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Abstrakt 
I denna studie undersöks vilken betydelse konstnärliga gestaltningar har i skolmiljöer 

i Malmö stad. Samt vilken roll de kan spela som pedagogiska verktyg i 

bildundervisning. Kulturförvaltningen i Malmö stad och den ideella föreningen 

Muralcentralen har intervjuats och även besvarat frågor om varför de anser konsten 

ska finnas i skolorna. För att undersöka om och hur konstnärliga gestaltningar 

används i undervisningen har också tre bildlärare intervjuats. Samtliga intervjuade i 

denna studie anser att konsten gestaltad i skolmiljön kan bidra till ökad delaktighet 

för eleverna, samt ökat välmående. De intervjuade ser möjligheter snarare än hinder 

med hur konsten i skolmiljön kan bidra som en resurs till lärandet. Konstnärliga 

gestaltningar i skolmiljön kan ses som rumsliga resurser till lärandet och kan ur ett 

sociokulturellt perspektiv tolkas ha funktion för lärandet. Konsten på skolan kan 

användas i estetiska läroprocesser för att utveckla olika tecken- och språkkunskaper, 

samt skapa möjligheter till tolkningar och analyser.  

Studien visar på att i nuläget finns både hinder och möjligheter för den konstnärliga 

gestaltningens roll i skolmiljön i Malmö stad. 

 

Nyckelord 
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 Inledning 

Lyssna på skulpturen, hur låter den? Är den hård eller mjuk? Är den tung eller lätt? Varm eller kall? Vad 

väcker skulpturen för associationer? Detta var frågor några elever på estetiska programmet skulle besvara 

då de under min praktik fick till uppgift att bekanta sig med stadens offentliga skulpturer.  

Eleverna skulle så noga som möjligt besvara frågorna utifrån deras egna subjektiva upplevelser av en 

valfri skulptur i staden. Därefter skulle eleverna med hjälp av sina svar på frågorna göra en 

skulpturparafras. Det eleverna skulle ta vara på i skapandet av parafrasen var en särskild association eller 

känsla som de fått vid mötet med den offentliga skulpturen. Parafrasen skulle spegla den associationen 

eller känslan. Uppfattades skulpturen handla om tid kunde den nya skulpturen eleven gjorde likna 

exempelvis ett timglas, eller bestå av materialet sand. 

Under redovisningen lyftes otroligt många intressanta reflektioner, tolkningar och analyser om de 

befintliga skulpturerna i staden och om elevernas egna skulpturer. På flera intressanta sätt hade eleverna, 

med hjälp av de nya skulpturerna, lyckats “aktivera” de gamla skulpturerna i staden. En elev valde att 

analysera och göra en parafras på en skulptur hon gick förbi varje dag till skolan. Hon sa att hon aldrig 

hade lagt någon tankekraft på den innan, men att hon nu var glad för att hon gjort det. Hennes kommentar 

fick mig att tänka på skolmiljön och konsten som ibland finns där. Jag funderade på om konstnärliga 

gestaltningar i skolan noteras och om man som lärare tänk på dem. Birgit Cold (2001) påstår i Aesthetics, 

Well-being and Health, Essays within architecture and environmental aesthetics att miljön kan bidra till 

just estetiskundervisning, men att den också påverkar vårt mående och skapar förutsättningar till 

nyfikenhet och kreativitet. Detta påstående är delvis något som jag undersöker närmare i denna uppsats.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka konstnärliga gestaltningar och deras roll i skolmiljön. Dels vill 

jag undersöka vad ansvariga för verkställandet av konstnärliga gestaltningar anser om konstens roll i 

skolmiljöer, dels vill jag undersöka om bildlärare på skolorna använder sig av gestaltningarna i 

undervisningen.  

 

Mina frågeställningar är: 

1. Vilken betydelse har konstnärliga gestaltningar i skolan?  

2. Vilken roll spelar konstnärliga gestaltningar som pedagogiskt verktyg i skolans undervisning? 

3. Vad finns det för möjligheter och hinder för konstnärlig gestaltning i skolan? 
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1.2 Forskning- och litteraturöversikt 

Det finns en omfattande forskning och populärvetenskaplig litteratur som behandlar ämnet offentlig konst. 

Det berör exempelvis inriktningar som skulpturer i utomhusmiljö, institutionell konst, offentlig konst i 

tunnelbanan och skulptur ur ett genusperspektiv. Konstvetare Per Hedström är en av de som behandlat 

ämnet konstnärlig gestaltning i svenska skolan. Hedströms avhandling Skönhet och Skötsamhet 

konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870–1940 från 2004 är publicerad vid konstvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet.  

Avhandlingen lägger en bakgrund till denna studie med sitt historiska perspektiv på konstnärliga 

gestaltningar i skolan. Med avhandlingen undersöker Hedström vilka ideal och värderingar som låg till 

grund för konstens tillkomst och uttryck på skolorna under tiden 1870–1940. Hedström undersöker hur 

initiativtagandet och finansieringen bakom konsten såg ut och vilka konstnärliga motiv som blev 

representerade i skolorna, samt hur och om gestaltningarna anpassades till skolans verksamhet. Under 

denna period präglas skolan av idéer om att konsten ska vägleda barn och ungdomar till det rena och det 

sanna. Motiven var ofta natursköna landskap eller barn i aktivitet, barn som leker, läser eller idrottar. 

Hedström menar att detta går att tolka som en del av den här tidens strävan efter sundhet och 

friskhetsideal. 

 Övrig litteratur 

 

Pia Björklid, professor i pedagogik, har skrivit forskningsrapporten Lärande och fysisk miljö: en 

kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005). Björklids 

rapport är relevant för denna studie eftersom den belyser lärmiljöns inverkan på vårt mående, på 

skapandet av en identitet, som underlag till undervisning och som bidrag till kreativitet. I rapporten 

konstaterar hon att det har lagts mindre fokus och forskning på den fysiska uppväxtmiljön än på de 

psykosociala omständigheterna vid barn och ungas villkor för lärande och uppväxt. Det glöms oftast att 

tala om och titta på den fysiska lärmiljön när man både planerar miljön och gör pedagogiska 

utvärderingar. Ofta ser en bara till pedagogens roll. Björklid hänvisar till en vanligt rådande idé om att en 

tillräckligt bra pedagog kan göra ett bra jobb oavsett miljö, vilket hon menar sällan helt stämmer. I 

rapporten lyfts forskning inom miljöpsykologin och miljöestetiken som fokuserar på miljöns betydelse för 

lärande och utveckling. Där pratar man om exempelvis miljöns välkomnande eller icke välkomnande 

budskap och de estetiska värdenas relevans i vår miljö. Vi kan exempelvis intala oss på en 

medvetandenivå att en arbetsplats eller en institutionell miljö är funktionell och bra trots avsaknaden av 

miljö- och estetiska värden. En sådan miljö kan dock just på grund av avsaknaden av omsorg göra att vi 

känner oss sorgsna, obekväma och värdelösa. 

I Björklids rapport beskrivs miljön som viktig för hur barn och unga skapar en identitet till plats. 

Platsidentiteten som skapas är beroende av faktorer i miljön som är rent fysiska men som också berör t.ex. 

tillgänglighet, luftkvalitet, buller. För små barn är det utvecklande med en miljö som fysiskt uppmuntrar 

barnen till att utforska sin miljö med både kropp och sinne. Hos äldre barn ligger fokus mer på att tolka sin 
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fysiska omgivning och det på ett mer symboliskt plan. Björklid hänvisar till arkitekten Birgit Cold som 

myntat begreppet “skolan som läsebok”. Cold menar att skolan i sin fysiska miljö också utöver 

exempelvis pedagoger, böcker och datorer också är grunden till lärandet. Cold (2001) menar i Aesthetics, 

Well-being and Health, Essays within architecture and environmental aesthetics att miljön är viktig för 

måendet, för harmonin men också för att stimulera nyfikenhet, estetisktundervisning och kreativitet. 

Rapporten Kultur och estetik i skolan publicerades 2003 vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola 

av Lena Aulin-Gråhamn, universitetsadjunkt vid Malmö högskola, och Jan Thavenius professor emeritus 

vid Lunds universitet. Rapporten är relevant för denna studie då den påvisar att kultur och estetik i skolan 

bidrar till det demokrati- och bildningsuppdrag skolan har. I rapporten lägger de fram förslag på hur man 

kan utveckla kunskapssynen och nå bättre lärprocesser genom att satsa mer på kultur och estetik i skolan. 

För att nå ett samhälle där alla människor kan höras och bli lyssnade på anser författarna att skolan 

behöver öva eleverna i ökad “yttrandekompetens” och “mottagarkompetens”. Skolmiljön bör vara den 

plats där eleverna kan öva sin yttrandefrihet samt bli den trygga och tillåtande plats där eleverna kan testa 

och utmana sina erfarenheter.  Kultur och estetik kan vara bra hjälpmedel för detta. Författarna tycker att 

både kulturpolitiken och bildningsuppdraget bör anpassas för att skapa en skola som är en demokratisk 

plats för alla i ett kulturellt heterogent samhälle. De vill belysa det estetiska värdet eftersom det är “i 

gestaltandet vi blir offentliga och synliga” (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003, 12). Det estetiska menar 

de är mer än bara konst det ryms i flera olika uttrycks- och kommunikationsformer överallt i samhället 

som i reklam, medier, TV. Detta bör skolan istället för marknaden ta en aktiv roll inför genom att skapa 

förutsättningar för barn och unga att kunna göra goda val, ta ställning och därigenom bli delaktiga i 

samhällsprocesser. Aulin-Gråhamn och Thavenius anser att det idag råder en stor brist på dokumentation 

och forskning då det kommer till att kunna överblicka hur skolor arbetar med estetik och kultur. Denna 

brist riskerar att engagemang och intressanta verksamheter inte synliggörs eller kvalificeras, vilket gör att 

goda resultat och arbetssätt som idag finns inte kommer skolutvecklingen till godo. 

Daisy Fancourt och Saoirse Finn forskare vid Intitute of Epidemiology & Health vid University 

College London har sammanställt rapporten från Världshälsoorganisationen, WHO - What is the evidence 

on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019). I den har över 900 

publikationer samlats in som bekräftar att kultur har en stor inverkan på vår psykiska och fysiska hälsa. 

Studierna som rapporten grundar sig på berör olika konstnärliga discipliner och bygger på flera olika 

forskningsmetoder. Den påvisar som intressant för denna studie att ur ett socialt och samhälleligt 

perspektiv på hälsofrämjande insatser har kultur som används i att utveckla mindre väl fungerande 

stadsområden visat sig ha god inverkning på att förbättra miljön. Kultursatsningar har visat sig förbättrat 

den sociala sammanhållningen och skapat tryggare områden till följd av färre våldsbrott. Det har också 

bidragit till fler jobbmöjligheter och ökad social rörlighet vilket i sin tur ökat den socioekonomiska 

stabiliteten i dessa områden. De satsningar som visat sig varit allra viktigast är de som skapat kulturella 

aktiviteter eller skapat platser avsedda för kulturutövande och konst. Dessa platser och aktiviteter har 

blivit en tredje arena för ungdomars utveckling eftersom de har visat sig bli ett lärande komplement till 
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hem och skola kulturella uttrycksätt förebygger uppkomsten av och har en god inverkan för att minska 

olika typer av sjukdomar och ger ökad livskvalité hos människor. I rapporten framgår också att det i ett 

kulturdeltagande utvecklas inte bara kreativiteten utan det gynnar även flera andra kognitiva funktioner. 

Hos barn och unga som får öva sig i att använda olika kreativa uttryck ökar självförtroendet och den 

psykiska mentala hälsan. 

Övrig litteratur som också bör omnämnas i relation till denna studie är Skolkonstboken (2006) 

utgiven av Statens konstråd och skriven av författarna Susanne Eriksson, Åsa Brandt och Inger Höjer 

Aspermyr. 

 I Skolkonstboken har de samlat visioner och idéer likt en fälthandbok för konstnärliga gestaltningar på 

skolor. Författarna belyser några av de konstnärliga projekt på skolor som tidigare gjorts samt ger exempel 

på hur “skolkonsten”, som de väljer att kalla de konstnärliga gestaltningarna, kan bli en integrerad del i 

den pedagogiska verksamheten. Boken är relevant för denna studie då den ger vägledning till hur de 

konstnärliga gestaltningarna i skolan kan användas som pedagogiska redskap.  Lärare och skolledning 

menar författarna kan om konstverket är nyligen uppfört eller ska uppföras se till att ha en dialog med 

konstnärer och arkitekter. Genom att ta del av konstverkets tillkomst- och kommunikationsprocesser och 

konstnärens unika uttryck kan det av lärare användas för att skapa samtal med eleverna kring verket. En 

workshop kan bli till inspiration för lärarna till liknande lektionsidéer och tankar om hur konstverk kan 

aktiveras. Ett annat alternativ som tas upp i boken är att låta en utomstående konstnär komma till skolan 

för att väcka samtal och reflektion kring konst. 

         I denna studie bidrar jag till en forskning som kan kopplas till samtliga källor i denna forsknings- 

och litteraturöversikt genom att se närmare på skolmiljön och konstnärliga gestaltningars roll där och som 

möjliga pedagogiska verktyg. 

 

1.3  Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik följer först en förklaring av valet konstnärlig gestaltning som begrepp i denna studie. 

Därpå följer teorierna som valts att utgå ifrån. De sociokulturella teorierna av Vygotskij och teorier om 

multimodalt lärande har valts som utgångspunkt för att undersöka miljöns påverkan och möjligheter till 

lärandet. Teorier om estetiska lärprocesser har använts för att undersöka hur konst kan påverka lärandet.  

 

   Begreppet konstnärlig gestaltning 

 

Det finns många begrepp som används parallellt med konstnärlig gestaltning. Offentlig konst, offentlig 

utsmyckning, dekorativ konst, konstnärlig utsmyckning och miljökonst samt platsspecifik konst för att 

nämna några exempel. Inför denna studie togs kontakt med Statens konstråd för att rådfråga vilket 

begrepp som bör användas angående platsspecifika konstverk på skolor. Pressansvarig på Statens konstråd 

svarade att begreppet konstnärlig gestaltning är passande. Detta eftersom det är ett brett och inkluderande 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ASusanne%20Eriksson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3A%C3%85sa%20Brandt
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AInger%20H%C3%B6jer%20Aspermyr
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AInger%20H%C3%B6jer%20Aspermyr
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uttryck i synnerhet om det förtydligas med ord som platsspecifikt när det gäller vissa verk. Pressansvarig 

nämner också att det finns ännu ett till begrepp för att göra allt ännu lite mer komplicerat nämligen 

"byggnadsanknuten offentlig konst". Detta begrepp står för den "konst som är beställd eller inköpt för 

permanent platsspecifik placering i offentlig miljö och som huvudsakligen tillkommit genom 

enprocentregeln" (Pressansvarig, Statens konstråd) 

I denna studie används begreppet konstnärlig gestaltning för den platsspecifika konsten på skolor.  

 

  Sociokulturellt perspektiv – Vygotskij 

Vygotskijs sociokulturella teorier bygger på idéer om den omgivande miljön som grundläggande för 

möjligheterna till utveckling och skapande. Han menar att det i barnets miljö är närvaron av de materiella 

och de psykologiska förutsättningarna som bidrar till alla typer av utvecklat skapande (Vygotskij, 1995 

s.37). Pedagogernas roll i denna miljö är att stimulera eleverna till att utveckla och öva deras fantasi och 

skapande eftersom dessa egenskaper är viktiga för deras framtida liv. I Fantasi och kreativitet i 

barndomen skriver Vygotskij ”Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras 

med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet” (1995 s.100). 

Strandberg (2006) förtydligar i Vygotskij i praktiken hur de inre lärprocesserna aktiveras från den 

yttre omgivningen. Detta genom att förklara de yttre begreppen som Vygotskij menar har betydande 

påverkan för ett lärande. I det sociala sker ett lärande där människan i en kontext med andra lär sig via 

interaktioner och via relationer. Via medierade faktorer kan omvärlden vi möter förstås dvs. via tecken, 

symboler och verktyg som förhåller sig till oss. Tecken, symboler och verktyg är hjälpmedel som förklarar 

och markerar omvärlden. I det situerade sker också lärandet, dvs i vår omgivning liksom i aktiviteter 

kopplade till sammanhang. Rumsligheter och kulturella kontexter är situerade positioner människor 

befinner sig i. Strandberg ger exempel med att det säkerligen underlättar att lära sig tyska i Tyskland i 

jämförelse med att lära sig tyska i Ryssland, att det troligtvis underlättar att bli bilmekaniker om man får 

lära sig det i en bilverkstad. Det kreativa är ett fjärde begreppet Vygotskij menar berör utveckling i 

samband med lärande. Det kreativa är det som skapar utveckling när vi lär oss att omforma och skapa nya 

utgångslägen. Det kan vara när elever blir medskapare till sitt eget lärande. Att nå insikt om att situationer 

är påverkbara och inte statiska gör att elever kan nå förståelse för vikten av sitt eget deltagande i 

lärsituationer (Strandberg 2006, 10–13).  

 

  Multimodalt lärande och lärandets rum  

Modalitet är ett tecken som förmedlar någonting och som går att tolka för att nå förståelse. Det kan vara 

exempelvis ett ord, en bild, ett föremål. Selander och Kress (2010) beskriver i Design för lärande – ett 

multimodalt perspektiv att det multimodala är när olika tecken parallellt möts och används och där emellan 

skapar kommunikation. Kombinationen av tecken kan förmedla ett bredare sammanhang och skapa en 

större meningsfullhet för vår uppfattning. Selander och Kress förklarar att tecknen är meningslösa utan sitt 
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sammanhang eftersom de skapas och tolkas i sociala kontexter mellan människor och det är först då de får 

sina kommunikativa värden och blir meningsbärande (Selander & Kress 2010, 26–29). I det multimodala 

lärandet kan läraren liksom en designer använda sig av olika resurser för att både skapa förutsättningar för 

lärandet och för att förstå pågående lärprocesser. Att använda sig av didaktisk design menar de är att se till 

den bredd av faktorer som spelar in i lärprocesser. Det kan handla om att se ur ett uppmärksamhet- och 

maktperspektiv, att se till de sociala processerna och de rådande miljöförhållandena (2010, 24–26). I 

kapitel 2 i Design för lärande och multimodalt perspektiv behandlas lärandets miljöbaserade villkor. Ser 

man till lärandets rum och dess förutsättningar kan det avse många olika typer av rum. Rum som också 

innebär många olika typer av sociala förväntningar på roller och positioner (2010, 47–48). Ett rum kan 

bära på s.k. materialiserade idéer, genom exempelvis möblering kan förväntan på både passivitet och 

aktivitet avläsas, men också makt. En bildsal kan genom sin utformning och närvaro av objekt snabbt 

läsas som just en bildsal och berätta om vilken typ av aktivitet som förväntas ske just där (2010, 42–43). 

Rumslighet kan därmed ses som en slags resurs till lärandet. Aktiviteter som sker i miljöer bestäms dels av 

praktiker, dels av språkbruk och dels av de arkitekter och designers som gett rummets dess utformning 

(2010, 48–49). Rum och miljöer som omger oss kan därmed designas på olika sätt för att mer eller mindre 

påverka våra sociala relationer och interaktioner och skapa olika identitet- och normskapande hållningar. I 

boken tar de upp exemplet om Barbiedockan som ett objekt som är fyllt med sociala förväntningar om 

vem som ska leka med den och hur. Dess attribut och utseende kan bidra till lekens utformning och 

samtidigt förstärka värden förknippade med exempelvis könsnormer (2010, 50–52). 

I texten jämförs två olika lärmiljöer för att visa på hur ett lärande kan förstås som en designad 

multimodal aktivitet. En är den anatomiska teatern i Uppsala där de förväntade dissektionerna ska ske på 

scenen längst ned i rummet. I salen runt om scenen ska åskådare sittande på olika nivåer likt en teater 

iaktta handlingen. Den andra är en operationssal där eleven som är närvarande i rummet förväntas delta i 

operationen. Skillnaderna mellan dessa två rum är att åskådarpositionen i den anatomiska teatern enbart 

ställer krav på att uppmärksamt iaktta, medan operationssalen både inbjuder till större reflektion över den 

egna positionen och uppmärksamhet på händelseförloppet, men också på den sociala interaktionen av 

blickar, gester och placeringar i rummet (2010, 55). 

 

 Estetiska lärprocesser  

Estetiska lärprocesser bygger på idén om att kunskap och utveckling sker i ett lärande där känslor, 

upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys hos elever integreras och skapar helhet. Det innebär att 

olika typer av språk och teckenkunskaper såsom tal, skrift, bild, musik, dans och form får gestalta lärandet 

(Alexandersson & Swärd 2015, 3). Marner (2005) beskriver lärarens roll i de estetiska lärprocesserna som 

en handledare som ser till att situationer för kunskap uppstår snarare än att leverera fakta. Kunskapen 

uppstår i möten mellan olika elever i dialog och mellan elever och lärare där samtliga är medskapare och 

delaktiga i lärsituationerna och kommunikationerna. Kunskapsprocesser kan uppstå ur och genom olika 
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uttryck och medier (Marner 2005, 132–133). Marner hänvisar till Mikael Alexandersson (2001) som i De 

estetiska arbetsprocesserna talar om estetiska kunskapsprocesser. Dessa menar han hjälper eleven att 

skapa meningsfullhet eftersom det leder till ett skapande där drivet är att söka svar på egna frågor och nå 

egna mål som uppstår i elevens omvärld. Detta sker genom att eleven får hjälp att synliggöra och förstå 

sina upplevelser och får chans och uppmuntran till att gestalta dem. Det handlar om att ge eleven utrymme 

att tolka och uttrycka sig genom flera olika medier och språk och att skapa förutsättningar där eleven 

uppmuntras till att kritiskt granska visuella uttryck och öva sig i lösa olika typer av problem. Både 

Alexandersson och Marner anser att beröras och att skapa meningsfullhet är att lägga grunden till elevers 

utveckling och kreativitet (Alexandersson 2000, Marner 2005,131). 

Marner och Örtegren (2003) har i En kulturskola för alla: estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv sammanställt en jämförelse mellan instrumentella 

läroprocesser och estetiska läroprocesser. I instrumentella läroprocesser finns redan ett förväntat mål, 

kunskapen som ska nås är lärandet och processen är en väg till att uppnå ett tydligt resultat. I en estetisk 

läroprocess är det processen som i sig är en del av kunskapandet och det är i denna process som själva 

lärandet äger rum. 

 

Instrumentella läroprocesser Estetiska läroprocesser 

Eleven som en behållare för kunskap Eleven som medskapare i en 

kunskapsprocess 

Läraren som förmedlare av redan färdig 

kunskap 

Läraren som iscensättare av 

kunskapssituationer 

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö 

Fakta Upptäckt 

Atomisering Transfer, överskridning 

Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

Svar utan frågor  Kunskap ur dialog 

Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap 

Reproduktion Kreativitet 

Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegrepp 

Ytkunskap Djupkunskap 
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Förväntad kunskap Förvånad kunskap 

Fasta begrepp Skapande begrepp 

Entydig kunskap Mångtydig kunskap 

Tabell 1. Dikotomisk sammanställning av instrumentella och estetiska läroprocesser (Marner & Örtegren 2003, 82) 

 

1.4 Metod  

I denna del av studien förklaras vilken metod och vilka tillvägagångssätt som använts för att nå resultatet i 

denna studie. Under rubriken tillvägagångssätt beskrivs hur kontakt upprättats med informanter. Därefter 

beskrivs analysmetoden. Sist ges en beskrivning av de etiska övervägandena som gjort i denna studie. 

 Kvalitativ metod 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod. I kvalitativa undersökningar förklarar Bryman (2011) att 

vikten är lagd på de intervjuades egna uppfattningar och synsätt (Bryman 2011, 300). Eftersom denna 

studie söker informanternas uppfattningar för att ta reda på konstnärliga gestaltningar betydelse och roll 

som pedagogiskt verktyg i skolan är denna studie kvalitativ. Kvalitativa metoder utgår oftast från 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer, där frågorna inte alltid följer en bestämd ordning utan 

liknar mer ett vanligt samtal (Bryman 2011, 301). I denna studie har intervjuerna skett via e-post och 

frågorna har istället varit strukturerade, dvs. frågorna har varit fasta. För att svaren ska kunna uppfylla 

målet med denna kvalitativa studie har de flesta av frågorna formulerats så att de inte kan besvaras med 

enbart ja eller nej. Det för att bidra till att svaret ska spegla mer av informanternas åsikter och 

uppfattningar.  

 

 Urval 

 

Denna studie har en geografisk avgränsning till Malmö stad. Det för att det råder skillnader mellan 

kommuner i hur de jobbar med och verkställer sina konstnärliga gestaltningsprocesser till skolor. Under 

arbetets gång framkom att det är fler aktörer än Malmö stad som också utför uppdrag av konstnärliga 

gestaltningar till skolor. Därmed har den ideella konstnärsdrivna föreningen Muralcentralen, som också 

jobbar med bland annat konstnärliga gestaltningsuppdrag till skolor intervjuats. För att nå en uppfattning 

om och hur gestaltningar används av bildlärare i deras undervisning, har endast bildlärare som jobbar på 

skolor där det finns konstnärliga gestaltningar intervjuats.  
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  Tillvägagångsätt  

Informanterna har via telefon och e-post kontaktats. Därefter har samtliga informanter intervjuats via e-

post. I Malmöstad har både kultur- och grundskoleförvaltningen kontaktats samt olika skolledningar och 

Konstnärscentrum Syd. Konstnärscentrum Syd är en ideell förening som jobbar med att förse både privata 

och offentliga uppdragsgivare med information och förmedling av konstnärer i södra Sverige 

(Konstnärscentrum Syd, 2019). För att komma i kontakt med de tre bildlärarna som intervjuats har jag 

sökt skolor i Malmö stad som har konstnärliga gestaltningar och bett om att få kontaktuppgifter till 

bildlärarna på dessa skolor.  

 

 Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera resultaten och för att se om svaren från mina olika informanter innehåller teman har jag 

utfört en innehållsanalys. Bryman (2011) menar att via en innehållsanalys kan resultatet urskiljas i svar 

som påminner om varann eller som vidrör samma teman, dvs. att analysera via försök att kategorisera och 

avkoda resultatet (Bryman 2011, 281). I studien har denna analysmetod använts för att analysera 

informanternas svar och urskilja teman eller likheter och därtill jämfört informationen med tidigare vald 

forskning.  

 

 Etiska övervägande 

Vid intervjusituationerna som skett via e-post har respondenterna innan intervjuerna fått ta del av de 

forskningsetiska övervägandena som jag följer i denna uppsats. Vetenskapsrådets fyra etiska principer är 

de riktlinjer som råder vid samhälleliga eller humanistiska forskningssituationer (Vetenskapsrådet, 2019) 

Informationskravet, detta uppfylls genom att jag informerat de intervjuade om syftet med 

intervjuerna och deras medverkan. Samtyckeskravet, de intervjuade gav samtycke till att delta samt 

informerades om att de när som helst under pågående intervju fick avböja till att medverka. De 

informerades om att de fick styra över tid och under vilka villkor de kunde medverka. 

Konfidentialitetskravet, personerna som har intervjuats informerades om att de kommer att avpersonifieras 

i min uppsats och att deras uppgifter och svar inte kommer att vara tillgängliga för obehöriga. 

Nyttjandekravet, det insamlade materialet från intervjuerna kommer enbart att användas i min uppsats och 

svaren kommer därmed inte att användas i andra syften än vad jag informerat de intervjuade personerna 

om (Vetenskapsrådet 2019, 6–14). 
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 Bakgrund 

2.1  Konsten i skolan 1842–1930  

Per Hedström (2004) ger i sin avhandling Skönhet och skötsamhet: konstnärliga utsmyckningar i svenska 

skolor 1870–1940 bakgrunden till uppkomsten av konstnärliga gestaltningar i skolan. Han pekar på 

Folkskolestadgan 1842 och följande läroverksreformer som kom att förändra och expandera både 

verksamheten och dess behov av fler anpassade skolbyggnader i Sverige (Hedström 2004, 25–26). 

Illustrationer blev vanligare som pedagogiska hjälpmedel i böcker och omkring sekelskiftet blev 

skolplanschen allt vanligare i skolans klassrum (Hedström 2004, 28).  

 Vid sekelskiftet 1900 var hela Sverige industrialiserat vilket ökade de ekonomiska förutsättningar 

för samhället. Nybyggda skolbyggnader och ett hos allmänheten ökat intresse för offentlig konst bidrog 

enligt Hedström till att det blev allt vanligare med konstnärliga utsmyckningar i skolan. Han menar att de 

kan tolkas likt symboler för tidsandan med ökat fokus på kunskap och utbildning. Denna tid var också 

starkt präglad av socialestetiska och konstpedagogiska idéer som bidrog till ökat intresse för konst i 

skolorna. Hedström pekar ut två för den här tiden betydelsefulla personer, Ellen Key och Carl. G Laurin 

och deras konstpedagogiska och konstbildande idéer. Carl G Laurin var även medlem i Föreningen för 

skolors prydande med konstverk. Hedström sammanfattar att tankarna bakom konsten i skolan var att 

konsten skulle förädla och vägleda till det goda och det sanna. Förhoppningen var att konstens sköna 

skulle väcka renhet och ordningsamhet bland eleverna. Hedström beskriver att motiven och konstverken 

ofta föreställde barn och ungdomar som är aktiva och leker, läser, idrottar eller är ute i naturen. Detta 

speglar tydligt ett skötsamhetsideal och tidens starka idéer för friskhet och sundhet. Initiativet att 

utsmycka en skola kom ofta från olika håll. Det kunde vara arkitekten som ritat skolan, konstnärer, 

finansiären av utsmyckningen och ibland skolledningen. De flesta utsmyckningarna bekostades av privata 

medel. Eva Bonnier och hennes donationsnämnd samt Föreningen för skolornas prydande var två aktörer 

som bidrog med viktiga insatser för den här tidens konstnärliga gestaltningar. Hedström skriver att trots 

rådande tankar om konst till folket, var det fortsatt främst större städer och de högre läroverken som under 

denna tid fick konst till skolorna (Hedström 2004, 267–269). 

 

2.2 Föreningen Konst i Skolan  

Efter första världskriget spreds politiska idéer om förnyelse runt om i Europa. En av dessa idéer var att 

konsten återigen skulle nå en större spridning bland folket (Sandström, Stensman, Sydhoff 1982, 6). I 

denna tid av demokratiska och folkbildande tankar kom också intresset för barns skapande och kreativitet i 

fokus (Eriksson, Brandt, & Höjer Aspermyr 2006, 159). 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AInger%20H%C3%B6jer%20Aspermyr
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Beate Sydhoff (1982) nämner i inledningen till boken Konstverkens liv i offentlig miljö hur 

världsutställningen 1937 i Paris med sina monumentala verk lade grunden till att man i Sverige påbörjade 

satsningar på införandet av fler offentliga konstverk. 1937 är också året då Statens konstråd bildas i 

Sverige och enprocentregeln (beskrivning av enprocentregeln ges längre ned i texten) införs som ett ökat 

stöd för spridning av konsten och för bättre sociala och ekonomiska förutsättningar för landets konstnärer. 

Andra världskriget kom emellan för att se direkta verkningar av satsningen på konsten, men 1947 startar 

folkrörelsernas Konstfrämjande och samma år även föreningen Konst i skolan (Sandström, Stensman, 

Sydhoff 1982, 7, 82). Marita Lindgren Fridell som var intendent för föreningen Konst i skolan beskriver 

att föreningen bildades för att uppfylla önskemål av ökad konstutsmyckning i skollokalerna, att skapa 

utställningar tillgängliga för barn och unga både i och utanför skolverksamheten samt för att ge fler kurser 

och undervisningsmaterial till ungas skapande (Lindgren-Fridell 1984, 11). De konstpolitiska tankarna i 

föreningen återspeglar den här tidens strävan efter konstens expansion i skolorna. Denna strävan 

framträder även i den statliga utredningen 1948 års konstutredning. Fridell skriver att både utredningen 

och föreningen influerades tydligt av idéer av Herbert Read och hans Uppfostran genom konsten. I den 

menar han att barn och unga med hjälp av bild och symboler ges bäst möjligheter att iaktta och uttrycka 

sina känslor och föreställningar. Att barn har en starkare uppfattning av symboler, form, färg, dans, gester 

och ljud än det talade språket. Det är därför viktigt att tillgängliggöra kommunikation via dessa medel för 

att gynna barns utveckling. Vid barn och ungas möten med konsten är det viktigt att uppmuntra till deras 

egna upplevelser och tolkningar eftersom de psykiska förutsättningarna kan se väldigt olika ut (Lindgren-

Fridell 1984, 23–24). 

Föreningen konst i skolan upplöstes 1976 till följd av en mängd olika faktorer. Lindgren-Fridell 

pekar bland annat på ekonomiska brister och på hur konsten, fantasin och kreativiteten inte har värden 

som går att väga, mäta och se tydliga resultat i. Hon menar att de mer mätbara resultaten fick ta större 

plats i skolan och där platsade inte längre konsten (Lindgren-Fridell 1984, 205–206). 

 

2.3 Statens konstråd & Enprocentregeln 

Den statliga myndigheten Statens konstråd bildades 1937. De producerar och möjliggör offentlig konst i 

statligt ägda byggnader på uppdrag av regeringen. Konsten finns idag representerad över hela Sverige och 

några av de uppdrag statens konstråd tidigare jobbat med berör även pedagogik och förmedling av konst 

till skolor (Statens konstråd, u.å.). 

I samband med bildandet av Statens konstråd och deras uppdrag fattades ett beslut om en tillämpning där 

minst en procent av byggnadskostnaderna av offentliga byggnader bör gå till konstnärliga gestaltningar. 

Denna tillämpning kom att kallas enprocentregeln trots att det inte är en lagstadgad regel utan mer ett 

önskemål. Enprocentregeln tillämpas inte konsekvent i Sveriges alla kommuner men har ändå haft en 

viktigt kulturpolitisk kraft på konstens inkludering i samhällsbyggandet eftersom den konkret hänvisar till 

konstens förväntade befintlighet (SOU 1995:18, 71, KRO 2017, 2).  
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Årets konstkommun 2017 är en sammanställning av den granskning Konstnärernas riksorganisation utfört 

av konstpolitiken i landets kommuner. I den pekar man på kommunernas ansvar med att skapa 

förutsättningar för kulturen i staden. 

En genomtänkt och ambitiös konstpolitik grundas i att det finns policydokument som kan ge stöd för 

prioriteringar och satsningar på kultur och konst. Vill en kommun skapa utrymme för kulturell verksamhet 

bör man få in kulturperspektiven redan i samhällsplaneringen. 

                                                                                                                                                                    (KRO, 2017) 

I enkäten framgår att i något mer än 27% av kommunerna tillämpas enprocentregeln, i lika många 

kommuner till är enprocentregeln en rekommendation eller målsättning vid ny- och ombyggnationer. I 

några få kommuner ställs även krav eller delvis krav på att även vid privata byggnationer ska 

enprocentregeln tillämpas (KRO 2017, 8–9). Robert Stasinski (2013) skriver i en artikel i Konstnären att 

det är svårt att överblicka hur enprocentregeln följs, detta efter bolagiseringar och utförsäljningar av 

svenska myndigheter, bolag och verk. De ändrade ägarstrukturerna av kommun, stat och landsting har 

gjort att användandet av enprocentregeln kan skifta och vara svår att se ett överskådligt resultat av 

(Stasinski 2013, 24). 

 

2.4 Kulturrådet − de kulturpolitiska målen och skapande skola 

Myndigheten kulturrådet arbetar med att utveckla kulturen och att ge bidrag för att göra kulturen 

tillgänglig för alla. Dessa bidrag följs upp av kulturrådet och går till en mängd olika kulturutövande 

områden. Skapande skola är ett av dessa stöd som går till arbetet för att skapa samarbeten mellan skola 

och det professionella kulturlivet. 

Kulturrådet arbetar även med att skapa förutsättningar för genomförandet av de kulturpolitiska målen. I 

målen står det att kulturen ska ha yttrandefriheten som grund och att alla ska kunna ta del av kulturlivet. 

Kulturen ska gynna mångfald, kreativitet och konstnärlig kvalitet i samhället och vara en dynamisk, 

utmanande och fri kraft som bidrar till samhällets utveckling (Kulturrådet, u.å.) 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

● främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, 

● främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

● främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

● främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

● särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur (Kulturrådet, u.å.). 
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 Resultat 

I den första resultatdelen, del I redovisas frågorna och svaren från Malmö stads Kulturförvaltning och 

därefter frågorna och svaren från Muralcentralen. Del II är resultatet från de intervjuade bildlärarna och 

berör lärarnas åsikter och förhållningssätt till de konstnärliga gestaltningarna i skolmiljön.  

Del I 

3.1 Malmö stads kulturförvaltning 

Brevet till Malmö stad med frågor angående process och riktlinjer för konstnärliga gestaltningar landade 

efter en del vidarebefordringar hos sekreteraren för offkonstgruppen på kulturförvaltningen.  

Sekreteraren svarade att det just nu pågår en utredning och en kartläggning över hur arbetet kring 

konstnärliga gestaltningar till skolor ska gå till. Tidigare har det varit representanter från olika 

konstmuseer och konstinstitutioner i Malmö stad samt från kulturförvaltningens enhet för kulturanalys och 

stöd som tillsammans varit delaktiga i processen kring gestaltningsuppdrag till skolor. Den tidigare 

arbetsprocessen beskrivs på följande sätt: 

 

Gestaltningsförslaget har offentliggjorts genom en utlysning och inkommande förslag har behandlats och 

bedömts av en extern jury. Det finns fall där ingen utlysning gjorts, utan istället har Malmös offkonst 

grupp rekommenderat ett antal konstnärer som har direktupphandlats för mer specifika och mindre 

gestaltningsuppdrag. (Kulturförvaltningen, Malmö stad, 2019-11-26) 

 

När det kommer till riktlinjer för urvalet av gestaltningens uttryck eller material svarar kulturförvaltningen 

att det inte finns några formella riktlinjer som de följer. De hänvisar till ett aktuellt exempel från 2019 där 

konstnären fått förhålla sig till den tänkta platsen och till att materialet ska vara hållbart för att klara en 

offentlig miljö. Konstnären har därutöver varit fri att själv välja motiv och uttryck.  

På frågan om varför det ska finnas konst i skolor svarar kulturförvaltningen att den stärker 

möjligheten till delaktighet och inflytande för barn och unga. De anser också att konsten kan användas i 

undervisningen på skolan som en pedagogisk resurs. Vidare hänvisar kulturförvaltningen till att det 

handlar om en rättighet där alla som bor i staden, oavsett ålder ska ha möjlighet till kultur. Det finns en 

kulturstrategi i staden som kulturförvaltningen hänvisar till under följande punkter 

● att öka inflytande, delaktighet och makten över sitt eget liv för Malmös invånare 

oavsett ålder 

● att utgå ifrån Malmös unga befolkning 

● att stärka och utveckla samverkan mellan kulturliv, utbildning och forskning  

De hänvisar även till den kulturella allemansrätten som finns upprättad för stadens barn och unga 
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Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter 

att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser (Kulturförvaltningen, Malmö stad 2019-11-26) 

 

Kulturförvaltningen kan inte svara på hur många konstnärliga gestaltningar det finns eftersom de inte har 

de uppgifterna att tillgå. De nämner istället att Malmö stad inte konsekvent följer enprocentregeln även 

om den är antagen i kommunstyrelsen. De önskar med pågående omstrukturering att förbättra situationen 

så att fler skolor ska få konstnärliga gestaltningar vid ny-och ombyggnationer.  

Grundskoleförvaltningen återkom i ett svar att de försökt få fram skolor med gestaltningar i staden 

och hittat fem. Innan dess kontaktades en mängd skolor där svaret oftast var nej eller där få kände till om 

skolan de arbetade på hade några konstnärliga gestaltningar. Vid kontakten med Konstnärscentrum Syd 

berättade de att de märkt att det fungerade dåligt med processen och översikten av konstnärliga 

gestaltningar till skolor i Malmö stad. Att de hade informerat och försökt påverka Malmö stad om att 

använda enprocentregeln och att satsa på mer konst i skolorna, men utan goda resultat. Konstnärscentrum 

Syd gav uppgifter till en skola där de via skapande skola bidrag medverkat till en konstnärlig gestaltning. 

 

3.2 Muralcentralen   

Muralcentralen drivs sedan 2012 av två konstnärer som arbetar med utformningar av barns närmiljöer. De 

jobbar med vad de kallar för kollektiva konstprojekt med kreativa kunskapsförmedlingar och 

socialinriktade workshops. Uppdragen får de av kommun, fastighetsbolag och skolor. Muralcentralen 

hänvisar till Malmökomissionens utredning som visat att utanförskap motverkas när barn från alla delar av 

en stad får möjlighet att mötas. Muralcentralen ser sina kollektiva konstprojekt som möjligheter till att 

skapa sådana gynnsamma möten för stadens barn och unga. De finansierar oftast sina projekt från 

skapande skola bidrag. Bidraget ska finansiera både det permanenta verket och den föreläsning och 

workshop som legat till grund för gestaltningen. Muralcentralen menar att det skapat tighta ramar för hur 

de har fått gått tillväga för att ekonomiskt klara av processen. 

  

Själva processen är oftast att ett kulturombud kontaktat oss och säger att de har en viss summa pengar som 

de både vill ha workshop i klassrum och gestaltning för. Från vår sida har vi ibland fått slå samman 

klasser eller helt enkelt ta lägre ersättning per klass för att kunna finansiera verken från vår budget 

(Muralcentralen, 2019-12-12) 
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Likt Malmö stad svarar Muralcentralen att materialval bygger på hållbarhetsfaktorer. De använder ofta 

lackade och slitstarka material, mosaik eller kakel. De uppger att det ofta är ett kulturombud från 

uppdragsgivaren som granskar och tycker till om verket.  

Muralcentralen anser att konst och då framförallt verk där eleverna har varit delaktiga ökar studieron och 

skapar möjligheter till reflektion hos eleverna. De menar att det är av vikt att eleverna varit delaktiga i 

processen, inte nödvändigtvis gjort verken själva eller motiven, men att det funnits lyhördhet för eleverna 

och öppenhet i processen. I citatet nedan beskriver de vad de upplevt av skolmiljöer i avsaknad av konst: 

 

Vi har sett exempel på nybyggda skolor där det i n t e har funnits konst. Dessa miljöer blir snart slitna, 

nedklottrade och skavda. Jag kan uppleva det som en slags ostimulerad frustration (Muralcentralen, 2019-

12-12) 

 

Enligt Muralcentralen har den väggmålning som MKB (Malmö kommunala bostads AB) bekostat i 

Kroksbäck varit ett lönsamt projekt. Redan efter ett par år hade bolaget nämligen sparat in lika mycket 

pengar på minskad klottersanering som målningen hade kostat. 

I nuläget finns brister i de pedagogiska möjligheterna att inkludera även lärarna i konstprojekten 

menar Muralcentralen. Dels på grund av bristande ekonomiska resurser för projekten, dels tidsmässiga 

brister eftersom det inte finns någon avsatt tid till lärare att överhuvudtaget sätta sig in i de konstnärliga 

processerna. Lärarna närvarar istället i processerna med att “vakta sina elever”.  Muralcentralen hänvisar 

till en önskad situation för den pedagogiska och konstnärliga gestaltningen av skolorna i citatet nedan. 

 

I en idealvärld: En genomarbetad ekonomiskt hållbar process inkluderar såklart hela skolans personal och 

samtliga elever och om möjligt i startskedet med fastighetsägare och arkitekter. Då finns en konstnärlig 

möjlighet att göra ett bra verk som kan användas både som stärkande av tanke- och känslomässig 

inlevelse samt ämnesöverskridande referensobjekt i undervisningen. Och en adekvat arvodering för 

process och konstnärlig gestaltning (Muralcentralen 2019-12-12) 

 

 

Del II 

3.3  Bildlärarna  

Intervjufrågorna som skickades ut till bildlärarna besvarades av tre bildlärare på tre olika grundskolor i 

Malmö stad. Två av skolorna har klasserna förskoleklass till årskurs 9, medan den tredje skolan har 

förskoleklass till årskurs 6. De intervjuade lärarna har fått fiktiva namn i min uppsats för att uppfylla 
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konfidentialitetskravet (se 5.3) Lärarna har i denna sammanställning avpersonifierats och fått de nya 

namnen Ingela, Harald och Tina.  

Ingela har utbildat sig till bildlärare vid Malmö universitet och har nu jobbat åtta år som lärare. 

Hennes pappa var konstnär, men hon valde själv att bli bildlärare eftersom hon ville kombinera de 

konstnärliga uttrycken med ett mer akademiskt perspektiv. Harald är textildesigner i botten. Han har läst 

grafik och textil på folkhögskola och har en femårig utbildning på designhögskolan i Köpenhamn. Han har 

arbetat ett år som bildlärare och valde av privata skäl att bli bildlärare men med intresset för ämnet och 

konsten. Tina är utbildad vid Göteborgsuniversitet i engelska och textilslöjd. Hon har arbetat tre år som 

bildlärare och vill som lärare i bild förmedla sin egen uppskattning av konst och estetik vidare till eleverna 

och deras skapande.  

Samtliga lärare tycker att det är viktigt att eleverna i ämnet bild får chans att studera och möta konst i 

olika kontexter i samhället. Två av lärarna, Ingela och Harald beskriver att deras elever hamnat i ett 

utanförskap i samhället p.g.a. att de vuxit upp i ett område med socioekonomisk låg status. De anser därför 

att det är viktigt för deras elever att besöka andra platser i staden som ger eleverna större inkludering i 

samhället och mer förståelse för konsten. I citatet nedan beskriver Ingela situationen för hennes elever 

 

Våra elever är väldigt kompetenta och kunniga i ”sin” egen kultur och närområdets men saknar kontext av 

Malmö som konststad, andra konstnärer, varför saker och ting ser ut som det gör. Våra elever hamnar 

också i ett utanförskap i själva staden där de känner att de inte tillhör annat än sitt eget område. (Ingela 

2019-12-10) 

 

Harald hänvisar också till vikten av att se olika miljöer och former för konsten. Tina tycker det är viktigt 

att barn och unga får besöka konsthallar för det kan fungera som “ögonöppnare”. Ingela ger även i citatet 

nedan ett exempel på hur hon jobbar för att göra konsten i den offentliga miljön mer tillgänglig för hennes 

elever: 

 

Jag brukar ha ett temaarbete med årskurs 9 varje år som kallas ”bild i staden, stad i bilden” där vi 

diskuterar offentlig konst, tittar på olika miljöer och sedan ska de skapa en skulptur (föreställande eller 

abstrakt) i skala som ska förändra/förbättra/förmedla en vald plats någonstans i Malmö, sedan bygger de 

ett diorama som skärm till sin lilla skulptur (Ingela 2019-12-10) 

 

Det råder skilda uppfattningar om eleverna på de olika skolorna har likvärdiga möjligheter till 

kulturupplevelser. Tina svarar att hon tycker skolan kan förse eleverna med likvärdiga möjligheter, men 

ser att för hennes unga elever handlar det också utanför skolan om ett föräldraansvar. Ingela hänvisar till 

tidigare svar och menar att faktorerna av fattigdom, socialt skilda uppväxtvillkor och låg språkutveckling 
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gör att eleverna på den skolan hon jobbar på inte har likvärdiga möjligheter till kultur. Harald pekar också 

på som i citatet nedan att eleverna i hans skola inte ser samhällets kulturutbud som menat för dem. 

 

Nja, den offentliga konsten – konsthallar med gratis inträde är ju öppna för alla. Men här saknar eleverna 

kunskap om det, saknar föräldrar som introducerar dem och tar med dem till dessa ställen. För mina elever 

är det miljöer för andra människor, inte för dem. Generellt sett alltså. (Harald 2019-12-17) 

 

Tina jobbar på en nybyggd skola där hennes elever varit med i processen och valt ut vilka verk skolan ska 

få, hon beskriver dem som konst i form av lekredskap. Ingela nämner dels en målning i ett gatt på skolan 

som bibehållits väl och att det ska finnas en muralmålning med glaskonst som hon aldrig sett, utöver det 

nämner hon också elevarbeten och träskulpturer som skolans träslöjdslärare gör och byter ut då och då. 

Harald berättar att det på hans skola finns en skulptur utanför matsalen och en mosaikutsmyckning med 

citat av Karin Boye i rasthallen. 

Alla tre bildlärare tycker att konst är viktigt i skolmiljön och de menar alla att konst ska finnas i 

miljön för att göra den trivsam för eleverna. Ingela kopplar även samman allmänbildning med konst och 

kultur och menar att ”skolans uppdrag är att vara allmänbildande och konst och kultur är allmänbildande 

och viktigt för hur vi mår i vår miljö”. Hon tycker även att eleverna på hennes skola skulle behöva bredda 

sin allmänbildning. Harald svarar “definitivt. Konst är viktigt överallt. Något att mötas över, samtala 

kring, öppna ögonen inför och skapa trivsam miljö”. Tina tycker också att konsten ska finnas i skolan så 

att “barn lär sig att uppskatta konst och kanske till och med kräva det som vuxna”.  

Ingen av bildlärarna har använt sig av skolans konstnärliga gestaltningar i undervisningen. Och 

varken Ingela eller Harald har haft det i åtanke. Tina menar att det hittills inte passat in i undervisningen 

men att det är något hon ska försöka med. Alla kan dock se möjligheter med att använda sig av skolans 

befintliga verk i undervisningen. Ingela tycker att “Möjligheten är ju att man får en bättre anknytning och 

stolthet till det område man växer upp i”. Hon konstaterar också att nästa gång hon visar offentlig konst 

för eleverna ska hon även inkludera skolans egna verk. Harald ser möjligheter i att använda skolans verk 

med att det är “ett sätt att uppmärksamma eleverna på konstens möjligheter och olika skepnader”. Tina 

tycker den pedagogiska möjligheten med konsten i skolan är att “den är lättillgänglig och man ser på den 

med nya ögon”.  

Ingela svarar både ja och nej på frågan om hon vill använda sig mer av skolans befintliga verk. 

Harald att han kan tänka sig att göra det och Tina svarar att hon i framtiden vill använda sig mer av 

skolans konstnärliga gestaltningar. Ingen av lärarna kan se något hinder med att använda skolans 

befintliga verk i undervisningen. 
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 Analys  

Del I 

I denna del analyseras resultatet av Malmö stads och Muralcentralens svar.  

4.1 Processen och de finansiella förutsättningarna för skolans konstnärliga gestaltningar. 

Både Malmöstad och Muralcentralen pekar på de bristande finansiella förutsättningarna när det kommer 

till genomförandet av konstnärliga gestaltningar i skolor. När Muralcentralen beskriver sitt arbete med 

konstnärliga gestaltningar som sker på uppdrag av olika aktörer, avslutas beskrivningen med att peka på 

att det ofta är en stram budget som är med och påverkar.  

 

Själva processen är oftast att ett kulturombud kontaktat oss och säger att de har en viss summa pengar som 

de både vill ha workshop i klassrum och gestaltning för. Från vår sida har vi ibland fått slå samman 

klasser eller helt enkelt ta lägre ersättning per klass för att kunna finansiera verken från vår budget 

(Muralcentralen 2019-12-12) 

 

När det kommer till Malmö stad nämner de att det just nu sker omstruktureringar och utredningar gällande 

arbetet med konstnärliga gestaltningar och senare i intervjun framkommer det att behovet av 

omstruktureringen delvis beror på brister kring tillämpningen av den till trots antagna enprocentregeln i 

kommunen.  

 

Procentsregeln är antagen i kommunstyrelsen och avser byggnadsanknuten konst, i dagsläget tillämpas 

inte procentsregeln konsekvent vilket skapar mindre goda förutsättningar för att garantera att alla 

nybyggda skolor får möjligheten till konstnärliga gestaltningar (Kulturförvaltningen, Malmö stad 2019-

11-26) 

 

Kanske är Malmö stad ett symptom på det som Robert Stasinski pekar på har skapat problem för 

enprocentregeln. Stasinski menar att ändringarna kring ägarstrukturer av kommun, stat och landsting 

skapat otydlighet kring hur enprocentregeln ska följas (Stasinski 2013, 24). Att Malmö stad saknar 

dokumenterade uppgifter om de konstnärliga gestaltningarna som finns på skolorna i staden 

överensstämmer också med den kritik Aulin-Gråhamn och Thavenius uppmärksammar i sin rapport kultur 

och estetik i skolan. I rapporten uppmärksammar de att dokumentation, kvalificering och synliggörande av 

det estetiska arbetet som görs inom skola är väldigt bristfälligt (Aulin-Gråhamn och Thavenius 2003, 14). 

Aulin Gråhamn och Thavernius menar att bristerna av dokumentation och kvalificering av kultur och 

estetiska insatser inom skola gör att de uteblir som resurser till att vidareutveckla liknande insatser. 
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Kanske är Malmö stads bristande dokumentation av konstnärliga gestaltningar i skolorna en resurs de går 

miste om när det ska genomföras nya konstnärliga gestaltningar.  

4.2  Bör konstnärliga gestaltningar finnas i skolan? 

Malmö stad och Muralcentralen är eniga om att konstnärliga gestaltningar ska finnas i skolmiljön för att 

skapa delaktighet och att det via delaktighet uppstår bra värden för eleverna. De anser båda att det är 

eftersträvansvärt att elever känner att de har inflytande på och i skolmiljön. De konstnärliga 

gestaltningarna kan användas till att skapa inkludering och delaktighet i miljön som pedagogiska resurser 

eller om eleverna inkluderas i verkens tillkomstprocesser.  

 

Att det finns konstnärliga gestaltningar i nära anslutning till undervisning stärker möjligheten till att 

använda konst och kultur som en pedagogisk funktion i skolan och ökar delaktigheten för alla barn och 

unga att få inflytande över sin närmiljö. (Kulturförvaltningen, Malmö stad 2019-11-26) 

 

Muralcentralen gör eleverna delaktiga i sin process av konstnärliga gestaltningar. De menar att 

delaktigheten kan vara bra för att eleverna senare ska känna stimulans i skolmiljön. 

 

verk med konstnärlig höjd som dessutom skapats i delaktighetsprocesser ger en helt annan stimulering till 

studier och incitament till eftertankar. Det behöver inte betyda att eleverna själva ritat/målat/skulpterat 

verken, men de ska ha varit delaktiga i processen hur de kom till. (Muralcentralen 2019-12-12) 

 

Muralcentralen anser att konstnärliga gestaltningar som utförts med omsorg och lyhördhet i en skolmiljö 

kan bidra till ökad motivation och vara bidragande faktorer till att eleverna tar hand om sin miljö. 

 

Vi har sett exempel på nybyggda skolor där det i n t e har funnits konst. Dessa miljöer blir snart slitna, 

nedklottrade och skavda. Jag kan uppleva det som en slags ostimulerad frustration (Muralcentralen 2019-

12-12). 

 

Muralcentralen hänvisar till en målning som är gjord i ett område med låg socioekonomisk status där 

klottret och tillhörande utgifter för sanering minskat. I rapporten från WHO beskrivs liknande erfarenheter 

där satsningar på kultur i områden med låg socioekonomisk status har minskat kriminalitet och bidragit till 

bättre förutsättningar för de boende i området. Det har även bidragit till att unga i området dragit nytta av 

kultursatsningarna i utbildande syfte (WHO 2019,11). Björklid hänvisar i sin rapport Lärande och fysisk 
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miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola från 2005 till 

forskning inom miljöestetiken och miljöpsykologin. Inom detta forskningsfält har man kunnat se att 

avsaknaden av estetiska värden i miljön kan ge oss undermedvetna signaler om brist på omsorg vilket kan 

göra att vi känner oss sorgsna, obekväma och värdelösa (Björklid 2005, 35).  

Båda dessa forskningar tycks överensstämma med erfarenheter Muralcentralen har haft i möten med 

skolmiljöer utan estetiska värden. Klotter kanske inte ska likställas med kriminalitet som i rapporten från 

WHO, men det är en intressant aspekt att saneringsbehoven av klotter minskat när kultur och estetik givits 

plats. Malmö stad säger sig också ha insikt om att estetiska inslag har värde för elevers upplevelser av 

delaktighet och inkludering i skolmiljön. Vilket gör att de säkert också kan dra slutsatser om de motsatta, 

dvs. vad brist på estetiska inslag och omsorg i miljön leder till, detta är dock inget de själva påpekar. 

 

Del II  

I denna del analyseras bildlärarnas svar. 

4.3 Lärarna & Skolornas konstnärliga gestaltningar  

De tre intervjuade bildlärare har olika utbildningsbakgrunder. Endast en av informanterna har en 

bildlärarutbildning. Det som förenar bildlärarna i deras val av yrke är att alla tre omnämner just konsten 

som bidragande faktor till att vilja jobba som bildlärare. Samtliga lärare tycker också konsten i skolmiljön 

är viktig och menar att den bidrar till en miljö för eleverna att må bra i. Att den är ”viktigt för hur vi mår i 

vår miljö” och att den ”skapar en trivsam miljö”. 

Pia Björklid hänvisar i sin rapport Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005) till Birgit Cold (2001) som också menar att miljön i 

skolan är viktig för måendet och harmonin. Cold menar att skolmiljön också bör ses som en del av 

undervisningsmaterialet i skolan eftersom den kan stimulera till nyfikenhet, estetisk undervisning och 

kreativitet (Björklid 2005, 36). Även i rapporten från Världshälsoorganisationen, WHO - What is the 

evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019) pekar en stor 

mängd insamlad forskning mot det som bildlärarna också anser, att kultur har en bra inverkan på vår 

psykiska och fysiska hälsa. I rapporten omnämns kultur öka livskvalitén och att i ett kulturdeltagande 

utvecklas inte bara kreativiteten utan det gynnar även flera andra kognitiva funktioner (WHO 2019, 9–10). 

Bildlärarna talar också om konsten i skolan som bidrag till utveckling för eleverna. Att den gynnar möten 

och samtal, att den verkar allmänbildande och att konst i skolans miljöer kan leda till att man som vuxen 

vill ta del av konsten.  

 

 Ja! Skolans uppdrag är att vara allmänbildande och konst och kultur är allmänbildande... (Ingela 2019-12-

10). 

                   ...att barn lär sig att uppskatta konst och kanske till och med kräva det som vuxna! (Tina 2019-12-17) 
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Definitivt. Konst är viktigt överallt. Något att mötas över, samtala kring, öppna ögonen inför... (Harald 

2019-12-17) 

 

I rapporten Kultur och estetik i skolan pekar författarna på liknande uppfattning av kultur och estetik. De 

menar att kultur och estetik är demokrati- och bildningsbärare och utvecklas, liksom annan kunskap i 

möten mellan människor. (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003, 12-14). 

 Lärarnas påståenden om konstens inverkan stämmer väl med tidigare forskningsresultat och lärarna 

tycks som ovan nämnt samstämda om konstens positiva inverkan på skolmiljön och eleverna. Det är dock 

ingen av lärarna som haft tid eller tanke på att uppmärksamma eller använda de konstnärliga 

gestaltningarna i undervisningen för eleverna. Detta samt att en av lärarna säger sig ha missat ett av 

verken på skolan bidrar till frågor om vilken vikt och engagemang som egentligen getts till de 

konstnärliga gestaltningarna i skolan. Kanske har lärarnas privata uppfattningar om konst svårt att 

inkluderas eller samspela med skolans mål i kurs- och läroplaner. Lärarnas förhållningsätt till konsten i 

skolan skulle kunna spegla det Lindgren-Fridell pekar på. Att konsten inte går att ”väga, mäta och se 

tydliga resultat i ” (Lindgren-Fridell 1984, 206) och därmed inte ses som användbart medel i en mer 

resultatinriktad skola. Att de konstnärliga gestaltningarna inte setts som pedagogiska redskap kan också ha 

att göra med lärarnas ämneskonceptioner. Bland de intervjuade lärarna har bara en bildlärarutbildning, 

lärarnas bakgrund och utbildning kan säkert ligga till grund för hur man ser på 

undervisningsmöjligheterna i ämnet. Ingen av bildlärarna ansåg att det fanns några hinder med att använda 

de konstnärliga gestaltningarna i undervisningen, men att de hittills inte tänkt på att använda verken är ju 

ändå ett slags hinder i sig.  

4.4 Skolan, Konsten & Samhället 

Alla tre lärarna ansåg det var viktigt att eleverna i bildämnet fick chans att studera och möta konst i olika 

sammanhang. Två av lärarna beskriver ett samhälleligt utanförskap hos eleverna eller som en av lärarna 

uttrycker sig att eleverna kommer från en “kulturellt fattig uppväxtmiljö”. De menar att möten med konst i 

samhället kan bidra till bildning och inkludering. Lärarna tycker inte att deras elever har likvärdiga 

möjligheter till att ta del av kulturella upplevelser. Bland eleverna är många invandrarbarn eller kommer 

från områden med socioekonomisk låg status. Faktorer som låg språkutveckling, bristande allmänbildning 

och barn till föräldrar med annan kulturell bakgrund menar lärarna är bidragande faktorer till 

utanförskapet. En av lärarna berättar att hon låter eleverna möta offentlig skulptur i närområdet till skolan. 

Därefter får eleverna till uppgift att arbeta och fundera över skulptur i relation till andra platser i staden. 

Denna uppgift skulle kunna ses som en aktivitet som uppmuntrar eleverna till en egen reflektion och 

integration i staden med hjälp av att upptäcka och relatera till konsten. I WHOs rapport sammanställs att 

kultur och estetiska aktiviteter för människor i integrationsprocesser har gynnat dem i deras upplevelser av 

att inkluderas i samhället (WHO 2019, 9).   
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Lärarna verkar väl medvetna om att utanförskapet är ett hinder för eleverna till att uppleva fler 

samhällsrum och kultursammanhang. Kanske kan lärarna likt det WHO pekar på skapa möjligheter för 

eleverna att via estetisk verksamhet upptäcka och vistas på flera platser i staden för att öka 

tillgängligheten.  
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 Tolkning 

I följande kapitel tolkas resultatet och analysen från både del I och del II med hjälp av tidigare redovisad 

forskning, övrig litteratur och teorier. Syftet är att besvara samtliga frågeställningar med hjälp av insamlad 

empiri från Malmö stad, Muralcentralen och de tre intervjuade bildlärarna. Frågeställningarna var: 

1. Vilken betydelse har konstnärliga gestaltningar i skolan?  

2. Vilken roll spelar konstnärliga gestaltningar som pedagogiskt verktyg i skolans undervisning? 

3. Vad finns det för möjligheter och hinder för konstnärlig gestaltning i skolan? 

Selander & Kress menar i Design för lärande - ett multimodalt perspektiv att i en skolmiljö finns det flera 

faktorer som bidrar till lärande. Rummen och miljön omkring oss kan exempelvis via sin design och 

utformning skapa olika förutsättningar för vilka olika aktiviteter som utförs där. Att bestämma över 

processer för planering av miljö, rumslighet och inredning är därmed också att delvis påverka rummets 

möjliga aktiviteter. Selander och Kress menar att rumslighet är ständigt närvarande i våra sociala 

relationer och interaktioner och bör ses som resurser i det multimodala lärandet. När det kommer till plats 

och betydelsen av konstnärliga gestaltningar till skolorna kan Malmö stad och i det här fallet även 

Muralcentralen ses ha inflytande på faktorer av rumsliga resurser till lärandet. Konstnärliga gestaltningar 

kan ses som möjliga bidrag till kulturella och estetiska läroresurser i skolans miljö. I rapporten Kultur och 

estetik i skolan (2003) lägger författarna fram idéer på utbildningsinsatser inom skola där det bör satsas 

mer på kultur och estetik för att utveckla kunskapssynen och kvalificera läroprocesserna. De pekar på att 

skolan ska lägga större vikt vid att stärka barn och unga i både sin yttrandekompetens och 

mottagarkompetens för att skapa ett samhälle där människor ska kunna yttra sin åsikt och bli lyssnade på. 

De menar att kultur och estetik kan vara två bra hjälpmedel för att öva detta (Aulin-Gråhamn & Thavenius 

2003, 12) 
Muralcentralen jobbar ofta i pedagogiska processer där eleverna inkluderas på något sätt i 

framställandet av de konstnärliga verken på skolan. Någonting de anser skapar delaktighet för eleverna i 

skolmiljön. De menar också att de gärna skulle se att lärarna är mer delaktiga i dessa processer, men att 

det ofta på skolorna råder brist på resurser till möjlighet för det. Malmö stad har hittills inte konsekvent 

följt enprocentregeln vilket bidragit till brister i form av färre konstnärliga verk till skolorna i Malmö. 

Trots denna brist ser de ändå positivt på konstnärliga gestaltningar i skolmiljön som de anser kan leda till 

ökad delaktighet för eleverna och som möjliga pedagogiska resurser i undervisningen.  
Utifrån intervjuerna av Malmöstad, Muralcentralen och de tre bildlärarna är uppfattningarna om 

konstens roll i skolmiljön att den kan bidra med faktorer till delaktighet, till ökad reflektion, till trivsel och 

utveckling hos eleverna. En av lärarna menar att konsten i skolmiljön är “Något att mötas över, samtala 

kring och öppna ögonen inför”. Genom att se till Vygotskijs sociokulturella teorier skulle man utifrån de 

analyserade svaren av informanterna kunna se att konsten i skolmiljön också kan bidra till att skapa de 

fyra faktorer han ansåg behövdes för lärande. Dessa är de sociala, de medierade, de situerade och de 
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kreativa faktorerna som Strandberg förtydligar i Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar 

(2006) Nedan följer en tolkning hur de konstnärliga gestaltningarna skulle kunna agera underlag till 

lärandet sett till dessa fyra faktorer. Som en social faktor skulle konsten i skolmiljön kunna ses när den 

skapar möten och samtal mellan människor. Konsten i skolmiljön kan också ses som medierande eftersom 

den är någonting att förhålla sig till i miljön, den består av material och tecken som kan tolkas och 

upplevas och den kan, som informanterna pekar på, skapa reflektion hos eleverna. Konsten kan vara 

situerad i skolmiljön när den finns i ett rumsligt eller socialt sammanhang där aktiviteter kopplas till det. 

När konstverken som Malmö stad och Muralcentralen menar skapar delaktighet i skolmiljön skulle de 

kunna ses vara situerade. Den kreativa faktorn skulle de konstnärliga gestaltningarna kunna bidra med 

som “ögonöppnare”, vilket en av lärarna menar att konstens funktion i skolan är. För eleverna kan det 

innebära att få syn på andra sätt att tänka, vara eller att börja vrida och vända på sina uppfattningar.  

Inom Estetiska läroprocesser pratar man om att lärandet sker där känslor, upplevelser, kunskaper, 

erfarenheter och analys hos eleverna integreras och skapar en helhet, där olika teckenkunskaper får 

gestaltas (Alexandersson & Swärd 2015, 3). Björklid hänvisar i sin rapport till Birgit Cold som menar att 

hela skolan kan ses som en lärobok, interiören kan alltså också ses som en lärandets resurs (Björklid 2005, 

36) 

Lärarna som intervjuades använde sig dock inte av de konstnärliga gestaltningarna som resurser i sin 

undervisning. Anledningen till att de konstnärliga gestaltningarna inte hittills används var att det varken 

funnits tankar på eller tid till att använda de platsspecifika verken. Lärarna hade en positiv syn på närvaron 

av konst i skolmiljön. De menade att den kunde ha en utvecklande effekt på eleverna. Att konst bidrar till 

allmänbildning och att aktivera upptäckarlust hos eleverna. Ingen av lärarna uppfattade några hinder med 

att använda sig av de befintliga konstnärliga gestaltningarna, utan kunde tvärtom se möjligheter med att 

använda sig av dem och ville involvera verken i framtida undervisning. Inom det multimodala lärandet 

kan läraren likt en designer använda sig av befintliga resurser och i dem börja se möjligheter till 

förutsättningar för lärande, men också för att se och förstå sig på pågående läroprocesser. Det handlar om 

att se bredden av faktorer som spelar in i lärandet (Selander & Kress 2010, 24–25). Två av bildlärarna har 

exempelvis elever som de anser har med sig sämre förutsättningar till att ta del av konst i olika 

samhällsrum eftersom de lever i ett utanförskap i samhället. Utanförskapet menar lärarna gör att den 

övriga kulturen som finns i staden blir mer svårtillgänglig. Lärarna ser de sociala faktorerna och de 

rådande makt- och miljöpositionerna som Selander och Kress menar kan vara faktorer som man som 

lärare också bör se till när det handlar om förutsättningar för lärandet (2010, 24–26). En av bildlärarna 

beskriver att utanförskapet gör att eleverna inte känner sig delaktiga i staden vilket gör att kontexten av 

konst och konstnärliga uttryck inte når eleverna. Hon berättar om ett exempel där hon i sin undervisning 

inkluderar eleverna i stadens offentliga rum. I undervisningen diskuterar de offentlig skulptur och genom 

att studera miljöer och konsten får eleverna sedan via en egengjord skulptur förändra/förbättra/förmedla en 

vald plats i Malmö. Arbetet som läraren beskriver skulle kunna tolkas som en estetisk läroprocess. När 
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elever får tolka, kritiskt granska, uttrycka och gestalta sitt lärande sker en sådan process som Marner 

menar är vägen till kunskap och utveckling för elever (Marner 2005, 131).  
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 Sammanfattning 

Det framgår i resultatdelen att samtliga informanter anser konstens roll i skolan är viktig. Att de 

konstnärliga gestaltningarna kan bidra till upplevelser av ökad delaktighet för eleverna och kan bidra till 

utveckling och lärande för eleverna. Malmö stad och Muralcentralen kan via införandet och verkställandet 

av konstnärliga gestaltningar i skolmiljön anses ha inflytande på faktorer av rumsliga resurser till lärandet. 

Det framgår dock att Malmö stads uppfattningar om konstens roll i skolmiljön inte avspeglar sig i deras 

handlingar, då de har otydliga och bristfälliga tillvägagångsätt när det gäller att planera in och utföra 

konstnärliga gestaltningar till skolmiljöer. Lärarna anser att konsten i skolmiljön öppnar upp till 

möjligheter till undervisning och att de konstnärliga gestaltningarna kan spela en roll som pedagogiska 

verktyg. Hittills har dock ingen av lärarna använts sig av verken i undervisningen. Konstnärliga 

gestaltningar i skolmiljön skulle kunna ses som resurser till lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv och 

skulle kunna användas som resurser i estetiska läroprocesser.  
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 Diskussion 

Betydelsen konstnärliga gestaltningar har i skolmiljön är i denna studie inte helt lätt att klargöra för. 

Samtliga informanter anser att det är viktig att konstnärliga gestaltningar finns i skolmiljön trots att det 

inte framgår tydligt i praktiken. Malmö stad har exempelvis inte satsat på att införa särskilt många 

konstnärliga gestaltningar till skolorna och brister i planeringen av nya och i dokumentationen av redan 

uppförda konstverk i skolorna. Av lärarna har ingen använt sig av konsten i undervisningssyfte och på 

frågan om vilka verk som skolan har svarar en av lärarna att hon inte sett alla konstverken.  

Trots att de befintliga verken på skolorna i denna studie inte används som pedagogiska verktyg i 

undervisningen kan de ändå tydas fungera som det. 

      Lärarna som intervjuats menar att de kan se möjligheter med att använda sig av skolans konstverk i 

framtida undervisning och att det inte finns några direkta hinder för det. Ur ett teoretiskt och ur ett 

didaktiskt perspektiv kan de konstnärliga gestaltningarna i skolmiljön ses bidra till lärande. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv och ur ett multimodalt perspektiv kan konstnärliga gestaltningar ses som yttre 

faktorer i vår omgivning som inverkar på och bidrar till vårat lärande. De konstnärliga gestaltningarna kan 

också ses som resurser i estetiska läroprocesser. I sådana läroprocesser kan verken i skolmiljön vara 

verktyg till att bredda elevernas språk- och teckenkunskaper. Konstverken på skolan kan i undervisningen 

bidra till att utveckla dialoger och samtal om upplevelser, erfarenheter, känslor och analyser. Lärarna kan 

via gestaltningarna hjälpa eleverna att upptäcka och att synliggöra sina egna upplevelser och uppmuntra 

de till att själva gestalta sitt lärande. Två av lärarna uttrycker att eleverna på deras skola befinner sig i 

utanförskap, att de saknar tillgång till staden och dess kulturella uttryck. Konsten i skolmiljön tror jag kan 

om den används i lärande syfte, bidra till att ge eleverna kunskap och övning i att reflektera över 

konstnärliga uttryck. Det kan skapa möjligheter för att synliggöra konst och göra att eleverna känner 

delaktighet till flera samhällsrum där konsten finns. Uttrycket “i gestaltandet blir vi offentliga och synliga” 

som används i rapporten Kultur och estetik i skolan tycker jag tydligt visar på hur konst och estetik kan 

fungera för att medvetandegöra, skapa identitet och meningsfullhet. Jag tror att konstnärliga gestaltningar i 

skolan kan ha en viktig funktion i att kommunicera vikt och meningsfullhet för eleverna som vistas i 

miljön. Att som lärare ta utgångspunkt i ett verk som är närvarande i elevernas egen miljö tror jag 

konkretiserar konsten, den finns här och inte nödvändigtvis och alltid distanserat. Att som lärare 

uppmärksamma estetiska uttryck och att lyfta elevernas egna tolkningar och lyssna på sina egna och 

andras upplevelser tänker jag är viktigt för att skapa nyfikenhet och respekt. Jag ser att konstverken kan 

bidra till en mängd lektionsidéer. Att exempelvis låta eleverna med utgångspunkt ur verket på skolan göra 

egna verk anpassade till rumslighet och plats. Att låta verket bli analyserat av eleverna eller att skriva 

poesi till eller skapa ett narrativ till konstverket kan vara intressanta sätt att uppmärksamma både eleverna, 

skolmiljö och konst.  

Då lärarna i denna studie inte själva kan se några hinder i att använda sig av skolmiljöns konstnärliga 

gestaltningar blir det intressant att försöka förstå vad som hittills ändå hindrat dem från att använda de i 

undervisningen. Hindret kan exempelvis vara bristen på tid. Muralcentralen som deltar i studien upplever 



 

 

  7-28 

att problemet för lärare är att de inte har tid eller ges tid att delta i tillblivelseprocessen av konstnärliga 

gestaltningar på skolor. Hindret kan också vara dolda förväntningar på miljön. Att undervisningen 

förväntas ske i klassrumsmiljöer, eller att konst förväntas betraktas i särskilda miljöer skapade för konst. 

Sådana förväntningar skulle kunna osynliggöra skolmiljön som möjlig resurs för lärandet. 

Hindret kan handla om konsten i sig att den är svårare att få att passa in som pedagogisk resurs i den 

resultatstyrda skolan. Konsten har inga tydliga rätt, går inte att väga eller mäta som Lindgren- Fridell 

nämner.  

Utbildningen hos lärarna tror jag också kan påverka användningen av konstnärliga gestaltningar i 

bildämnet. I denna studie har endast en av de tre intervjuade lärarna en bildlärarutbildning. Att inkludera 

offentlig konst och rumslig gestaltning i bildämnet handlar om lärarens ämneskonceptioner. Det krävs 

sannolikt ett intresse för konstnärliga uttryck och rumsliga gestaltningar för att också se möjligheterna till 

att använda dem i undervisning.  

Kanske finns ett samband med den just nu bristande prioritering av konstnärliga gestaltningsarbeten 

till skolorna i Malmö stad och lärarnas bristande intresse för att använda verken i undervisningen. Jag tror 

att om det lades en större vikt vid och satsades mer på att införa konst och estetiska uttryck i skolmiljön 

skulle det leda till att bildlärarna också började använda sig mer av konstnärliga gestaltningar i 

undervisningssyfte. Konstnärernas riksorganisation menar som tidigare nämnt att ”om man som kommun 

vill skapa utrymme för kulturell verksamhet bör man få in kulturperspektiven redan i 

samhällsplaneringen”. Sett till detta skulle Malmö stad i byggprocessen av att planera in fler konstnärliga 

gestaltningar till skolor och skolgårdar bidra till kulturella förutsättningar redan i samhällsplaneringen. 

Detta borde vara av intresse för Malmö stad för att gynna den kulturella allemansrätten för barn och unga 

som kulturförvaltningen hänvisar till i sin intervju.  

        Det vore en fortsatt intressant studie att undersöka skolmiljöer. Vad är skillnaden mellan skolmiljöer 

med konst och estetiska inslag närvarande i jämförelse med skolmiljöer utan? Vad tycker eleverna? Vid 

ett tidigare samtal med Statens konstråd berättade de att rådet idag framförallt jobbar med stora satsningar 

på konst i relation till högskolor och universitet. De berättade att det finns ett intresse från flera olika 

akademiska inriktningar att implementera konsten i högskolans och universitetens miljöer. Tankarna och 

upplevelserna kring konstens roll på högskolor och universitet vore också ett intressant ämne att fördjupa 

sig i.  
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Bilagor 

 

Intervjuguide  

Bilaga A  

Intervjufrågor till Malmö Stad 

1.Hur ser processen ut för konstnärliga gestaltningar till skolmiljöer i Malmö stad? 

2.Vad finns det för kriterier/riktlinjer för konstnärliga gestaltningar när det gäller 

urval, ex. lämpliga motiv/uttryck, material, placering etc.? 

3. Varför anser ni att det ska finnas konst i Malmö stads skolmiljöer? 

4. Ungefär hur många av Malmö stads skolor har en befintlig konstnärlig gestaltning 

i eller i anslutning till skolmiljön? 

 

 

     Bilaga B 

Intervjufrågor till Muralcentralen  

1. Vilka är ni (Beskriv också er verksamhet)?  

2. Hur ser er process ut för konstnärliga gestaltningar till skolmiljöer i Malmö 

stad? 

3. Vad finns det för kriterier/riktlinjer för konstnärliga gestaltningar när det gäller 

urval, ex. lämpliga motiv/uttryck, material, placering etc.? 

4. Varför anser ni att det ska finnas konst i Malmö stads skolmiljöer?  

5. Vad anser ni det finns för möjligheter med att jobba pedagogiskt med 

konstnärliga gestaltningar i skolor? för er och för lärare? ge gärna förslag. 

 

 

Bilaga C  

Intervjufrågor till Bildlärare 

1.Hur länge har du jobbat som bildlärare? 

2. Varför ville du bli bildlärare? 

3.Var och när har du utbildat dig? 
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4. Tycker du det är viktigt att eleverna i bildämnet får chans att studera och möta 

konst i rumslighet, på konsthallar, i offentlighet etc? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

5. Vad finns det för konstnärliga gestaltningar på den skola du jobbar på? 

6. Använder du dig av den befintliga konsten som finns i skolmiljön i 

undervisningen? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

7. Vad kan du se för möjligheter med att använda dig av skolans befintliga 

konstverk i undervisningen? 

8. Skulle du vilja använda dig mer av skolans befintliga konstverk i undervisningen? 

9. Vad kan du se för hinder med att använda skolans befintliga konstverk i 

undervisningen? 

10 Tycker du det är viktigt med konst i skolmiljö? om ja, varför tycker du det ska 

finnas konst i skolmiljön? om nej, varför är det inte viktigt? 

11. Upplever du att eleverna i den skola du jobbar på har likvärdig möjlighet att ta 

del av kulturupplevelser? om ja, hur? Om nej, varför inte? 
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