, använts i andra 

ämnen. I rapporten ”Art for art sake” diskuteras inte ämnesintegrering och helhetstänkande 

kring skolans ämnen varför min nyfikenhet väcktes för att undersöka om och i så fall vad 

estetiska lärprocesser ger elever. 

Studiens namn ”Allt flyter” kom till mig vid genomläsning av litteratur om diskursanalyser. 

”Allt flyter och alla möjligheter står öppna” står det att läsa i Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod.
6
  Likt Herakleitos uppfattning om 

att allt befinner sig i oavbruten förändring, pa´nta rhei.
7
 (grek., 'allt flyter') så känns det precis 

så i denna studie. Förändrade förutsättningar för något som fungerat väl, sättet att se på skola 

och undervisning, tidigare elever, nu och då, lärstilar, bilder etcetera.  Allt ligger där och 

guppar och bara väntar på att ge just sin förklaring för förståelse. Jag ser därför likheter i detta 

citat både till min studie och till mitt arbete.    

Stockholms bild- och formklasser och dess arbetssätt 

Bild- och formklasserna var från 1991 och fram till 2014 en av Stockholms stads tre profiler 

med extra anslagna medel.
 8

 Utbildningen omfattar då som nu årskurs 4-9 med en speciell 

                                                 
3 http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ina-alm-att-skapa-kunskap 2014-02-01. 

4 http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208 2014-01-20. 

5 Winner, E., T. Goldstein and S Vincent-Lancrin (2013).  Art for Art´s Sake? The impact of Arts education, Educational 

Research and Innovation.  http://dx.doi.org/10.1787/9789264180789-en.OECD Publishing. 2014-01-24. 

6Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000).  Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s. 63. 

7 http://www.ne.se/herakleitos Hera´kleitos, född ca 540, död ca 480 f. Kr grekisk filosof, från Efesos. 2014-01-10. 

8 Övriga profiler är Adolf Fredriks Musikklasser och Högalidskolans Dansklasser.  

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ina-alm-att-skapa-kunskap
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
http://dx.doi.org/10.1787/9789264180789-en
http://www.ne.se/herakleitos
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timplan där bild och slöjd utgör karaktärsämnena.
9
 Eleverna sökte till bild- och formklasserna 

i årskurs 3 med arbetsprover och en testdag. Klasserna utformades därefter som 

tvåparallelliga, det vill säga två klasser, med 30 elever i varje klass. Inom bild- och form 

arbetade lärarna i arbetslag och för varje klass ingick två mentorer, en ämneslärare och en 

praktisk-estetisk lärare. 

Inom Stockholms bild- och formklasser arbetade man integrerat och sökte varva teori och 

praktik. Inom bildämnet bearbetades estetiska och visuella tekniker och uttrycksformer och 

ämnen integrerades på tre olika sätt:  

Parallellintegrering. Detta innebar att man läste och arbetade kring ett tema i flera av skolans 

ämnen samtidigt. Exempelvis: läste man om medeltiden i SO kunde eleverna skriva ett 

filmmanus om medeltiden i Svenskan för att därefter spela in och redigera filmen på 

bildtimmarna. 

Temaveckor. Bild- och formklasserna har två temaveckor per läsår. Vid temaveckan 

bestämdes ett tema som hela profilen eller delar av den arbetade kring. Exempel på teman 

kunde vara: ”Fåglar”, ”Mode genom tiderna” eller ”Folkrörelserna”. Under temaveckorna 

jobbade alla lärare och elever tillsammans, över klass- och ämnesgränser. 

Projektarbete. På högstadiet hade man en schemaposition som hette Projekttid. På 

projekttiden arbetade man ämnesövergripande med exempelvis ”Bord duka dig”, ett 

samarbete mellan hem- och konsumentkunskap, bild och slöjd eller ”Rymden” ett 

samarbetsprojekt mellan naturorienterande ämnen och bild. Genom att arbeta integrerat, över 

ämnesgränserna, gavs eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och få flera 

infallsvinklar på ett och samma område. 

Syfte   

Mot denna bakgrund är det mitt syfte att låta tidigare elevers röster komma till tals. Jag vill 

undersöka om och i så fall hur det arbetssätt som bedrevs vid Stockholms bild- och 

formklasser skapade ett sätt att förhålla sig till det egna lärandet. Jag menar att det är viktigt 

att undersöka vad detta arbetssätt vid Stockholms bild- och formklasser betytt för eleverna. 

Framför allt är det viktigt idag, då estetiska ämnen seglar i klar motvind och förståelsen för 

dess processer verkar vara ointressanta för de som förväntas leda och styra den riktning 

utbildning och skola skall ta. Jag vill därför vända tillbaka både till elever som ingick i min 

tidigare studie men även nå några andra som inte ingick i den, för att undersöka om och hur i 

                                                 
9 Bilaga 1. Timplan.  
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så fall de estetiska lärprocesserna från grundskolan påverkat deras syn på kunskap och om de 

upplever att de använder sig av de lärprocesserna idag. 

Frågeställning 

Studiens frågeställning är: Vad ger och gör estetiska lärprocesser med och för elever i en 

profilklass med utökad tid för bild och slöjdämnena? På vilket sätt beskriver eleverna vilka 

kunskaper de fått med sig?  

Empiri  

Studien består av intervjumaterial, film och bilder. Bilderna består dels av elevernas bilder 

från den bilduppgift som gavs vid två av intervjuerna och dels av fotografier. Fotografierna är 

tagna av mig som dokumentation av undervisning, utflykter, teman och elevutställningar 

mellan år 2005-2011 och användes vid bildelicitering under intervjuerna.
10

 Gruppintervjuerna 

gjordes med sju personer som är före detta elever till mig på Stockholms bild- och 

formklasser. Sammanlagt har jag intervjuat tre tjejer och fyra killar vid tre olika tillfällen. 

Informanterna, som nu har hunnit fylla arton år, kontaktades via telefon och har efter min 

förfrågan valt att medverka i studien.  

Urval och avgränsning 

Av studiens sju informanter har fem ingått i min tidigare C-uppsats. Gruppintervjuerna 

gjordes vid tre tillfällen dels i november 2013 och dels i januari 2014. De två intervjuerna i 

januari innehöll vid sidan av intervjun även en bilduppgift. Informanterna har snart gått 13 år i 

skolan. Två elever har gått på Eriksdalsskolan sedan 6-årsverksamheten, fyra elever kom i 

årskurs fyra och en kom i årskurs 7. Idag går fyra av dem på gymnasiets inriktningar för dans, 

musik och film. Två personer går inriktningen Samhälle och en person, den sjunde har tagit 

studieuppehåll från studier på den Humanistiska inriktningen.  

                                                 
10 Rose, Gillian (2012). Visual methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials. 3rd Edition.  London: 

Sage Publications.  s. 305.   

Bildelicitering är en metod att i samtal använda sig av bilder för att ge andra ingångar till ett samtal än vad enbart en talad 

intervju kan ge. 
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Metod  

Steinar Kvale och Svend Brinkman skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun. ”Om 

man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? ”
11

 Att 

jag valde gruppintervju var för att eleverna skulle känna en trygghet i att ha en person bredvid 

sig som inte var lärare. Intervjun avdramatiserades då det blev fler i rummet. I stället för att 

bara svara på frågor, blev intervjun och det bildskapande arbetet mer av ett samtal som 

böljade fram och åter och där informanterna gav varandra ”näring” åt tankar och funderingar 

kring skolgång och sitt eget meningsskapande idag. 

Vid första tillfället den 25 november 2013 intervjuades två killar. Det andra intervjutillfället, 

den 20 januari 2014 gjordes med två tjejer och i det sista intervjutillfället den 27 januari 2014 

ingick två killar och en tjej. Vid de två sista intervjuerna genomfördes även en bilduppgift 

som gick ut på att informanterna på ett eller annat visuellt sätt visade vad kunskap är för dem. 

Gruppintervjuerna varade ca en timme och spelades in. Den praktiska bilduppgiften tog också 

en timme, vilken filmades och fotograferades av mig. Intervjuerna och delar av filmmaterialet 

transkriberades och analyserades därefter av mig utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv.  

För intervjun har jag använt en kvalitativ metod som den beskrivs av Kvale och Brinkman, 

vilket inneburit att jag strävat efter att lägga fokus på det nära och vardagliga hos 

informanterna i ett försöka att synliggöra deras diskursiva praktik och hur de uppfattar sig 

som individer.
12

 

Vid första intervjun med två av mina före detta elever utkristalliserades fyra olika områden 

som jag fann intressanta för min fortsatta studie: Skolan, Lärandet, Identiteten och Skapandet. 

Dessa områden eller diskurser används som en ”röd tråd” genom studien i sin helhet och i de 

manus, eller intervjuguider som Kvale och Brinkman kallar det, intervjuguider som jag 

använde mig av som grund, men inte följde slaviskt i de två gruppintervjuer som gjordes i 

januari.
13

  

Vid intervjuerna använde jag mig även av bildelicitering som en metod att ”komma ihåg och 

minnas”. Gillian Rose skriver att en intervju kan utforska många frågor men att diskutera ett 

fotografi eller en teckning med de som intervjuas uppmanar dem att prata kring andra frågor 

och på ett annat sätt.
 14

 Pat Thomson skriver att bilder kommunicerar på ett annat sätt än ord 

                                                 
11Kvale, Steinar, Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.  Lund: Studentlitteratur. s. 15.  

12 Kvale & Brinkman (2009). s. 28. 

13 Bilaga 2. Intervjuguide. 

14 Rose (2012).  s. 305. 
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och menar att unga tycker om bilder och att de använder sig av olika visuella uttrycksformer 

då de är en del av deras vardagsliv.
15

 Genom att låta mina informanter uttrycka sig i bild ville 

jag få fram ännu en infallsvinkel till min frågeställning. Efter att intervjun avslutats tog jag 

med informanterna in i ett angränsande klassrum där jag dukat upp med papper, färgpennor, 

akvarellblock, lim, saxar och lera. Muntligt gav jag dem där en uppgift: Vad är kunskap? Jag 

uppmanade dem att använda det uppdukade materialet för att skapa en bild om vad de anser 

att kunskap är. Bilduppgiften filmades och redigerades därefter av mig. Med hjälp av 

diskursanalysens begrepp, som redogörs längre fram i denna studie, riktas intresset i analysen 

mot den process som visar på hur meningsskapande går till. Jag strävar efter att i 

informanternas utsagor och visualiseringar synliggöra vad de anser att de lärt och fått med sig 

från sina grundskoleår i en bild- och formklass.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fastställt forskningsetiska principer där fyra grundläggande krav ställs, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
16

 Dessa 

principer anser jag att jag har beaktat genom att informera studiens informanter om mina 

avsikter och syften med materialet. Vidare har jag berättat att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien.  Jag har vidtagit åtgärder för ”att försvåra för utomstående att identifiera 

enskilda individer eller grupper av individer”.
17

 Detta genom att anonymisera informanterna 

med ge dem fingerade namn och jag har raderat ut ansiktsdrag i de bilder som visas i studien. 

Att jag väljer att namnge skolan är för att det enbart fanns en grundskola som med medel från 

Stockholms stad bedrev utökad bildundervisning i profilklasser. 

Forskarposition 

Jag använder mig i denna studie av intervjuer och bilder skapade av elever som har haft 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 eleverna så 

pass väl, att jag, nu forskare, är med och skapar forskningsmaterialet. Det jag kan tänkas se i 

materialet är som det beskrivs av Winther Jørgensen och Philips ”en representation av världen 

bland andra möjliga representationer”.
18

 Genom att använda mig av diskursanalys försöker 

jag få svar på hur informanterna framställer, tolkar och representerar sin syn på verkligheten. 

                                                 
15 Thomson, Pat (2008). Doing visual reseaqrch with childern and young people. London: Routledge.  s.11. 

16 http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.sthlm. 2013-11-30. 

17 Ibid., s.13. 

18 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 29. 

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.sthlm
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Teori 

Teoretiska utgångspunkter 

En utgångspunkt för denna studie är socialkonstruktionism. Marianne Winter Jørgensen och 

Louise Phillips beskriver socialkonstruktionism som en beteckning för teorier om kultur och 

samhälle och menar att diskursanalys kan vara ett verktyg till att förstå världen.
19

 

Socialkonstruktionismen intar en kritisk inställning till ett för givet tagande av hur världen är 

konstruerad. Här ingår att det inte finns någon ren eller okodad upplevelse eller objektiva 

värden. Verklighet konstrueras av att människor interagerar med varandra. Vivianne Burr 

talar om fyra premisser för socialkonstruktionism och utgår för det första från en kritisk 

inställning till självklar kunskap. För det andra historisk och kulturell specificitet. För det 

tredje samband mellan kunskap och sociala processer och för det fjärde samband mellan 

kunskap och social handling.
20

 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 människors 

samspel med varandra. 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. Världen kan bli 

begriplig för oss genom representationer. Stuart Hall menar att representation är ett begrepp 

som står för den meningsproduktion som sker då individer använder sig av språk, tecken och 

bilder för att begripliggöra världen.
21

 Representation kan sägas handla om två aspekter, att 

beskriva och att symbolisera. Hall talar om representationssystem genom två processer. Den 

första processen sätter företeelser som saker, personer, händelser i förbindelse med vår egen 

föreställning av just dessa. Han avser med detta mentala representationer. Utan dem kan vi 

inte referera till begrepp som finns utanför vårt eget huvud och därmed inte heller förstå vår 

omvärld. Mening är beroende av det system av begrepp vi bär på. När vi delar begrepp med 

andra, det vill säga, när vi ordnar och tolkar världen på ungefär samma sätt, då uppstår 

kommunikation. När vi tolkar på liknande sätt konstruerar vi den sociala världen vi tillhör. 

Den andra processen utgörs av 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 och/eller talade ord, ljud eller bilder. Ett 

                                                 
19 Ibid., s. 11 ff. 

20 Burr, Vivien (2003). Social Constructionism. Second Edition.  London: Routledge.  2 ff. 

21 http://www.uk.sagepub.com/upm-data/55352_Hall_ch_1.pdfs 1 ff. 2014-03-26. 

http://www.uk.sagepub.com/upm-data/55352_Hall_ch_1.pdfs
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samlingsnamn för meningsskapande enheter är tecken. Tecken som är ordnade i språk som 

talspråk, skriftspråk, bildspråk och symbolspråk.
22 

 

Vad mina informanter talar om och på vilket sätt de gör det på är vad jag eftersöker, tolkar 

och analyserar i studien. 

Diskursbegreppet  

Diskursbegreppet introducerades av idéhistorikern och filosofen Michael Foucault och hans 

intresse riktade sig mot vad som sägs, hur det sägs och vem som tillåts säga vad. Foucault 

utvecklade en teori om makt och kunskap i vilken makten sattes i fokus som något som skapar 

vår sociala omvärld.
23

 Winther Jørgensen och Phillips menar att ”Diskurser skapar förståelse 

för de subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om och regleras genom språk och sociala 

strukturer”.
24

  Begreppet diskurs är ett bestämt sätt för hur man talar om och förstår världen.
25

 

Ett område kan bestå av flera olika diskurser. Diskurser bygger upp föreställningar om 

verkligheten kring föremål, världar, sinnen och sociala relationer.
26

 Diskurser är kontingenta, 

det vill säga möjliga men inte nödvändiga och det pågår en ständig kamp om olika teckens 

betydelser.
27

 Vad mina informanter beskrev är sammankopplat med den kontext de befinner 

sig i (skolan, hemmet, staden) och de regelverk som dessa är omgärdade av. Genom att 

använda mig av diskursbegreppet, som jag redogör för nedan, kan jag få verktyg till att se 

mönster i informanternas utsagor.   

Diskurs som teori och metod   

Jag har valt att arbeta med diskursteori därför att diskursbegreppet kan användas både som 

teori och metod. Diskursteorin, som den presenteras och redogörs för av Winther Jørgensen 

och Phillips, 
28

 bygger bland annat antaganden på Foucaults tankar och idéer och som förs 

vidare i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teoribildning.
29

 

                                                 
22 Lindgren, Simon (2009). Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber.  s. 60 och 73. 

23 Winther Jørgensen & Phillips (2000).  S. 20. 

24 Ibid., s. 20 f.   

25 Ibid., s. 7. 

26 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red) (2007).  Diskursanalys i praktiken.  Författarna och Liber, s. 10. 

27 Winther Jørgensen & Phillips (2000).  s. 32.  

28 Ibid., s. 31 ff. 

29 Laclau, Ernesto & Zac, Lilian (1994).  Minding the gap. The subject of politics  i E,Laclau (red). The Making of political 

Identities. London:Verso citerad i Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000).  Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur.  s.49. http://www.ne.se Ernesto, Laclau och Chantal, Mouffe är politiska teoretiker.  2014-04-

17. 

http://www.ne.se/
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Diskursteorin vill skapa förståelse för att det sociala är diskursivt konstruerat, ständigt 

pågående och något som inte fixerats i sin betydelse för meningsskapande. Det som i teorin 

kallas för den diskursiva kampen ger plats för en ständigt pågående diskussion om hur 

tecknen skall definieras och tolkas och utifrån vilket perspektiv man skall anta: Ett 

samhälleligt eller ett identitetsperspektiv. 

Diskurs som metod innebär att jag i denna studie använder mig av begrepp (vilka redogörs för 

nedan) som söker finna mönster i informanternas utsagor som kan visa på hur 

meningsskapande kreeras och synliggör vad mina informanter anser att de fått med sig från 

sin tid på Stockholms bild- och formklasser. 

Specifika utgångspunkter 

Diskurser går bland annat att analysera med begreppen: element, moment, artikulation, 

nodalpunkter, ekvivalenskedjor, flytande signifikanter, mästarsignifikanter och myter. I ett 

försök att bringa klarhet kring begreppen kan vi utgå från att: Vi har ett fält. I detta område 

talar vi om hur vi uppfattar vår verklighet, saker och ting runt omkring oss, här kallat diskurs. 

Runt diskursen har vi området det diskursiva fältet. I dessa båda områden finns det tecken 

som vill ge just sin förklaring 

till betydelse av diskursen. 

Utanför diskursen kallas 

dessa tecken för element. Det 

vill säga tecken som ännu 

inte getts någon låst 

betydelse. Inom diskursen 

finns det tecken som har getts 

betydelse.  De kallas för 

moment. Vi kan säga att en 

diskurs försöker göra element 

till moment. Gå från mångtydigt till entydigt. Diskursteorin menar dock att övergången 

mellan element till moment aldrig är helt avslutad. Om vi har diskursen Skola så finns det i 

det diskursiva fältet elementen: barn, sjuåringar, ungdomar etc. De blir moment när vi istället 

kallar dem för årskurs 1:a eller elever. Men just ordet elev kan fortfarande uppfattas som lite 

svävande, ett moment som inte riktigt är fastlåst. För det kan ju vara en åk 1:a eller en 

tonåring, eller en idrottselev eller en bild- och formelev.  Element/momentet blir genom 

artikulation en nodalpunkt. I detta fall är nodalpunkten elev. Artikulationen till nodalpunkten 
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elev som än tydligare vill förklara vad elev är, kallas för ekvivalenskedja, det vill säga om det 

är en åk 1:a, en tonåring, en idrottselev eller en bild- och formelev. Individer sätts in i olika 

positioner i en diskurs utifrån vilken förväntning eller status individen tillskrivs. Individer 

interpelleras, tillskrivs, en position i diskursen. Som reklamen lärde oss för ett antal år sedan 

 ” – Jag är inte bara tandläkare, jag är också mamma …” Det vill säga att man har olika 

förväntningar på olika subjekt (individer) utifrån var de befinner sig, i olika roller, eller 

platser. Laclau och Mouffe menar att subjekt är detsamma som subjektspositioner i en 

diskursiv struktur.
30

  Identitet är detsamma som att identifiera sig med något. Och detta 

”något” är de subjektspositioner som individen erbjuds av diskurserna.
31

 Inom diskursteorin 

talar man om hur man skall se på tecken. Vilket perspektiv man skall använda sig av? Skall 

man se på diskursen utifrån objekt eller ett subjekt? Talar vi om platser, föremål eller 

personer? Dessutom kan det inom ett område uppstå fler än ett sätt att tala om en sak. Vi får 

då en konkurrerande diskurs.  I det diskursiva fältet dyker då andra diskurser upp som kan gå 

in i varandra. Med nya element som vill bli moment och där nodalpunkterna kan vara 

identiska i de olika diskurserna. Om diskursen handlar om objekt talar vi om att nodalpunkten 

blir en flytande signifikant.
32

 Om Nodalpunkten handlar om en identitet blir det enligt Laclau 

en mästarsignifikant.
33

 I båda dessa fall blir nodalpunkten ett tecken som återigen satts i 

gungning då det har blivit tvetydligt. För att ytterligare röra till det hela har vi Laclaus 

begrepp myten.  Hur man som individ talar om något, diskursen, skapar icke 

betydelsebärande, ännu icke fastlåsta nodalpunkter. Dessa flytande signifikanter som vill 

hänvisa till en helhet i det sociala rummet kallar Laclau för myter. 

Myten är således en princip för tolkning av en given situation; en 

tolkningsprincip vars begrepp är yttre i förhållandet till det som kan representeras 

i den objektiva rumslighet som konstitueras av den givna strukturen (Laclau 

1990:61). 
34

 

Med diskursteori som metod använder jag mig av begreppen element, moment, artikulation, 

nodalpunkter, ekvivalenskedjor, flytande signifikanter, mästarsignifikanter och myter för att 

finna mönster i studiens empiri. Dessa mönster har jag analyserat för att utröna hur det 

kommer till uttryck i informanternas uttalanden och i praktisk handling vid genomförandet av 

                                                 
30 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 48.  

31 Ibid., s. 50. 

32 Ibid., s. 35. 

33 Ibid., s. 50. 

34Laclau, Ernesto (1990).  New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso citerad i Winther Jørgensen, 

Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod.  Lund: Studentlitteratur. s. 47. 
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bilduppgiften som gavs. Uttryck kan i sin tur leda till svar på de frågor denna studie ställde 

inledningsvis. 

Under tolkning och resultat längre fram i denna studie redovisas diskursbegreppen med bild i 

figur 2- 5.   

Andra teoretiska begrepp   

Ytterligare begrepp som bör förtydligas berör frågorna: Vad ger och gör estetiska lärprocesser 

med och för elever? På vilket sätt beskriver eleverna vilka kunskaper de fått med sig? Vilka 

möjligheter och begränsningar synliggör eleverna? 

Med begreppet estetiska lärprocesser avser jag här en process där tanke och känsla samverkar 

och som kan få individen att nå nya insikter som kan leda till kunskap. Estetiska lärprocesser 

är begrepp där forskningen söker beröringspunkter mellan estetik och lärande. Ulla Lind 

skriver i sin avhandling Blickens ordning att: 

/…/.en estetisk lärprocess handlar om att vända och vrida den kunskapande 

processen utifrån nya diskursiva positioner, för att nå tillgång till produktionen av 

mening och drivkrafter i ett estetisk gestaltande kunskapsarbete.
35

 

Estetiska lärprocesser kan ses som multimodala, det vill säga att de kommunicerar med olika 

meningsskapande resurser som bild, ljud språk, gester blickar med mera.
36

 Begreppet 

kreativitet användas idag i många olika sammanhang. 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 

det vill säga som ett sätt att förhålla sig till kunskap. Med kunskap avser jag något som är 

meningsskapande, återskapande och nyskapande.
37

 Kunskap kan komma till uttryck så som 

det beskrivs i Lgr 11, genom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
38

 Fakta ses här som 

kunskap som information och där kunskap som m eningsskapande står för förståelse, 

utförande står för färdigheter och omdöme visas genom förtrogenhet.
39

 Lars Lindström 

uttrycker en liknande syn på vad estetiska lärprocesser kan vara: Ett lärande med, om, i och 

                                                 
35 Lind, Ulla (2010). Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. 

Doktorsavhandling i didaktik vid Stockholms universitet. S. 358. 

36 Lindstrand & Selander (2009). s. 73. 

37 Skola för bildning (SoU 1992:94). Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande. s. 35.  

38 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 2011. s.10. 

39 Ibid., s. 47. 
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genom estetiska ämnen eller verksamheter.
40

 Lisa Öhman-Gullberg menar i Movere- Att sätta 

kunskap i rörelse, att hur vi använder oss av bilder beror på hur andra före oss valt att 

kommunicera med hjälp av bilder och texter.
41

Som jag ser det använder man sig då av 

intertextualitet. Begreppet förklaras i Nationalencyklopedin som att ”ingen text står isolerad 

utan ingår i ett nät av relationer till andra texter.”
42

 Den egna kreativiteten utmanas av andras 

uttryck och genom integrerande kan nya idéer och tankar skapas. Begreppen multimodalitet 

och det vidgade textbegreppet som idag även används av Skolverket, avser förutom skrivna 

och talade texter även bilder som används där man vill använda sig av fler uttryckssätt för att 

kommunicera sitt budskap. Lisa Öhman-Gullberg skriver ”En grundtanke inom den 

multimodala diskursanalysen är att betydelse skapas genom interaktion mellan olika 

kommunikationsformer”.
43

 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”.
44

 Skolan är en plats som regleras av statligt styrda dokument 

som skollag och läroplan och där kommunerna ansvarar för att uppsatta mål och lagar följs. 

Varje skola upprättar därefter en lokal läroplans planering så kallad LPP där arbetslag och 

enskilda lärare utarbetar undervisningen. Ramfaktorteorin är en teori som används för att 

förstå skolans innehåll och vilka förutsättningar som ges en undervisningssituation. 

I analysen refererar jag till dessa begrepp för att kunna synliggöra hur informanternas 

diskursiva praktik tar sig uttryck i tal (intervjuerna) och handling (bilduppgiften). Genom att 

undersöka mitt material utifrån teman skolan, identiteten, lärandet, och skapandet vill jag lyfta 

fram och belysa hur ett arbetssätt kan ha betydelse för elevers lärande och meningsskapande.  

Tidigare forskning 

Hur lärande skapas och vad estetiska lärprocesser gör eller har gjort för kunskapsinhämtning 

är bland annat vad som intresserat mig i denna studie. Jag har därför sökt litteratur som lyfter 

fram estetiskt lärande. Öhman-Gullbergs undersöker i sin licentiatuppsats Movere- Att sätta 

kunskap i rörelse samspelet mellan olika kunskapsformer i ett ämnesövergripande arbete 

                                                 
40 Lindström, Lars KRUT Kritisk utbildningstidskrift. nr 133/134 (1-2/2008). s. 55 ff. 

41
 Öhman-Gullberg, Lisa (2006). Movere- Att sätta kunskap i rörelse.  Licentiatseminarium i pedagogik: Malmö Högskola. s. 

18. 

42 http://www.ne.se/intertextualitet 2014-01-10. 

43 Öhman-Gullberg, Lisa (2006). s. 2.   

44 Ibid., s. 27. 

http://www.ne.se/intertextualitet
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mellan bild och samhällskunskap
45

. Studiens syfte är att undersöka hur visuella 

representationer används för att skapa förståelse i arbetet kring uppgift – för eller mot 

Ekonomiska och monetära unionen (EMU)-, där eleverna 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

 Även i 

Öhmans doktorsavhandling undersöker hon representation och meningsskapande i unga 

flickors filmskapande. Syftet var att studera hur elever använder sig av visuella 

representationer för att skapa mening i ett skolsammanhang.
47

 

I antologin Estetiska lärprocesser, nämner Lindstrand tre aspekter: 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.
48

 

Marie Leijons avhandling visar på att lärande är ett resultat av ett meningsskapande och hur 

mening kan skapas och förhandlas multimodalt.
49

 

Staffan Selander och Gunter Kress beskriver i Design för lärande ett multimodalt perspektiv 

av lärande och där lärande ” bör ses som en levande process av prövning, förståelse, 

behärskning, design, transformation och nyskapande”.
50

 

Ulla Linds avhandling, ”undersöker och diskuterar villkoren för bild, bildspråk och estetiska 

lärprocesser.”
51

 Avhandlingen har för denna studie använts som inspirationskälla och 

referenslitteratur. 

För UNESCO:s räkning har Anne Bamford gjort en analys av skolor i sextio länder som 

arbetar med estetiska verksamheter och arbetssätt. Studien, kallad The Wow Factor påvisar att 

arbete med och genom estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevers lärande.
52

 

                                                 
45 Ibid., s. 1.  

46 Ibid., s. 3.   

47 Öhman- Gullberg, Lisa (2008). Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande. 

Stockholm. Avhandling, Stockholms universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. s. 17. 

48 Lindstrand & Selander(2009). s. 153 ff. 

49 Leijion, Marie (2010). Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt 

meningsskapande över tid. Malmö högskola Lärarutbildningen. 

50 Selander Staffan & Kress Gunther (2010), Design för lärande – ett multimodalt perspektiv.  Finland: Nordstedts. s. 45. 

51 Lind, Ulla (2010). s. 102 ff. 

52 Bamford, Anne (2009). The Wow Factor. Second Edition. Münster: Waxman.  s. 151. 
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Bearbetning och analys 

I mitt material kunde jag urskilja områden eller teman som informanterna talade om och 

återkom till. Dessa teman var Skolan, Identiteten, Lärarande, och Skapandet. Teman redovisas 

därför under rubriker med samma namn. Temat Skapande fick ytterligare en infallsvinkel i de 

två sista intervjuerna genom den bilduppgift som gavs och filmades. Jag har ingående närläst, 

tolkat och bearbetat de transkriberade intervjuerna. 

Vid intervjuerna med de före detta elever, här kallade för Fredrik, Thomas, Ylva, Lisa, 

Robert, Johan och Lova användes bildelicitering.  Bilderna valdes ut dels därför att de 

intervjuade fanns med på dem och dels som rekapitulering för minnen, stämning och känsla 

från en tid som gått. De bilder jag använde mig av vid intervjuerna var tagna av mig under 

elevernas skoltid från åk 4-9. Diskursteorin användes som ett sätt att synliggöra 

informanternas representation, meningsskapande och hur förhållandet till estetiska 

lärprocesser tog sig uttryck. 

Skoldiskursen  

Det reformarbete som genomförts i skolan med bland annat kommunalisering och 

friskolereform gav även möjlighet för enskilda skolor att utforma egna profiler.
 53

 Bild- och 

formklassernas arbetssätt, som tidigare redovisats, kunde skapas för att genom ett 

ämnesintegrerat arbetssätt söka varva teori och praktik som en väg till att nå kunskap och ett 

sätt att förhålla sig till lärande.
 
Att arbeta med estetiska lärprocesser blev Stockholms bild- 

och formklassers signum, något som formade skoldagens innehåll och arbetssätt och därmed 

vad skola kunde vara för elever, föräldrar och personal. För studiens informanter handlar 

denna diskurs om de val som man gjort och hur de valen format och påverkat informanterna. 

Eleverna hade aktivt valt Stockholms bild- och formklasser och man kan därför se 

Stockholms bild- och form klasser som både en Nodalpunkt och en flytande signifikant. I 

diskursen finns element som gemensamt intresse, årskurs trea, intresse och förälder. Dessa 

vill gärna formas till momentet i diskursen genom att bli till bild- och formare. 

Lova: Alla hade ett ju ett intresse typ. Ett intresse som var gemensamt. Alla hade 

ett gemensamt intresse. Alltså Bilden. När vi började i fyran så hade vi i alla fall 

det. 

                                                 
53 Linde, Göran (2000/2006). Det ska ni veta – En introduktion till läroplansteori.  Lund: Studentlitteratur. s. 56. 
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Thomas: De, du vet på fritids, lärarna snackade om det att man kunde söka ja 

om man gick i trean. Bla, bla bla. 

Men då hade jag ändå tänkt å min mamma visste 

ju om det. Å så gillade jag att rita. 

Fredrik: Mamma hade hittat linje och då typ 

tyckte vi att vi skulle söka in. Så det var därför vi 

skickade eller satt där hela kvällen å gjorde de 

där intagningsproverna å sen så ja ja vet inte 

tyckt väl att det skulle vara kul och något jag var 

intresserad av. 
                                                                                                                          Bild 1. I klassrummet  

Eleverna som hade sökt kom från olika håll i Stockholm och sattes ihop i två olika klasser. 

Med, som Lova sa, ett gemensamt intresse för bilden. Skolan är en plats där informanterna 

spenderat tid och år. Att så plötsligt komma till insikt att platsen Skolan är något mer än bara 

just skola visar nedanstående röst: 

Ylva: Alltså det är ju en ganska stor del av ens… av ens kan man sägas uppväxt 

år. Från det att man är ett barn till det att man är en tonåring. För det e ju… 

Lisa: Ja, för det är ju också så att det e dom åren då man börjar reflektera mer 

över saker 

Ylva: Jaa 

Lisa: … ehm.. och bilda en… ett liksom, ett riktigt intryck av…omvärlden, så 

då… våran omvärld var ju liksom den här skolan. 

 

En värld som präglat och gett sitt alldeles speciella sätt att förhålla sig till blev en aha-

upplevelse för Lova och något hon hade reflekterat över: 

Lova: Ja, jag har pratat med så många människor om just grundskolan efter att 

jag slutat här. Och vi måste ha varit en sån där jämställd klass ändå. För det är 

så här att jag har pratat med alltså jag har en kompis som kommer från Värmdö 

och hon gick i världens sån där klass med bara såna där idiotiska killar och det 

var verkligen som i den där filmen, vad heter den som var inspelad här? 

A: Tusen gånger starkare. 

Lova: Ja, Tusen gånger strakare var verkligheten. Å nått sånt har jag aldrig 

känt. För så var det verkligen inte här. Men det fanns ganska starka damer här. 

 

Nodalpunkten Stockholms bild- och formklasser blev till en flytande signifikant för att åter 

ges en än mer fastlåst nodalpunkt i betydelsen Den här skolan. Och i den här skolan upplevde 

informanterna bland annat att tjejer och killar var jämställda. Varför jämställd blir till ett 

moment till diskursen. Skolan och framför allt grundskolan var för mina informanter en plats 

man tillskrev stor tilltro. 

Fredrik: Ja, jag tänker att de borde ha sån där lärarevaluering eller sån där… 

Thomas: Ja som på grundskolan… när du hade nån det var flera som hade den 

där halvrektorn 

Fredrik: Som visar om man gör rätt eller fel… 

Thomas: Som kom och satte sig längst bak i klassrummet och började… Det 

skulle behövas. För vissa vet ju inte vad de håller på med… 
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Några element som informanterna nämner är lärarvalidering, halvrektor, rätt eller fel och 

satte sig längst bak uppfattar jag som moment då de artikulerar till nodalpunkten Stockholms 

bild- och formklasser. Momenten grupperas i diskursen skola och vill fixera dess betydelse av 

vad skola är och att skolan skall stå för någon form av garanti för att god undervisning 

erbjudits.  

Identitetsdiskursen 

Genom agerande testar individen olika positioner för att söka finna sin identitet.
54

 Något som 

synliggörs i informanternas diskursiva praktik när de talar om de grupper och 

grupptillhörigheter som fanns i deras vardag. 

Ylva: Det var ju vår värld under dom åren i princip. Så det borde ju ha påverkat 

oss en hel del… Men det kan man ju säga ändå att det kunde bli en blandning på 

bild och form av människotyper. 

Lisa: Det var ju väldigt många olika blandningar av människor… 

Ylva: Ja och man kunde va kompisar över på nått sätt gränserna… 

Lisa: Ja, för i vår klass var det ju inte stereotyp gruppbildning… 

Ylva: Neej… 

Lisa: Stereotyp gruppbildning, men det var ju en gruppbildning som handlade 

mer om social förmåga alltså vilken typ av social förmåga man hade… å så där... 

Var man en av dom som liksom alltså… som av samhället anser… normalt… Det 

var ju liksom ett stort gäng som umgicks över gränserna liksom 

Ylva: Jaa. Fast ibland tror jag att det är liksom lite slump att man hamnar där 

man hamnar… gängkonstellationerna… 

 

Lova: Man umgås ju mer över gränserna nu än… Jag var ju livrädd för folk typ. 

Robert: Det går folk från idrottsklasserna i min klass. De är ju jättetrevliga 

egentligen! 

Lova: En tjej som gick i idrottsklasserna över oss, jobbar på samma jobb som 

mig och hon e snäll. As snäll. 

Robert: Dom e snälla! Några av dem i alla fall… 

A: Skulle dom inte vara det? 

Lova: Nej, de går i idrottsklass… nej det går inte 

A: Jaha? Så om man gick i idrottsklass så var man dum? 

Lova: Nej men det var idrottare och bild och formare mot varandra. Så måste 

det fortfarande va.  

De är så där, det kan inte försvinna. 

Robert: Jag VILL att det ska va kvar. 

Lova: Det hör liksom till. 

Robert: Ja, det är ett hat som ska ÄRVAS. 

Lova: Men det var ju så att alla hatade bild och form. Så var det! 

Robert: Det har jag hört från ALLA på skolan. Faktiskt. 

Lova: Fast vi va dom töntiga… 

Robert: åhhhh Svampplockarna. Vilka hjältar. Älskar dom! Alltid älskat dom 

I kör: Ha det bra i arbetslag Dag. HIHIHI. 

Lova: Men ja va lite avis på de där… 

                                                 
54 Thomson (2008). s. 148-149. 
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Robert: Ja, man va ju det. Man ville inte säga det. Men nu, vad jag hade mått 

bättre om jag gått med dem… 

Johan: När jag sökte hit blev jag först satt i den där klassen Alltså ute i naturen 

klass. Men det var ju någonting helt annat än vad vi va. Jag vet inte om hur jag 

hade utvecklats som person då? 

 

Det informanterna talar om kring identitet är gruppen. Kring gruppen nämns elementen 

blandning av folk, påverkan, social förmåga, normalt, slump, livrädd och någonting helt 

annat. Dessa element vill påverka gruppen att bli något särskilt. I detta fall en klass, en grupp 

som innehåller olika personer som genom att tillskrivas status eller olika positioner påverkar 

övriga individer. Jag uppfattar därför gruppen som en nodalpunkt. I intervjuerna nämns ingen 

stereotyp gruppbildning, social förmåga och över gränserna något som jag kodar både som 

element och flytande signifikanter, alltså omtvistade tecken och ytterligare ett till sätt att tala 

om diskursen identitet. Lisa och Ylva ansåg att man kunde vara tillsammans med olika 

personer i olika grupper. Även om man till en början inte ser några fasta grupperingar. Det 

gör däremot Johan, Lova och Robert då de talar om motsättningar grupper emellan. De andra 

klasserna är någon livrädd för men konstaterar att de är jättetrevliga egentligen. Dessa 

kursiverade ord är element som blir till moment genom fastslåendet om vad något är, för att 

återigen bli element när de hamnar i en motsättning om hur grupper, klasser skall vara. De 

talar om hat, ett hat som skall ärvas. Grupperingar som ALLA vet om. Alla utom Lisa och 

Ylva. De talar om att det fanns en blandning av folk. Vem man valde att vara tillsammans 

med handlade om vilken social förmåga personen hade.  

Gruppbildning ingår i diskursteorins begrepp myten. Det vill säga hur subjekt och objekt 

förhåller sig i det sociala rummet. I diskursen identitet konstrueras nodalpunkten gruppen 

genom ekvivalenskedjor med kringgärdade flytande signifikanter. Blandning av folk, sociala 

förmågor, motsättningar, hat och livrädd söker fastslå vad identitet är och hur man skall få 

vara. Enligt diskursteorin: 

finns inga objektiva grupper, eftersom grupper bildas genom kontingenta 

ekvivaleringar av olika element… Gruppbildning ingår därför i kampen om hur 

hela myten om samhället ska ges innehåll.
55.

  

Den ”kamp” som Johan, Lova och Robert diskuterar kring kan även diskuteras i förhållande 

till vem som har rätt att säga vad och när. Vilken bild vill man ge av sig själv och vilken 

subjektsposition intar man?  

Två andra röster om vem man är, och hur man uppfattas lät så här. 

                                                 
55

 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 53. 
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Fredrik: Mja… vår klass är ju fan bara nördar å pundare. 

Thomas: mm men så är det väl när man väljer film… inget man kommer undan. 

Fredrik: mmm men va fan man kan ju inte snacka med nördarna för de är ju så, 

jag har försökt snacka med dem förut men de förutom han då som typ, typ nekade 

mig när jag försökte snacka med honom… nejman jag la till honom på en sån 

här grej… chatt där man kan spela… men han denajade  min lilla friendly 

recuest, så jag bara ja ha.. han skiter väl i det da så då.. 

 

Här upplever jag Fredrik som en mästersignifikant i egenskap av elementet elev. Fredrik 

tycker att man är på ett speciellt sätt när man väjer inriktning film, en” identitet man inte 

kommer undan”. När dessutom han försökt att skapa en ny kontakt, men blev bryskt bortvald 

fortsätter han att kalla sina klasskamrater för nördar eller pundare. Men vem är man? Hur 

skulle man ha utvecklats om man inte var den man var?  

Lova: Det är väl nått som växer fram. 

Robert: Jaa, det tror jag också. 

Lova: Men jag kände att jag fick min identitet typ tidigt. För jag kände redan i 

högstadiet. Även om högstadiet sög stora delar så kände jag i slutet på nian 

alltså jag är nog ganska lik den jag var då i slutet på nian. Jag är rätt så där… 

Pratar mycket. Hörs. Tycker om att höras. Har åsikter. Typ. Sen har jag väl lärt 

mig att framföra åsikter på ett bättre sätt än vad jag kunde i nian… Men jag vet 

inte det är väl ingenting man skapar. Det bara kommer. 

I korus: Ja… 

Johan: Om man då skulle skapa en identitet… om man över en natt skulle byta 

stil så… klädmässigt tänker jag eller vad man tycker… tänker jag… 

Lova: Det blir en annan identitet då. 

Johan: … Men samtidigt måste man ju hitta sig själv. Det är väl de det handlar 

om att man ska finna sig till rätta. Och då för att finna det så… om jag aldrig har 

byt identitet då kan ju jag inte veta om den jag har idag är den som… är min…  

 

Lisa: Jag tycker så där att…se… till sina behov. Tillåta sig va ta, vanor. Tillåta 

sig att ha åsikter och att tillåta sig ha få olika tycken om människor … utan att 

det ska va så där ehä… nått brutalt.  Ett jag. Att vara människa mer än att sträva 

efter perfektion eller… ehe… skita fullständigt i vad man gör och liksom… 

Ylva: Men det är väl lite… valen vi gör som… nu låter jag som en 

existentialists… men det är ju ändå lite som de val man gör.. alltså visar vem 

man är. Men sen så … beror ju valen på ens omgivning och ens miljö ens 

bakgrund och massa faktorer. Men de e ju ändå de som på nått sätt speglar oss. 

Tror jag… 

 

I dessa utsagor utläste jag momentet Jag därför att informanterna talar om något som växer 

fram, våra vanor och behov samt våra val. Således betydelsebärande tecken för diskursen 

men inte fastslående om vad en identitet är. Hur blir man till ett jag och en identitet? Ett sätt 

att vara är att vara estet. Identiteten estet talade informanterna om så här:  

Lova: Ja, ja jag är en estet utan framtid som jobbar på Konsum…  
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Ylva: Ja gud. Jag är ju estet nu också det finns ju… alltså som att esteter inte är 

motiverade i skolan. Att de inte är bra i skolan utan att man bara, bara håller på 

med sitt estetiska ämne. Att man är flummig för att man håller på med sitt 

estetiska ämne. Att det inte är lika mycket värt. Vilket jag kan upplevas känna 

både sådär… Okej varför skulle inte det va lika mycket värt som något annat 

ämne. Och jag tror ju snarare att alltså på grund av… vad ska man säg? Sitt 

estetiska intresse så får man, … man får en annan ingång än till sånt som är 

teoretiskt. Att man kan se det lite som på ett annat sätt. Lite som du pratade om 

det här med kreativiteten. Det här med tankekartor och bilder. Hur man… Hur 

man tänker kring det. Jag tror bara de hjälper varandra... 

Lisa: Jag tänker också så där Estetik är ju något som talar till ens känsloliv först 

och främst i alla fall. Som vanlig människa om man inte har något sånt där om 

man inte är konstvetare eller musikvetare och eh känslolivet är ju på nått sätt 

underlägset logiken i, enligt våra samhällsregler. Det är ju inte sett som lika 

åtråvärt att vara en känslig människa som en logisk människa. 

Informanter identifierar sig som esteter. Vad en estet är skiljer sig dock. Identitet skaps bland 

annat genom representation. Jag uppfattar därför estet i informanternas tal som en ytterligare 

en diskurs. De subjektspositioner diskursen estet ges får en negativ klang genom elementen 

flummiga, inte samma värde, inte lika åtråvärt och något som saknar framtid. I det diskursiva 

fältet är ovan kursiverade ord element, tecken som inte har någon låst betydelse men som i sig 

själv strävar efter att gå från mångtydigt till entydigt, att bli moment genom fastslagande att 

det exempelvis inte anses vara lika åtråvärt att vara estet kontra en logisk människa. Ylva 

däremot väljer att göra estet till något positivt då estet för henne blir något man får en annan 

ingång till det teoretiska med och att de två polerna, teori och praktik kan hjälpa varandra.  

Lärandediskursen 

Med lärande avses här informanternas tankar och åsikter kring hur man lär sig och om bland 

annat estetiska lärprocesser I denna diskurs formulerade mina informanter sig som följer: 

A: Vad är lärande? 

Tystnad (5sek)  

Fredrik: Att lära sig, att dela med sig på bästa sätt av vad man kan på bästa sätt. 

Få andra engagerade och intresserade å på den nivå där man själv är… det är 

väl det som är själva målet. Men själva lärandet handlar väl mer om att alltså 

försöka ha intresse … 

 

Lova: … men jobbade vi inte lite så där alltså ämnen att man slog ihop ämnen? 

Robert: Jaa det, absolut 

Lova: Ja, vi gjorde det, eller hur?  

Alla hummar jakande 

 

Johan: lite tyst… Tematiskt 

Lova: Vad sa du? 
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Johan: Tematiskt.… att ni lärare lämnade det till oss elever att själva tänka… 

Bra att odla fram något slags analytisk förmåga eller det att man får tänka själv. 

I stora drag så. 

 

Lisa: Jag älskade att man blandade, verkligen in det estetiska i det andra… 

Ylva: (väldigt tyst) ämnesöverskridande… 

Lisa: Jag tyckte om att vi fick göra det kreativa för då lärde man sig också… 

Ylva: hummande tyst ja i bakgrunden: Ja gu ja.. 

Lisa: … det kreativa… 

Ylva: Det fastnade på ett annat sätt… 

Lisa: och det var nog många av oss också som va såna som… inte har jättelätt 

att lära (fniss) i i teoretiska ämnen. 

Ylva: det kanske beror på lite om man e en bild asså bildmänniska. Jag, ja har så 

mycket lättare för att jag ser i bilder. Jag kom… jag tänker i jag kommer ihåg i 

bilder mycket. Ähm… och för mig att bara se en text… blir det mycket svårare än 

om jag har bilder som jag kan hänga upp saker på…  

 

I diskursen lärande talar informanterna om analytisk förmåga, ha intresse och tänka själv. 

Uttryck som än mer vill fastslår vad som stärker diskursen, talet om, vad lärande är uppfattar 

jag därför mer som moment. Dessa moment förstärks genom artikulation kopplad till vad 

nodalpunkten kunskap står för.  

Då kunskap kan nås på olika sätt dyker det upp ytterligare två nodalpunkter bildmänniska och 

arbetssätt. Dessa två nodalpunkter kan uppfattas som flytande signifikanter i det diskursiva 

fältet, då de är öppna för tillskrivningar om vad de skulle kunna vara. Bildmänniska förklaras 

genom elementen kommer ihåg i bilder, hänger upp saker i bilder, kreativitet, Arbetssätt talar 

om ämnesöverskridande, slå ihop ämnen, integrering (uttalat som att blanda in det estetiska i 

det andra). 

Talet om att lära sig saker och på vilket sätt ledde till frågan: 

A: Hur tycker ni att man lär sig bäst? 

Thomas: Men det är som vi har haft det i grundskolan, asså så där uppdelat 

olika arbeten eller arbetsstilar. Nu tycker jag man sitter alltså nu i ettan och 

tvåan att man sitter och väntar. Vi kanske skulle göra något annat liksom… Men 

det kom aldrig, man har blivit bortskämd liksom. Man tänkte, tänkte att nu 

kanske vi ska ha ett projektarbete eller olika sån a där grejer. Men det kanske 

bara är film som har det så… 

Fredrik: Jag tycker det bästa är när man skall lära sig minnas, att man kopplar 

det till något att man gör någonting. Man gör en uppgift eller någonting i en 

grupp så att man förstår ämnet… så att alla är med. Så att man har en chans i 

stället för att man bara läser vad de snackar om. 

 

Lisa: Det beror ganska mycket på vad det är… När jag lär mig språk kör jag 

mycket association… Jag plugga latin och då är det ju bara association till 

franskan och spanska att försöka komma på böjningen olika former av, av… 

verbformer och såna saker. Då ere verkligen bara att trycka in det… Repetera, 

Repetera, Repetera… 
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Ylva: Repetera, Repetera, Repetera, ja verkligen. Men om vi pratar om så där 

typ Historia och sån där Samhälle så… 

Ylva: … Tankekartor… 

A: Ja, tankekartor… 

Ylva: Ja, om vi säger att vi har ett ämne.. på historia. Då brukar jag kolla lite i 

boken, å senså… alltså jag läser på ett speciellt sätt. Först kollar jag på alla 

bilderna, å så där. Så läser jag överskrifterna och sen brukar jag läsa texten lite 

så där och så brukar jag ibland kolla på nått sånt där TV-program om det. Det 

tycker jag är jätte bra. För då fastnar det. Och då kan man komma ihåg mer… 

det som står i boken å så ibland kolla på nått annat ställe..(börjar viska) Vad 

säger dom här då…Och sen brukar jag tänka att jag är jätteintresserad av 

ämnet: ” Det här är det här det roligaste”... 

Lisa: Gu, jag kan inte göra det… alltså 

Ylva: Jag vill göra det… alltid. 

 

Informanterna talar om vilka olika sätt de använder sig av för att lära. Jag drar paralleller till 

vad Bamford funnit i en studie från USA som menade att integrerad undervisning kreerade 

elever till ett mer självständigt och motiverande sätt att lära. Fakta ska inte bara ”bankas” in 

utan även förstås. Istället för att bara se problem när det ska läras blir man en problemlösare 

liksom att integrerat arbete inspirerar till att finna lärande även utanför skolans väggar.
56

 

Momenten projektarbete, olika lärstilar, diskussioner, tankekartor, översiktlig läsning, andra 

källor stärker diskursen lärande. Koppla det till annat, titta på bilder, grupp- och 

projektarbete, ser jag här som flytande signifikanter, elementen, som tidigare nämnts men 

även här är öppna för att tillskrivas en annan betydelse till nodalpunkten kunskap i diskursen 

lärande. 

I intervjuerna kom talet om lärande som kreativitet upp: 

A: Alla tre nämner kreativitet. 

Robert: Ja det om nått man har härifrån… 

A: Vad är det? 

Johan: …man behöver nödvändigt vis inte tänka så mycket outside the 

box…Men att man ändå har idéer …om saker och ting. Ja alltså så skulle man 

kunna göra. En slags problemlösarförmåga… men ehe den som inte är kreativ 

utan en som bara följer order vad man gör eller vad andra gör liksom det man 

får sagt till sig, alltså ok så kan man göra liksom ett givande liksom… 

 

Lisa: Det kan hjälpa jättemycket att ha ett kreativt tankesätt just liksom när man 

ska försöka plugga eller få in nånting i huvudet innan ett prov så kan det 

behöva… så kan det hjälpa att vara lite kreativ i sitt sätt så där i pluggprocessen. 

A: Kan du förklara det tror du? 

Lisa: ehm… alltså typ som att göra tankekartor, fast göra det som funkar för en 

själv  

Ylva: Att analysera är inte det att vara lite kreativ egentligen? 

Lisa: Jaa 

                                                 
56 Bamford (2009). s. 108. 
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Ylva: Att man tänker vidare på ett sätt å tänker i ett annat perspektiv, från andra 

vinklar det är på något sätt att vara kreativ. 

 

Lisa. Det krävs ju en öppenhet 

Ylva: jaa precis 

Lisa: det är andra utgångar liksom… 

Ylva: Och det håller man ju på med hela tiden i stort sett i skolan, att analysera 

(thihi) 

Lisa: Jag kan sakna att ha struktur på det kreativa alltså att få så, precis så där 

som på bilden. Att få uppgifter. 

 

Betydelsebärande tecken för diskursen är nodalpunkterna kreativitet och analysera. De får sin 

betydelse fastlåsta av elementen Idéer om saker och ting, inte nödvändigtvis utanför boxen, 

problemlösarförmåga och tänka själv. 

Hur man lär, med vilka arbetssätt och hur kreativitet ger sitt tillskott till de två förstnämnda 

leder oss till sist fram till frågan:   

A: Vad tycker ni kunskap är? 

Tystnad… 

Lova: ehh Jag vet inte. Man kan ju kunna mycket men sen är det en fråga vad 

som är viktig kunskap. För kunskap är ju det man kan. 

Robert: Ja, men sen vad som är nödvändigt… 

Lova: Men jag tycker att det finns visa saker som är viktigare att lära sig än 

andra. Och det känner jag efter att ha gått Estet. För det finns så mycket som är 

så där… som jag inte kan som man borde kunna för att ha en sån där framtid… 

men jag känner inte alls det som ett problem…för det är så där… Jag tycker jag 

kan vettiga saker och jag känner att jag är en bra person så att jag tror att jag 

kan klara mig ganska bra ändå liksom…Men sen om jag inte har läst matte tre… 

så tror jag att jag klarar mig ändå. 

 

Ylva: Vad kunskap ÄR?... alltså kunskap e ju… näreu… vet… mycket… om ett… 

ämne så att du kan börja, på nått sätt, fundera kring å reflektera kring det… 

Ähm…… tror jag att jag tycker… 

Lisa: Jag tänker i samma banor… men ja.. också så där… information som man 

fått, som man samlat på sig som hjälper en att komma till nya slutsatser… åh där 

man kan dra paralleller information som man får i olika ämnen… åhm.. till 

exempel att man får ett alltså en helt mer bild av någonting 

Ylva: tyst i bakgrunden ja 

Lisa: Fast jag älskar när man har lärt sig en viss, en grej och så där…. Å så är 

det ett sånt där…. Tecken. T.ex. som man… å så behöver man bara…. Alltså man 

behöver inte nån helhet, eller grundlig förklaring på hur det där tecknet gör. Det 

tycker jag jättemycket om! 

 

Distinktion av begreppet kunskap görs mellan reflekterande kunskaper och faktaförmedling. 

Och även här kan kunskap ses som nodalpunkt. Olika synsätt på kunskap utgör element, som 

exemplifierar viktig kunskap, nödvändig kunskap och kunskap som någonting du kan och 

därför reflekterar kring blir flytande signifikanter i diskursen lärande. 
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Något som fastslår vad kunskap är hos en av informanterna är elementet när det sitter vilket 

gör elementet till ett moment i lärandets diskurs och något att tycka jättemycket om, rent av 

”älskar att har lärt sig en viss grej”, då man ”kan utgå från sina gamla kunskaper å så ra…” 

Skapandediskursen 

I denna diskurs söks hur informanterna använder sig av de kunskaper de fått med sig efter 

genomgången grundskoletid på Stockholms bild- och formklasser.  

Johan: Men fortfarande på ett idéplan har jag med mig det från bild och form 

tycker jag… fortfarande ser alltså jag tänker… om jag tänker på någonting så… 

så föreställer jag mig en bild av det framför mig… men så kanske jag inte får ner 

det på papper men… 

Robert: Jag känner mig, alltså. Man har ju mycket idéer men sen görs det jävligt 

lite. 

Lova: Jag är en människa som lär mig bäst när jag får göra saker själv typ. Lära 

mig med händerna. Alltså skriva själv, göra själv. 

Man lär sig genom att göra. Elementen idéer, göra och tänka i bild utkristalliseras i 

nodalpunkten lära i skapandediskursen. När den praktiska uppgiften presenterades hördes 

bland annat följande: 

A: Välkommen in till bildsalen här då 

Ylva: TACK! 

A: Jag har dukat upp lite 

Ylva: Vad roligt! 

A: Och jag skulle vilka att ni gör en bild på vad ni tycker att kunskap är. 

Ylva: Oj, gu 

A: När man ser det så här gör en gest över bordet. Vad tänker man? 

Ylva: Man tänker massa material, det finns massa möjligheter. Det finns så 

mycket möjligheter att man nästa får panik. 

Lisa: Ja jag blir bara stressad. 

Ylva: Men det här är kul. Det här är något som man velat… (lutar sig över 

bordet och tar för sig av pennor)… alltså det här kan jag sakna. När man satt på 

bilden och så där så berättade du massa roligt Ann-Cha.  

 

A: Jag vill helt enkelt se en bild på: Vad är kunskap! 

Lova: Nehej 

Robert: Nehhhej… 

Johan: Är det en enskild uppgift eller ska vi jobba tillsammans? 

A: Ni kan göra en varsin, men vill ni jobba ihop så får ni. 

Robert: Då tycker jag vi jobbar ihop! 

 

Lova: Jag fick en idé i mitt i huvud. 

Johan: Ja med, men skit idet (ser mot Lova) 

Lova: Jag tycker att vi ska blanda det här med att måla och… 

Robert: Lera! 
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Lova: Lera! 

 

Här kan ses att det sociala är ständigt pågående. För trots att det gått tre år sedan 

informanterna var på den här platsen intar man rummet på samma sätt som då. Man vill 

minnas det som var roligt och mysigt. Man vill att allt ska vara som det var då, att allt ska 

finnas kvar. Vilket inte minst visar sig i en liten bagatellartat händelse där Ylva utbrister: 

”Hur kan man ta bort en rulle?” då hon inte finner rullen med torkpapper där hon menar att 

den stått. Samtliga grupper letar efter torkpapprullen som tidigare fanns men som nu tagits 

bort och ersatts av annat papper. Själva rullen blir till en egen diskurs till både skapandet och 

skolan. Man har längtat men kan ändå känna en viss press att prestera, något Robert försöker 

förhandla bort.  

Robert: … För en gångs skull kan vi väl bara skita i tanken å bara GEGGA å se 

vad det blir 

Lova: det är ju det Ann-Cha inte vill… 

Johan: Det blir aldrig bra! 

Robert: Det blir alltid bra! 

 

I det diskursiva fältet Skapande finner man elementen gegga, idé och Ann-Cha vill 

inte. Här kan även ramfaktorteorin anas. Skolan, en institution som sätter ramar, 

spelreglerna. Nu när informanterna inte är i en skolsituation kan man kosta på sig att 

bryta mönster. Något Robert försöker men blir tillsagd att det är något som ”Ann-Cha 

inte vill”. Spelreglerna är inte redo att brytas av alla. Elementen kretsar i det diskursiva 

fältet kring skapandediskursens nodalpunkt lärande. I förhandlandet om hur uppgiften 

skall utföras framträder ett sätt att förhålla sig till sitt lärande.  

Johan: En bra genomförd uppgift är ju när man gått från idé till färdig… pekar 

mot pappret. Robert: Teorin sitter! 

Något som båda verkar känna igen. 

Lova: Jag kände att kunskap var så himla mycket så det får man inte plats med i 

en grej som vi gjorde. Så därför tyckte jag att vi kunde slå ihop allt. Jag tror att 

om man skall lära sig saker är det bra om har försökt höra saker från olika håll. 

Robert: Vi gör det gemensamt. 

Lova: Vad djupt… Jag tänkte verkligen inte så djupt men när jag sa det högt 

så… 
Robert: Det är det jag menar… man behöver inte alltid en tanke pekar mot 

pappret… 

 

Ja, teorin sitter. De här informanterna är inskolade i ett arbetssätt med momenten lära 

sig, höra saker från olika håll och samarbete. Även om Robert fortsättningsvis ”lobbar” 

för att inte göra som man blivit tillsagd. 
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När eleverna ansåg sig klara med sin uppgift bad jag dem ge en förklaring till sitt arbete.  

 
Ylva: Jag har gjort ett… eh… kunskapens träd. 

A: Kunskapens träd!  

Ylva: Kallar jag den för. Ehmh och det är… alltså man brukar ju tala om 

kunskapens äpplen, men jag ville hellre göra citroner för jag tycker det var 

finare 

(ha ha) 

A: O  

Ylva: Och e, då ere liksom.. För att nå kunskap 

måste man klättra upp för hela den här 

stammen och är därför den är så lång liksom. 

(Ylva pekar på sin bild. ) 

A: Ok 

Ylva: Och det här är, vad ska man säga… alltså 

målet är ju att komma upp till trädet. ( pekar på 

trädets krona)… och här liksom nått slags 

utbyte av information som man kan se det som. 

Det går uppåt eller neråt för det går ju åt båda 

hållen hela tiden. Ibland så glömmer man så får 

man lite nytt… så det är hela det här utbytet 

som kommer hära. Ähmm…                                          
Bild 2. Kunskapens träd 

Ja vad är det mer? Jo det kan man säga att 

här…               

 (pekar på bildens bottenlinje)… här är det som 

nån slags källa. Det är lite källor här i marken och här i solen å… Det är 

därifrån allt kommer. För att… mm… för att det överhuvudtaget skall bli ett träd. 

Lite så… har jag tänkt 

A: När du gjorde dom här materialvalen da. Hur kom du fram till dom? 

Ylva: Öh. Jag tycker det är kul att klippa… öh... mmm jag tycker ehm… alltså 

det där var ju mest bara nått som ja gjorde för skoj skull (hehehe.) Och så tyckte 

jaaaa… vad var det mer… Jag tyckte att det är kul att sådär… ja har gjort såna 

där små… (ritar små cirklar iluften) eh… små mönster i stammen. Krull liksom 

(Zoomar in i bilden) Jag vet inte om det syns… så mycket egentligen. Ehh men 

jag tycker det är kul med upprepningar å mönster… 

och det är väl egentligen vad det här också är, (pekar på trädets krona) Det här 

är ju också någon form av upprepning eh… liksom lite … å det är kul de… ja 

tycker om att sätta ihop olika material.  Eh… det är nått som ja … ja jag går 

igång på (fniss hå hå) 

  

I sitt skapande använder sig Ylva av metaforer för att förklara vad kunskap kan vara. 

Metaforer som här blir elementen kunskapens träd och kunskapens äpple. Men även att 

klättra, att ta sig upp till det högsta målet som finns i trädets krona. Vägen dit sker genom 

någon form av utbyte. Utbytet blir element då det inte än är fastslaget vad kunskap kan vara. 

Om Nodalpunkten här är kunskap så blir artikulationen till den kul att klippa, upprepningar 

och mönster och sånt jag går igång på. 

Lisa gav följande förklaring till sitt arbete: 
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Lisa: Jag har tänkt med de här geometriska 

överlappande formerna att det är kunskapen, 

fastän kanske i mera… ehm.. förseglade 

former… så de e kanske den ...jag vet inte om 

man kan kalla den för Hård kunskap som man 

lär sig de e liksom mer fakta å så - de man 

bygge på… men liksom lite så här, här och var 

kan man se det här vita, å de e liksom tom plats 

där man själv kan ge uttryck å 

liksom…reflektera och dra paralleller å så där. 

Åh sen…Ja e inne på lite samma tema, med att 

man ska ta sig nån stans. Äh… och de e ”rom” 

här trappstegen… å egentligen tänker jag att 

det är mer som nån sorts, nästan som… nåt 

barns utveckling… för jag tänker mig inte att 

vägen är slut, å då har man uppnått nått, nått 

sånt där Nirvana av kunskap… utan mera 

såhär, att här kommer 

man till en punkt…då man kan reflektera fritt å 

gå… gå igenom det, gå ifrån  ….                              
Bild 3 Utan titel                                                                                                                                                 
                                                               

den vägen som man blir… ut… vad heter       det… som eh andra har banat väg åt en 

igenom såhär ..å  det kan va allt e från liksom  att.. e…gå klart gymnasiet (he hi) till att e 

…mm… e …bara tänka liksom genom.. de formerna som de flesta andra redan gör. Och 

inte tänka ut nått nytt.Å då tänker jag, att när jag klippte bort den här, liksom att det här… 

e …en sorts ehe… där är snarare den här bilden tänker jag mer på ett sorts eh… vad heter 

det.. deh.. där kunskapen drar sig loss från liksom… ehe… hjälper en människa att ta sig 

ifrån…e… att tänka inside the box.  

A: Aha 

Lisa: och då e det liksom lite sammankopplat med alla mina geometriska former. 

Att det e så där… outside the box fast ändå med massa boxes. 

 

Lisa talar om kunskap som ett sätt att ta sig någonstans. Lisa använder sig också av metaforer i sitt 

bildskapande där trappan används som bild för att klättra. Och där ”att inte tänka som alla andra”, 

skapas genom att klippa ut vissa områden. Områden hon tänker som fria ytor där individen ges tillfälle 

till egen reflektion eller att dra sig bort från det redan inlärda. Nodalpunkten kunskap tonar fram 

genom elementen hård kunskap, fakta, att bygga på, att ta sig någonstans och momentet tänka utanför 

boxen.  

I den andra intervjugruppen kom man fram till följande: 

Lova: Jag känner att den här e väldigt mycket upp till… tittarna kan man säga 

så? 

Robert: Ja 

Lova: att tolka. Det finns så mycket att se och att ta del av. Så det finns så mycket 

kunskap Så mycket man kan lära sig genom att kolla på den här. (vevar med 

handen framför sig och det skapta). 

Johan: Det här är ett träd med en gren där kunskapens frukt hänger. Ett äpple! 

Sen så har trädet fått en sån liten personifiering med lång näsa som visar på 

vishet och klokhet och även glasögon som i mina ögon betyder… 

Robert: Att vara läsande… som med ett visir liksom  
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Johan: Ja och så är bågarna så tunga att de dragit 

fram näsan… Nu har den här gubben bestämt sig 

att ok nu ger jag mig in i den okända världen här 

borta. Och trädet som givit honom frukten: Oj hur 

ska det här gå och kliar sig lite i tiningen å sen så 

har vi en hjärna på det där trädet också och som… 

Lova: Det här är liksom det första han lär sig i 

livet. I livet. Nu har jag lärt mig något och så går 

han ut i livet. Och sen ska han lära sig allt (gör en 

gest över hela bilden) Å allt finn att lära i livet. 

Robert: och här har vi allt.(pekar på den vita 

sidan) Det här symboliserar allt. Och här har vi 

den krokiga vägen. Livets krokiga väg.  

Lova: Oj 

Robert: För den går inte rak! 

Alla: Skratt                     

Lova: Jag tycker vi är ganska tydliga. 

Robert: Jag är nöjd. Jag tycker det är tydligt. 

A: Då säger jag tack.                                                                Bild 4. Kunskapens träd och bro 

Johan: Tack själv  

Robert och Lova: Tack!                                                       

 

I den här gruppen valde man att jobba tillsammans för att tolka vad kunskap kunde vara. Även 

denna grupp använder sig av metaforerna kunskapens träd och äpple. Bron var metafor för 

livets väg och att ta sig ut från något. I själva grupparbetet förhandlades det hela tiden om vad 

begreppet skulle kunna vara. De olika individerna smakade på orden, elementen, för att ge 

dem just sin betydelse. ”Det finns så mycket”, ” går ut i livet” ”Allt finns att lära i livet” 

”den okända världen” och ”livets krokiga väg.” Elementen blir till moment då informanterna 

anser att det är själva sökandet som är kunskap, något man finner utmed livets krokiga väg. 

I diskursen skapande utläser jag att nodalpunkterna är Kunskap och Lära. 

Tolkning och resultat 

Denna studies syfte var att låta tidigare elevers röster komma till tals för att synliggöra det 

arbetssätt som bedrevs vid Stockholms bild- och formklasser och om vilket förhållningssätt 

det skapade till det egna lärande. Frågorna denna studie ställde inledningsvis var: Vad ger och 

gör estetiska lärprocesser med och för elever? På vilket sätt beskriver eleverna vilka 

kunskaper de fått med sig? Genom användning av bildelicitering och intervjuer kunde jag 

urskilja olika teman i informanternas tal om sin skoltid. I talet om, utkristalliserades således 

diskurser ur materialet. Dessa var Skolan, Identiteten, Lärandet och Skapandet och analysen 

av dem redovisas under egna rubriker. I filmmaterialet som producerades i samband med den 

bilduppgift jag gav dem, blev det väldigt tydligt för mig att det sociala är diskursivt 
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konstruerat och ständigt pågående. Grupperna skilde sig åt på flera sätt.  I de två första 

grupperna var två killar och två tjejer som fortsatt umgåtts efter grundskolan. I den tredje 

gruppen var det tre personer som vid intervjutillfället inte sett varandra sedan de slutat 

grundskolan. Tonfall, gester och blickar de gav varandra visade på ett annat sätt än uttalade 

ord om hur informanterna försökte skapa mening, både till sin egen person och som 

tillhörande en grupp. En grupp som i detta fall utgjordes av vad en bild- och formare och 

grundskoleelev var för något och vad man, som en ”bofare” fått med sig från sin 

grundskoletid. Genom att använda mig av diskursteori som analysredskap framträdde teorins 

begrepp kring dessa diskurser så att vissa ord och meningar förstärktes och som jag tolkar det, 

gavs större betydelse. För att synliggöra diskursteorins begrepp även här upprepar jag de 

ord/uttryck från analysdelen ovan som jag uppfattade som värdeladdade för de olika 

diskursernas begrepp i en bild för varje diskurs (se figurerna 2-5).  

Skoldiskursen  

Skolan är en plats som många har en relation till då de allra flesta av oss gått i skolan. Vid 

sidan av ramfaktorteorin som påverkar innehållet undervisningen, bland annat genom 

resurstilldelning och ekonomi, 

påverkas skolan som 

organisationen även från 

intressegrupper utanför skolan 

(föräldrar, föreningar, religiösa 

samfund etcetera), 

läromedelsföretag eller andra 

organisationer som kan 

producera material som kan 

påverka skolans innehåll.
57

  

Skolan är även en politiskt 

styrd organisation som styrs av 

reglerande skollag och läroplan vars innehåll, tolkas och förmedlas av skolledning och lärare 

för att ge eleverna det som beskrivs i citatet nedan. 

                                                 
57 Linde (2000/2006). s. 56.   
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 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet.
58

 

I skoldiskursen framträder att man aktivt gjort ett val utifrån ett intresse när man sökt till 

Stockholms Bild- och formklasser. Väl antagen vid skolan blir man inte bara elev utan en 

bild- och formelev. Tilltron till den valda skolan är hög och man utgick från att skolan 

borgade för god kvalité 

Identitetsdiskursen 

Vem är man? Hur kan man bli ett” jag” och hur tillåts detta ”jaget” att få ta plats i det sociala 

rummet? Identitet ansåg man var något man testade sig fram till.  

Thomson beskriver det som att ”bli någon” genom eller mot, i detta fall en skolkultur. 

Identitet menar hon, är inte fixerad utan en hela tiden pågående social process. Thomson talar 

om identiteter som multipla.
59

 Vi intar helt enkelt olika positioner utifrån vilken social 

relation eller plats vi befinner 

oss i. Genom att prova olika 

stilar och genom att röra sig 

mellan olika grupper vaskas 

personligheter fram. En 

process som är fortgående och 

i allra högsta grad närvarande. 

Vem man kommer att bli vet 

man ingenting om.  

Val görs fortfarande utifrån 

intresse och en vilja att bli ett 

jag. I den diskursiva praktiken testar man vem man är genom att tillåta sig antingen vara, ta 

eller ha vanor bland annat genom val man gör eller inte gör. Identitet är därmed inte något 

fast, utan hela tiden en pågående process. Mats Börjesson menar att diskurser får sin mening 

först i kontexten.
60

 Hur man förväntas vara, vad som får sägas och av vem kan också knytas 

till subjektspositioner. Vi antar olika roller beroende av vilken kontext vi befinner oss i. 

Informanterna talar om normalitet utan att riktigt bestämma vad det är, vilket får mig att ana 

                                                 
58 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 2011. s. 7.   

59 Thomson (2008). s. 149. 

60 Börjesson, Mats (2003).  Diskurser och konstruktioner. Lund: Studentlitteratur. s. 93. 
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att de egentligen anser att det i klassen fanns olika grupper och att dessa grupper hade olika 

status. I talet om ”ett stort gäng” uppfattar jag att där ingick tjejerna. Dessa kunde röra sig 

”över gränserna” och alltså välja vilka de ville vara med eller inte. Men hur man hamnade i 

olika gäng ansåg Ylva handlade mer om slump än val. Informanternas tal om att vara estet 

visar att man har olika infallsvinklar till hur det skall uppfattas. Estet, kan man avläsa, blir 

man utifrån ett intresse. Ylva menar att genom att vara estet får man olika infallsvinklar till 

sitt eget tänkande och agerande. Lova ser allt nattsvart då estet för henne är något som saknar 

framtid. De olika informanterna intar som vi kan se olika subjektspositioner. Som tidigare 

nämnts, när man i diskursteorin talar man om subjekt syftar man alltid på 

subjektspositionerna.
61

 Exempelvis i talet om att inte ha någon framtid eller att man är 

flummig för att man är estet. Identiteten är inte fixerad utan något som förändras över tid, 

genom olika händelser och i olika konstellationer.
62

 Tillsammans med kulturellt betingade sätt 

att tänka, tala och agera skapas identitet.
 63

 Vilken typ av identitet man skall anta eller få 

förhandlas i diskursiva processer.
64

 Exempelvis visat i informanten Lisas tal om våra 

samhällsregler och om vad som uppfattas som bra eller dåligt. Identitet är som vi sett i 

diskursteorin, att identifiera sig med något.65 Burr menar att diskurser ständig arbetar med att 

konstruera och producera vår identitet och att vår identitet inte utgår från en persons inre, utan 

från den sociala sfär vi har runt i kring oss.
66

 ”En sfär där människor simmar i ett hav av språk 

och andra tecken,”
67

 vilket gav mig en sinnebild till denna studies titel. 

Lärandediskursen 

Bild- och formklassernas arbetssätt, kreativitet, och vad kunskap är placerades in under denna 

diskurs. Jag tar fasta på det Lind beskriver om estetiska lärprocesser. Att rikta intresset mot 

processen istället för slutresultatet för att synliggöra vad som händer i det som pågår.
68

 

Intresset för bild, till en början som uttrycksmedels och senare som kunskapskälla visas i 

informanternas tal om hur de lär sig. Estetiska lärprocesser handlar i stor utsträckning om hur 

                                                 
61 Ernesto, Laclau & Chantal, Mouffe (1985 och 2001). Hegemonin och den socialistiska strategin.  I översättning av C-M 

Edenborg. London: Verso. s. 171. 

62 Ibid., s. 149. 

63 Thomson (2008). s. 148.  

64 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 51. 

65 Ibid., s. 50.  

66 Burr (1995/2003). s. 108 f. 

67 Ibid., s.109. 

68 Lind (2010). s. 233-234. 
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lärandet går till.
69

 Selander och Kress menar att ”Det går inte att se lärande, utan bara tecken 

på lärande.”
70

 Med diskursteorin försöker jag synliggöra dessa tecken på vad som lärts in. 

Man begagnar sig av intertextualitet då man använder sig av olika källor (texter, filmer 

etcetera) när det ska läras in något. I informanternas diskursiva praktik använde de sig av 

olika arbetsformer i allt från grupparbeten, integrering av olika ämnen, associerande till ren 

repetitionsövning. Detta visar på en multimodalitet och ett sökande av förståelse och mening 

till det som skall läras in. 

Informanterna talar om 

att förhålla sig kreativt, 

att vara kreativ som en 

slags problemlösare. Att 

tänka i flera olika steg 

och att se något ur flera 

infallsvinklar var något 

man ansåg sig fått med 

från grundskoletiden. Att 

inte bara tänka som alla 

andra utan försöka finna egna lösningar för att nå till insikt så att kunskap kunde kreeras. 

Kunskap var, ansåg man, det man kunde och något som kunde hjälpa en att komma till nya 

slutsatser. Det traditionella sättet att se på lärande som något som skall tryckas in eller 

repetera, repetera, repetera står bredvid sättet att koppla det till något praktiskt och att jobba 

praktiskt med exempelvis projektarbete eller film. Jag tolkar detta som att lära genom och i 

ämnet därför att man fått ett lärande om ämnet, eller att eleverna fått arbeta med estetiska 

lärprocesser helt enkelt.
71

 Båda grupperna förhåller sig multimodalt och intertextuellt då de 

använder sig av olika meningsskapande resurser och där olika texter bygger på varandra. 

Detta blir särskilt tydligt i Ylvas uttalande  ( Ja, om vi säger att vi har ett ämne.. på historia. Då brukar 

jag kolla lite i boken, å senså… alltså jag läser på ett speciellt sätt. Först kollar jag på alla bilderna, å så där. 

Så läser jag överskrifterna och sen brukar jag läsa texten lite så där och så brukar jag ibland kolla på nått sånt 

där TV-program om det. Det tycker jag är jätte bra. För då fastnar det. Och då kan man komma ihåg mer… det 

som står i boken å så ibland kolla på nått annat ställe..(börjar viska) Vad säger dom här då…Och sen brukar 

                                                 
69 Lindstrand& Selander (2009). s. 153. 

70 Selander & Kress (2010). s. 107. 

71
Lindström (1-2/2008). s. 63. 

 



35 

 

jag tänka att jag är jätteintresserad av ämnet: ” Det här är det här det roligaste”...) som ett exempel på det 

som Leijon beskriver, att lärande är ett resultat av ett meningsskapande och att lärande uppstår 

när det kan användas i nya situationer.
72

 Informanternas utsagor synliggör att de har en viss 

vana att kunna förhålla sig gestaltande och att lära genom estetiskt arbete. I lärandediskursen 

finner vi tal kring kreativitet. Om vi med kreativitet anammar nationalencyklopedins 

förklaring att det bland annat är frigörelse från etablerade perspektiv, så kan vi i 

informanternas utsagor finna att det är så de uppfattar kreativitet, som ett förhållningssätt till 

kunskap.
73

 Ett sätt att förhålla sig till kunskap är att analysera. Analysera är något de anser att 

de gör i skolan. Eller som en informant uttryckte det, att få struktur på det kreativa. Selander 

och Kress betonar att utbildning skall leda till ”förmågan att analysera företeelser och 

utveckla ett kritiskt tänkande”
74

 Detta anser jag att mina informanter visar prov på då de just 

talar om analytisk förmåga och att tänka själv. Jag lånar även begreppet design som ett sätt att 

forma idéer och begrepp för att utifrån dem skapa ny kunskap.
75

 De tecken-världar som 

används av informanterna söker skapa representationer. Genom att gestalta sin förståelse visar 

informanterna på att de designar sitt vetande.
76

 Det informanten Lisa uttryckte ”att det inte är 

lika åtråvärt att vara en känslig människa som en logisk människa” kan visa att kunskap är 

kulturellt konstruerat. Är matte 3 viktigare än en helhetsbild av ett sammanhang eller intryck? 

Informanterna ger inget entydigt svar. Några av informanterna fastslår vad kunskap är genom 

uttrycken när det sitter och något att tycka jättemycket om, rent av älskar att ha lärt sig en 

viss grej, då man kan utgå från sina gamla kunskaper visar att kunskap är ett sätt att förstå 

både världen och sig själv på.
77

 Foucaults tankar om att makt och kunskap överlappar 

varandra, att kunskap är diskursiv och att alla diskurser är mättade med makt, synliggörs 

enligt ovan i mina informanters utsagor.
78

 

                                                 
72 Lejjon (2010). s. 40 ff. 

73 http://www.nationalencyklopedin.se/kreativitet 2014-01-10. 

74 Selander & Kress (2010). s. 14. 

75 Ibid., s. 20. 

76 Ibid., s. 98. 

77 Thomson (2009). s. 9. 

78 Rose (2012), s. 193. 

http://www.nationalencyklopedin.se/kreativitet
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Skapandediskursen  

Det framkom att även om informanterna inte jobbar med bild idag på samma sätt som när de 

gick i grundskolan har de ändå ett förhållningssätt till själva skapandet. Exempelvis genom att 

tänka i bilder. En informant talar om detta som att man lär sig med händerna genom att ”göra 

själv”. Skapa blir ett sätt att lära genom att göra. 

Informanternas diskursiva praktik fick ytterligare en dimension för studien då de fick en 

praktisk uppgift i samband 

med att intervjun gjordes. När 

uppgiften ”Vad är kunskap” 

gavs informanterna startade de 

genast och jag kunde ana att 

det fanns en längtan efter att 

ha tillgång till många olika 

material och att få hänge sig åt 

dem. Det märktes, trots ett 

spelat motstånd, att 

informanterna hade saknat skapandet. Att använda metaforer i grupperna verkar nödvändiga 

för förståelse av olika begrepp. En begriplig bild är lätt att minnas och förhålla sig till och kan 

synliggöra vad som uppfattas centralt när den ska redovisas. Man använder sig av metaforer 

som kunskapens träd och kunskapens äpple. Men även att klättra, att ta sig upp till det högsta 

målet som finns i trädets krona. Vägen dit sker genom någon form av utbyte, utbyte av idéer 

och information, ett sätt som kan vara kunskap. Ramfaktorteorin anas i skapande diskursen. 

En institution som skolan sätter ramar och spelreglerna. Nu när informanterna inte var i en 

skolsituation kunde de kosta på sig att bryta mönster, vilket inte gillades av alla. I 

förhandlandet om hur uppgiften skulle utföras hördes om sätt att förhålla sig till lärande, både 

sitt eget och andras där de talade om teorier och ett skapande från ”ax till limpa.” 

Slutdiskussion 

Den här studiens syfte var att beskriva vad estetiska lärprocesser ger och gör med elever som 

haft en utökad bild undervisning. Samt om och hur detta arbetssätt skapade ett förhållningssätt 

till det egna lärandet. Jag anser att studien synliggör detta.  Utifrån intresset bild gjorde mina 

informanter ett aktivt val när de sökte till Stockholms bild- och formklasser. Identitet 

skapades genom sättet att tala, tänka och agera, enskilt och tillsammans med andra. Och där 
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”att bli någon” är en ständigt pågående process. Lärande i denna studie handlar om arbetssätt 

och kreativitet som grunden för kunskapande. Genom att analysera får man struktur på det 

kreativa och sitt tänkande. Enligt informanterna analyseras det i skolan både på grund- och 

gymnasienivå.  

Meningsskapande resurser har används som ett förhållningssätt för eleverna att lära. Genom 

att ämnen integrerats har eleverna fått möjlighet till fler infallsvinklar på ett område, tema 

eller projekt. Eleverna har getts möjlighet att lära i, genom och med estetiska lärprocesser, där 

möjlighet att få prova olika material och tekniker har fått eleverna att lära sig förhålla sig till 

kunskapande och kunskap. Detta är vad jag, även i denna studie, tolkar att informanterna 

anser att de fått med sig efter avslutade studier vid Stockholms bild- och formklasser. 

De begränsningar som jag kunde avläsa fann jag under diskursen Identitet. Att ”bli någon” det 

vill säga den position man tilldelades eller antog och som förhandlades i en diskursiv process 

var också det område som verkade ta mest energi från informanterna. Detta kunde uppfattas 

även i intervjun och under den skapande processen som bilduppgiften utgjorde. Till en början 

intog de roller som de haft under sin grundskoletid. Men allt eftersom intervjun framskred 

eller under arbetet med bilduppgiften, framkom att individen hade utvecklats och blivit till 

något annat än vad man var då. En del krockar uppstod då de ville ge bilden av hur de var 

idag, vilket inte blev friktionsfritt då andra ”satt inne” med bilden av hur individen skulle 

uppfattas.  Att ha koll på hur man skulle uppfattas och hur man skulle vara blev därför i långa 

loppet till en begränsning enligt mitt förmenande.  

De kunskaper som beskrivs i studien har bland annat tillkommit genom att informanterna 

arbetade med estetiska lärprocesser. Med lärande avses som Selander och Kress uttrycker det: 

”en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt vis.”
79

Att undersöka 

pedagogisk estetisk praktik handlar om att studera olika kommunikationsformer.
80

 Min 

uppfattning är att elever med en utökad timplan i bildämnet faktiskt utvecklas både 

bildmässigt, individuellt och som gruppmedlem. Mina informanter beskriver hur det arbetssätt 

som bedrevs vid Stockholms bild- och formklasser, med integrering, temaveckor och 

projektarbete skapade deras kreativa förhållningssätt till att lära, både i praktiska och 

teoretiska delar av skolans olika ämnen. Det estetiska blev ett sätt att förhålla sig och få 

struktur på det kreativa helt enkelt. Genom att ämnet bild får mer tid och genom att bild och 

slöjd integreras med andra ämnen utvecklades dels kunskaper om ämnena och dels 

                                                 
79 Selander & Kress (2010). s. 32. 

80 Lind (2010). s. 106. 
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analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga och 

metakognitiv förmåga, de av Göran Svanelid, så kallade ”The Big Five.”
81

  

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. Därför borde 

estetiska lärprocesser vara något värt att satsas på och fortsätta att utveckla istället för att 

skära ner på. Denna studie visar på, att lära med och genom estetiska lärprocesser är en 

framkomlig väg till att nå kunskap och kunskapsutveckling.  

Jag anser vidare, att ett arbete med estetiska lärprocesser ger ringar på vattnet även in i andra 

ämnen då det blir ett sätt att förhålla sig till hur man lär sig. Att se på kunskap intertextuellt 

och multimodalt skapar ett förhållningssätt till lärandet, något som man kan bära med sig in i 

olika lärsituationer oavsett om det står Bild eller So på schemat. Det borde vara någonting för 

utbildningsförvaltningar, rektorer och styrande kommunpolitiker att tänka på när de skall 

skapa förutsättningar för lärande och kunskapande. 

Min studie öppnade även mina ögon för hur vi förhållit oss till genus på Stockholms bild- och 

formklasser. Både tjejer och killar formades i första hand till att bli egna individer oavsett 

könstillhörighet. Mina informanters utsagor visade på att vi lät tjejer självklart få ta plats och 

vara i första hand medskapande individer. Något som enligt informanternas utsagor, formade 

dem till att bli relativt självständiga individer. Detta kommer jag framgent att ta fast på i min 

egen praktik och något att fortsatt arbeta vidare med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5  och Svanelid, Göran. The Big Five. 

http://svanelid.se 2014-05-03. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://svanelid.se/
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Bildförteckning 

Försättsida: Kunskapens träd och bro. Blandteknik Johan, Lova och Robert. 

Figur 1. Diskurs s. 12. A. Säfbom. 

Bild 1. I klassrummet fotografi från bildeliciteringen vid intervjuerna s. 18. 

Bild 2. Kunskapens träd. Teckning och collage. Ylva. s. 28. 

Bild 3. Utan titel. Teckning. Lisa. s. 29. 

Bild 4. Kunskapens träd och bro. Blandteknik. Johan, Lova och Robert. s. 30.  

Figur 2. Diskurs skola s. 31. A. Säfbom. 

Figur 3. Identitetsdiskursen s. 32. A. Säfbom. 

Figur 4. Lärandediskursen s. 34. A. Säfbom. 

Figur 5. Skapandediskursen s. 36. A. Säfbom. 

Bilagor 

Bilaga 1: Timplan för bild- och formklasserna. 

Bilaga 2: Intervjuguide. 
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Bilaga 1 

Timplan för bild- och formklasserna 

BOF år 4 

 

år 5 

 

år 6 

 bd 200 200 200 200 200 200 

hk 0   50   0   

idh 100   90   90   

mu 40   40   40   

 

 

sl 160 160 160 160 100 100 

sv 280   290   280   

en 120   120   110   

ma 170   160   170   

so 140   100   140   

no 100   100   120   

språk 0   0   100   

klasslärararesurs   220   210   175 

elevens val 0   0   0   

projekttid 0   0   0   

summa 1310 580 1310 570 1350 475 

Läraraminuter/v 

 

1890 

 

1880 

 

1825 

Antal lärare 

 

1,82 

 

1,81 

 

1,75 
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år 7 

 

år 8 

 

år 9 

 bd 120 120 90 90 110 110 

hk 0   100 100 50 50 

idh 100   90   100   

mu 60 60 40 40 60 60 

sl 100 100 100 100 120 120 

sv 130 30 130   130   

en 100 20 100 20 100 20 

ma 160 80 160 80 160 80 

so 140   160   160   

no 155 90 155 90 155 90 

språk 160 40 140 35 140 35 

 

            

elevens val 100 50 100 50 100 50 

projekttid 100 50 100 50 100 50 

summa 1425 640 1465 655 1485 665 

Läraraminuter/v 

 

2065 

 

2120 

 

2150 

Antal lärare 

 

2,02 

 

2,08 

 

2,11 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide inför mötet med före detta elever januari 2014 

Fyra teman framkom vid en första intervju med två elever. Dessa teman inbegriper 

ytterligare frågor. 

Identiteten:  

Vad är min människa för människa? Vilka är Ni? Hur skulle du beskriva dig själv: som 

ung kvinna, elev, kompis, skapande person? Eller eget förslag 

Om jag påstår ”Alla fick vara som dom var på skolan” Vad säger Ni då? 

Skolan: 

Hur skulle Ni beskriva skolan? 

När började Ni på skolan? 

Kom du ihåg hur du tänkte när du kom hit första gången? 

Snart har det gått tre år sedan Ni lämnade skolan. Hur tänker Ni på skolan idag? 

Vad tog ni med er från skolan? Positiva och negativa saker, som ni skulle vilja dela med 

er av. 

Tror du skolan format dig? Hur i så fall?  

Lärandet: 

Hur lär man sig saker? ( Om det samtalet fastnar nämn exempel som ”mindmapping”, 

”traggla glosor”, ”tänk med pennan”, ”repetition”) 

Vet du hur du lär dig?  

Hur tycker du att man lär sig bäst? 

Vad är kunskap? 

Tror ni att vi lärare på bild och form hade någon tanke på hur ni skulle lära er saker.? 

Om jag säger integrering, projekt, temaveckor, vad tänker Ni då? 

Har Ni hört ordet Estetiska lärprocesser någon gång? Vet Ni vad det är? 

Att omsätta teori till praktik. Hur gör man då? 

Kan Du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där du lärt dig något? 

Hur gör Du idag när du lär sig saker? 

Skapandet: 

Hur är ert förhållande till skapande idag? 

Vilka uttrycksformer använder ni er av?  

Hur skulle ni vilja att det skulle vara? 

Vad har bild och formklasserna betytt för dig? 


