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ABSTRACT 

Ebbelind, Andreas 

Iscensättandets design 

- En litteratur- och intervjustudie om hur multimodalitet kan förverkligas i en pedagogisk 

praktik. 

Design of a setting 

 - A literature- and interview study about how multimodality can be realised in a  pedagogical 

practice . 

Antal sidor: 38 

Denna uppsats problematiserar initialskedet av en lärprocess. Syftet med studien är att studera 

vad ett iscensättande av kunskapssituationer kan vara och hur man designar desamma. De 

metoder som används är litteraturstudie och djupintervjuer med sakkunniga inom ämnesfältet. 

Texterna har analyserats och skrivits fram och sammanfogats inom ramen för uppsatsen. 

Intervjuerna han transkriberats och analyserats utifrån syftet.  

          Iscensättandet av kunskapssituationer presenteras utifrån fyra underrubriker. Konstnären 

som metafor, samtidskonsten, estetiska erfarenheter och ramverk för iscensättanden. Konstnären 

används delvis som metafor för den moderna läraren. Den estetiska erfarenheten och de kreativa 

processerna i alla skolans ämnen beskrivs som grundläggande inom pedagogik och är en 

förutsättning för designperspektivet.  

         I designen ingår mediering och multimodalitet. Mediering handlar om vilka 

medier vi använder oss av i vår kommunikation och vilken förståelse vi har av något. 

Multimodalitet är när vi använder olika uttrycksformer med skilda egenskaper, så som 

tal, text, bild, musik gestik mm. 

Sökord: Design, multimodalitet, iscensättning, didaktik, pedagogisk praktik 

Keywords: Design, multimodality, setting, didactic, pedagogical practice  
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1 Inledning 

För att göra sig förstådd behöver vi någon att kommunicera med. I kommunikation använder vi 

olika former, detta kallas för multimodalitet. Multimodalitet är när vi använder olika uttrycksformer 

med skilda egenskaper som var för sig skapar mening (text, bild, musik mm). Perspektivet på denna 

uppsats utgår från socialsemiotikens multimodala perspektiv. Detta perspektiv lyfter fram den 

sociala aktören som i sin kommunikation väljer att uttrycka sig på olika sätt. ”Semioti´k, det 

systematiska studiet av tecken och andra betydelsebärare, inklusive de icke-språkliga” (NE.se).  

 Gilje och Grimen (2007) diskuterar meningsskapande genom hermeneutiken. De menar att genom 

medvetna val kan språk och handling bli meningsfulla. ”Ofta förhåller det sig också på det sättet 

att den mening som ett fenomen tillskrivs varierar från aktör till aktör” (s. 172). Det säger något om 

hur meningsfulla fenomen kan och bör motiveras. Idag är eleverna beredda på att vara mer aktiva, 

de kräver nästan delaktighet och vill därigenom ta kontroll över sina egna lärprocesser. De är 

otåliga och måste mötas på ett annat sätt än tidigare som ger dem mening och därigenom en 

acceptans för läraren (Kupferberg, 2009).  

Detta arbete ställer frågor och försöker reda ut begrepp som behandlar lärarens pedagogiska 

planering gällande initialskedet av en undervisningsperiod, kurs, lektion eller sekvens. 

Alexandersson (1994) menar att det finns ett problem då lärare planerar sin undervisning genom 

påpekandet att fler lärare behöver planera mot ett specifikt innehåll. Målen i läroplanen och 

innehållet måste vara det centrala i förhållandet till barnen. Han resonerar om det alltmer 

fokuserade individuella arbetet och ansvarstagandet och menar att det specifika innehållet och dess 

planering har fått en underordnad roll. Det räcker inte att ta exemplen från läroboken, innehållet 

måste struktureras på andra sätt. Ett sätt enligt Alexandersson (2000) är att föra in estetiska 

arbetsprocesser för att motverka de gamla antika föreställningar om vad kunskap och undervisning 

är. Kupferberg (2009) påpekar här en viktig sak, att skillnaden mellan det som är traditionell 

utbildning och det som kallas estetiska lärprocesser är radikal.  

Mitt fokus ligger i hur man som lärare kan presentera ett innehåll för eleverna genom att 

medvetet göra olika val under lärprocessens gång. Dessa val styr lärprocessen genom att på olika 

sätt leda arbetet framåt. Jag är även intresserad av hur man inom pedagogiken har hämtat inspiration 

från den samtida konsten och använder den samtida konstnären som metafor för en modern lärare. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att genom litteratur och intervjuer av sakkunniga studera vad ett iscensättande 

av kunskapssituationer kan vara. Ett vidare syfte är att presentera ett resonemang om själva 

designandet av iscensättanden som belyser hur den kan bli användbar i en pedagogisk kontext.  

          Informanterna är Lars Palm, Margareta Wallin och Staffan Selander. Lars Palm är 

bildkonstnär och lärare på Ringsbergskolan i Växjö. Margareta Wallin är filosofie doktor i bild och 

konstvetenskap vid Växjö Universitet. Staffan Selander är filosofie doktor, professor i didaktik, vid 

Stockholms universitet.  

2.1 Frågeställningar 

Genom att ställa följande frågor förväntas syftet klargöras: 

Vad säger litteraturen och informanterna om iscensättning av kunskap? 

Vad säger litteraturen och informanterna om design som pedagogiskt begrepp? 

Hur kan iscensättandets design belysas för att bli användbara i en pedagogisk kontext? 
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3 Litteratur 

En god lärmiljö ska formas av både lärare och elever där många resurser ska samspela och vara 

tillgängliga. I denna relation ingår att läraren och eleven ska ta tillvara på den mening som erbjuds 

d.v.s. ta gemensamt ansvar för sin inlärning (Rostvall & Selander, 2008). Detta kapitel belyser hur 

lärprocessens första steg byggs upp och har i enlighet med syftet att skapa en medvetenhet om 

metoden genom att ställa frågor om dess utformning.  

3.1 Iscensättning av kunskap 

”In short, places of experience, are the condition of possibility of pedagogy” (Løvlie, 2007, s.33) 

Detta synsätt menar Løvlie är ett sätt för skola och universitet att återupprätta pedagogiken som han 

menar har fått en allt svagare ställning i samhället de senaste decennierna. Situationer där man 

skapar gemensamma erfarenheter tillsammans med eleverna är att föredra. Løvlie menar att ”A 

pedagogy of place take the situations, horizons and context as basis of education” (s. 33). Dagens 

skola har ett stort problem, menar Løvlie, desto mer prov och andra former av individuell kontroll 

som dagens politiker efterfrågar, desto mer exkluderas det som han kallar den experimentella 

framställningen. 

3.1.1 Iscensättningens kontext 

Erfarenhet ska för att ge näring till undervisningen analyseras utifrån hela klassen och inte som en 

individuell kapacitet som enbart fokuserar det enskilda barnet. Subjektet för iscensättningen är inte 

eleverna, utan situationen. Detta betyder att man sätter verksamheten i fokus och utmanar invanda 

metoder genom att ställa viktiga frågor. Løvlie (2007) menar att skolan i Skandinavien är ett 

politiskt slagfält där den samtida pedagogiska debatten är i konflikt med samhället. Istället menas 

att undervisningen kan utgå från iscensättanden av situationer där erfarenheter upplevs och ger 

avtryck.   

          De flesta artiklar om iscensättandets kontext berör det samtida konstuttrycket, Illeris (2004, 

2006, 2009), Kupfenberg (2007,2009), Sernhede (2006) Där är betraktaren av det modernistiska 

konstverket utbytt till en deltagare som i en relation initierar verket. Meningen finns inte inne i 

verket utan i det samspel som deltagaren och verket befinner sig i. Verk baserade på relationella 

former av estetik är inte tänkta att representera något eller att bli betraktade, utan att erbjuda ett 

ramverk för öppna och reflexiva relationer. Därigenom öppnas rum för skillnader som kan användas 

i skapandet av sociala kommunikationsformer och samspel. Illeris (2004) använder två begrepp som 
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speglar två olika traditioner. Det nya sättet att se på lärande är genom ”the curious eye” och inte 

genom ”the good eye”. Det nyfikna ögat knyts till samtidskonstens uttryck och det goda ögat till 

det moderna. Illeris (ibid) vill visa att samtidskonsten är en teoretisk approach som kan gynna 

skolan i dess utveckling. 

3.1.2 Estetiska lärprocesser 

Løvlies utgångspunkt i artikeln ”Den estetiske erfaring” (1990) är att den estetiska upplevelsen är 

grundläggande i all pedagogik. Den beskrivs som en transformation av den egna erfarenhetsvärlden 

d.v.s. att man hela tiden skapar ny förståelse. En definition av transformation är ”transformera, 

omvandla (i grunden) (beträffande form, utseende eller annan väsentlig egenskap).” (NE.se) 

En teori byggd på transformation ser estetiska upplevelser som skapande, gestaltande och 

främmandegörande. Främmandegörandet är att skapa något för mig själv och att sedan vända detta 

tillbaka till mig själv genom reflektion.  

          Gråhamn & Thavenius (2003) och Persson & Thavenius (2003) skriver att kulturen och 

estetiken kan hjälpa till att utveckla formen för skolans verksamhet. De använder sig inte av 

begreppen relaterade till det moderna och postmoderna utan av en estetik som beskrivs i termer som 

modest (mode´st, som har små anspråk (för egen del).) NE.se eller radikal (radika´l, som innebär 

stora, grundläggande förändringar (som lösning på ett problem; om handling e.d.); (allmännare) 

genomgripande; speciellt om medicinsk behandling som syftar till fullständigt botande av sjukdom 

e.d.).) NE.se De knyter begreppen till skolan och menar att dess tradition bygger på en modest 

estetik som inte drar nytta av samtidskonstens utmaningar.  

 

Modest är skolans estetik därför att den är: Marginaliserad i skolan, den kämpar för ett eget 

litet rum i stället för att kräva att få vara med överallt som ett grundläggande perspektiv i all 

undervisning. Hämmad när det gäller att förhålla sig aktivt och skapande till nya former av 

konst och estetik. Tämligen ointresserad av innehållet och därmed av den estetiska formen 

som en del av meningsskapandet. I didaktiska termer sysslar den med ett innehåll som tas för 

givet och som man inte frågar varför man sysslar med (Persson & Thavenius, 2003, s. 64). 

 

Författarna föreslår en mer radikal estetik, som inte utesluter det tabubelagda och konfliktfyllda. 

Den använder sig av möjligheterna att skapa mening genom en transparant mediering d.v.s. kunskap 

av olika svårighetsgrad i samma situation. Den transparanta medieringen erbjuder nivåer av 

förståelse i samma iscensättande. Sernhede (2006) och Thavenius (2004) påpekar att det är dags att 



  10 

   

   

öppna upp skolan för en form av lärande som på ett annat sätt än det traditionella sätter fokus på 

den historiska kontexten, den samtida kulturen och det demokratiska samtalet.  

          I skolans värld växer intresset för de estetiska läroprocesserna. Något som Kupfenberg (2007, 

2009) påpekar genom att konst och kultur blir allt viktigare i samhället. Hans syn på den estetiska 

lärprocessens uppdelning skiljer sig inte mycket från Selander (2009), Lindström (2009), Marner & 

Örtengren (2003) och Marner (2005) men är lite mer generellt uttryckt. Den första generella 

aspekten är att lärare blir allt mer intresserad av konst och estetiska framställningar. ”För det andra 

är poängen med att använda begreppet estetiska lärprocesser att framhäva lärandeperspektivet” (s. 

108). Om man ser estetiska lärprocesser utifrån socialsemiotik och multimodalitet blir 

teckenskapande, mediering, tolkning och meningsskapande centrala. ”Att bearbeta och gestalta sin 

förståelse genom att skapa egna kombinationer av tecken och medier i en omskapande 

transformativ process är typisk för alla typer av kommunikation, men även för lärande” (Rostvall & 

Selander, 2008, s. 17).            

3.1.3 Iscensättning som begrepp 

Då vi läser eller upplever olika texter skapas betydelse genom att den ramas in. De normer som 

finns i samhället är dess inramning. Den inramning som detta arbete gör gällande är den kallad 

iscensättning (engelskans ”setting”). ”Iscensättning innebär att det finns en ide om hur texten ska 

bearbetas och förstås och vad man förväntas göra när man befinner sig i ett visst sammanhang” 

(Selander, 2008, s. 37). Sernhede (2006) menar att vi måste låta den specifika karaktären av 

innehållet komma fram. Detta kan knytas till Alexanderssons (1994) resonemang om lärarens 

medvetenhet. Vi måste förändra den tradition vi befinner oss i och skapa nya gemensamma 

inramningar. Ett arbetssätt byggt på dessa tankar kräver snarare mer planering för att inte hamna i 

en kaotisk röra (Sernhede, 2006). Løvlie (2007) menar att: ”All teaching requires a setting and all 

learning is bound to situations, the place where experience come into being and leave their traces” 

(s. 33). Likt en samtidskonstnär kan en lärare genom iscensättande erbjuda relationer genom 

mediering, det sätt vi uttrycker kunskap på genom olika medier, detta betyder att människan 

förändras i samspel med andra då man ser strukturer och mönster. Man lär sig behärska valda 

kollektiva handlingar för att senare kunna utföra dem själv. Denna process som innefattar socialt 

lärande och eget lärande betecknas som medierat lärande.  Det sociala lärandet ”sker som en social 

process, vilket medför att barnet blir delaktig i den gemensamma kulturen och kulturen kan därför 

sägas vara social” (Kroksmark, 2003, s. 447).  
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           En viktig aspekt av iscensättande är att eleven genom olika uttryck ska bli medvetna. Det är 

inte bara läraren som ska uttrycka sig utan iscensättandet förutsätter elevmedverkan. Selander 

(2009) säger att ”genom uttrycket kommer man till insikt, inte tvärt om” (s. 211), därför är det 

viktigt att även ha en gestaltningsprocess för att i den sociala gemenskapen få syn på vår 

gemensamma kunskap. Kommunikation i ett iscensättande sker genom flera semiotiska system där 

varje system är viktig (Rostvall & Selander, 2008). Denna kommunikation avses vara multimodal. 

”Detta betyder att kommunikation sker i olika teckensystem samtidigt och att de skilda budskapen 

antingen kan stödja eller motsäga varandra eller helt enkelt vara olika” (s. 13). Om vi i 

iscensättandet använder teckensystem som eleverna inte förstår går meningen förlorad. ”En 

upplevelse blir meningsfull för en individ eller en grupp när enstaka tecken sätts i en viss relation 

till varandra” (ss. 18-19).  

           Iscensättandet beskrivs som en social inramning där mening och kunskap uppstår mellan 

människor i dialog med varandra i ett visst sammanhang. Den avgör vilken mening som erbjuds och 

påvisar vilken tolkning som har företräde. Iscensättandet har olika nivåer av förståelse inbyggd i 

sig, den kan vara transparant. Att förstå kan vara att begripa något, men att förstå kan också betyda 

att jag kan förklara det jag begriper för någon annan. Jag förstår också något då jag kan tillämpa och 

sätta in det i ett nytt sammanhang (Selander, 2009). När vi ska förklara det vi förstått innebär detta 

att vi på något sätt måste gestalta det. Det vi gestaltar är inte en avbild utan det är vår tolkning av 

det vi förstått. 

3.2 Design som pedagogiskt begrepp 

Design är ett väl etablerat begrepp inom en rad funktioner i samhället. ”Design, formgivning, dvs. 

gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter och miljöer. I dagligt tal 

avser ordet vanligen en produkts form eller utseende” (NE.se) Design innehåller en nyskapande 

funktion vilket inte har varit nödvändig inom skolans praxis som varit styrd av redan färdiga 

läromedel och framställningsformer. På senare år har skolans tradition ifrågasatts (Selander, 2009) 

och förefaller inte längre lika självklar. Hur lärandet ska utformas är idag upp till läraren och detta 

ställer krav på kunskap om vilka verktyg och medier man kan använda i förhållande till lärprocesser 

och bedömningssystem. Selander definierar då frågan ”Hur skall man utforma – designa – 

undervisningsgrupper, använda lokaler och välja arbetsredskap? Och utifrån vad ska man bedöma 

olika prestationer?”(s. 221) Läraren blir utifrån design medskapare av verksamheten och inte en 
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representation av ett läromedel. Som påpekats tidigare blir eleven aktiv och detta leder till att eleven 

och läraren tillsammans designar undervisningen (Illeris, 2009).  

Selander (2008) går in på hur design av lärsekvenser fungerar på att teoretiskt plan genom att 

beskriva olika pedagogiska strömningar där varje paradigm står mot det samtida samhället. 

Beteendeförändring i form av behaviorismen fungerade på 1960 – 70 talet då skolan socialiserade 

barnen in i det industriella samhället. Lärande som begreppslig utveckling genom konstruktion av 

sig själv stod i centrum på 1970 – talet. Då samhället förändrades ytterligare började vi se lärande 

genom John Deweys ögon som erfarenhet och handling. Detta perspektiv utvecklades ytterligare 

genom att den sociala miljön tillskrevs en större roll för lärandet. Man lär sig snabbare i en 

gemenskap än om man är själv.  

 

Design för lärande är ett perspektiv som är utvecklat ur några av de paradigm vi sett ovan: 

Från Dewey iden om erfarenhet och aktivt skapande, från sociokulturell teori idén om situerat 

lärande och den roll som artefakterna spelar samt från socialsemiotiska teori idén om 

multimodalitet (Selander, 2008, s. 34).  

 

Dewey var i sin forskning individbaserad, medan Vygotskij som står för det sociokulturella 

betonade ett starkt gemenskapsperspektiv. Design befinner sig mellan det individuella innehållet 

och det gemensamma uttrycket, det är de frågor man ställer sig som gäller hur innehållet ska 

presenteras (Kress & Leeuwen, 2001). Om man tänker på en traditionell skola som har en 

lingvistisk syn på hur vi presenterar kunskap så behövs inget designperspektiv, monomodalitet 

ingår inte i begreppet. Marner och Örtengren (2003) knyter begreppet design till den skandinaviska 

diskussionen om estetiska lärprocesser. De anser att om man sammanför de två begreppen skulle 

man insikt i hur vi skapar vår egen förståelse. 

3.3 Iscensättandets design  

Enligt Kress och Leuween (2001) så designar man tre saker samtidigt. Det första man gör är att 

formulera diskursen, eller att kombinera densamma. För det andra så designas interaktionen som 

ska ske inom diskursen. Det sista som designas är på vilka sätt olika verktyg ska kombineras.  

 

As a question of design this involves issues such as what modes to use for what segment, of the 

curricular content: how to arrange the content, for instance whether to devise a (largely) 

sequential structure for it: how to arrange the ensemble of modes in the structure, and, as we 
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said the initial decision as to the rhetorical and epistemological starting point (Kress & 

Leuween, 2001, s., 51). 

 

För att formulera sig kring verksamheten där interaktionen mellan läraren och eleven gemensamt 

ska formas genom olika semiotiska verktyg måste man ställa frågor om iscensättandets design. 

Detta handlar om hur man medvetandegör designandet av den inramning man befinner sig i. Jag ska 

i detta avsnitt presentera en rad olika frågeställningar som olika författare presenterar och som har 

anknytning till de tre olika perspektiven. Marner och Örtengren (2003) menar att man måste ställa 

sig frågan ”vad kan man göra, tänka, uppleva med den här medieringen?” (s. 23) innan man 

planerar in de verktyg/medieringar som ska användas t.ex. kroppen, föremålet, matematiska 

formeln. Det är viktigt att inse att olika medier kompletterar varandra på olika sätt och behövs i en 

multi – eller intermodalitet (hur olika verktyg samverkar). Enligt Rostvall och Selander (2008) finns 

det en uppsjö kriterier som man kan använda för att skapa det de kallar god design.  

 

Materialet ska vara relevant och funktionellt för sitt syfte, vara överskådligt och ha en klar 

struktur. Det ska också finnas en klar ide om användaren, dennes intresse, förutsättningar och 

möjlighet att själv använda materialet för sina syften. Också interaktivitet, lekfullhet och 

estetisk har blivit viktiga aspekter. Ytterst måste man som designer ta hänsyn till hur identiteter 

skapas och prövas i det sociala rummet som användaren befinner sig i (s. 22). 

 

I skolan finns målsystem och elever på olika nivåer vilket medför att designen måste ta hänsyn till 

alla elever. Rostvall och Selander (2008) ställer hjälpande frågor för det fortsatta arbetet. Vad är 

syftet? Är syftet klart för mig? Kommunicerar jag detta syfte med dem som berörs? Hur är 

redskapen och rummen uppbyggda? Vilka är deras funktioner? Vad kan de användas till? Kan de 

användas på andra sätt? Lindstrand (2009) påpekar att vi måste göra val då vi ska designa 

iscensättanden, det måste ske ett urval av aspekter som beskriver det vi vill belysa. ”Det första 

steget i teckenskapandet är således att identifiera de delar som utifrån vårt intresse i 

sammanhanget, bäst kan fungera som sådana symboler. Det följande steget handlar om att ge 

denna symbol ett uttryck, en form” (s. 155). Selander (2008) påpekar att det är valen under 

processen som styr det fortsatta lärandet.  

           Det finns en rad bakomliggande faktorer som spelar in i design. Är det som ska designas ett 

längre övergripande tema, lektion eller en mindre lärsekvens. Utifrån de resurser som finns 



  14 

   

   

tillsammans med läroplan och den inramning som skolan har designas det som är den formella 

lärsekvensens början (Selander, 2008b). 

 

Själva iscensättandet förutsätter bland annat en läroplan, en kursplan och ett 

bedömningssystem. Detta är dock inte alltid uppenbart i själva situationen då en aktivitet 

igångsätts. Läraren introducerar en uppgift eller ett tema, en idé om ett innehåll och en 

lärandesekvens. I första fasen kan det ingå en motivering och klargörande av syftet, en 

beskrivning av förväntande aktiviteter, vilken typ av produkt eleverna ska redovisa samt 

kriterier för bedömning och betyg (Selander, 2008, s. 42).  

 

Enligt Selander (2008) är de metareflekterande frågorna viktiga. Exempel på frågor är ”Vad visste 

du om ämnet förut? Vad var nytt för dig? Vad kommer du att minnas i fortsättningen? Vilka är 

textens viktigast saker? (Selander, 2008, s. 93) Dessa frågor avser främst att arbetas med under 

arbetets gång men behöver finnas med i designandet. Jewitt (2008) beskriver design som didaktik 

(d.v.s. vad, hur och varför) genom att påtala det multimodala pespektivet. Läraren är ur detta 

perspektiv en aktör som aktivt väljer ut och gestaltar undervisningen genom att använda 

teckensystem. ”Didaktiska redskap kan vara allt från den egna kroppen och gestiken till skriften på 

den svarta tavlan eller de digitala redskapen i form av virtuella lärmiljöer och interaktiva 

whiteboards” (Jewitt, 2008, s. 245). För att design ska fungera som begrepp krävs det multimodala 

perspektivets meningsskapande funktion. Multimodalitet förutsätter att även ickelingvistiska 

teckensystem har betydelse för lärandet och inte anses enbart vara motivationshöjande för att 

påverka ett fenomen. 
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4 Metod 

Genom syftet belyses det som för läraren och verksamheten kan vara intressant för att utveckla 

skolans verksamhet. Detta betyder att den kunskap som eftersöks ska vara tillämpningsbar och väl 

teoretisk förankrad. ”Med teoretisk förankring menas att ett arbete tar sin utgångspunkt i teorier 

eller modeller” (Patel & Davidsson, 2003, s. 11). De påpekar att forskningen ska ha ett värde, man 

ska se nyttan och arbetet måste vara metodiskt och noggrannt. 

4.1 Metodval  

Vetenskapsrådet (2005) beskriver olika roller som forskaren kan anta, de är explorativa roller som 

skapar sammanhang och hypoteser eller prövar densamma. Forskaren kan beskriva, analysera eller 

tolka olika material genom kvalitativa eller kvantitativa metoder. Ett utforskande av begrepp kan 

beskrivas som ”explorativt” då man enligt Patel och Davidsson (2003) använder en mångfald av 

tekniker för att samla in sin empiri. Empirin i denna uppsats bygger på tolkandet av skilda 

textmaterial (litteratur och djupintervju) och är kvalitativ. Den består utav ett systematiserande av 

begrepp för att få större klarhet utifrån frågeställningarna för att relatera befintliga teorier med 

verkligheten d.v.s. skapa sammanhang. När det redan finns en mängd information som den 

undersökande forskaren försöker skapa mening i är den deskriptiv.  

          I denna uppsats används litteraturgranskning och tolkandet av djupintervjuer för att skriva 

fram empirin. Litteraturen ger en teoretisk grund i de redan befintliga teorierna och gör intervjuerna 

så precisa som möjlig för att få en djupare förståelse av begreppen. Intervjuerna skapar de 

sammanhang som läsningen av litteraturen utelämnar. Detta kan bero på förförståelse eller textens 

svårighetsgrad. Informanterna är valda dels för att de uppfattas ha en djup förståelse av begreppen, 

men även utifrån att de har olika perspektiv på uppsatsen syfte. Detta förstärker litteraturen d.v.s. 

fördjupa min förståelse av frågeställningarna.    

4.2 Presentation av informanterna 

Informanterna är utvalda för att representera tre olika inriktningar. Meningen är att de ska 

komplettera varandra för att ge en djupare förståelse för frågeställningarna. Informanter är Lars 

Palm, Margareta Wallin och Staffan Selander. Lars Palm är bildkonstnär och lärare på 

Ringsbergskolan i Växjö samt involverad i olika kurser på Växjö universitet. Ringsbergskolan är en 

estetisk profilerad grundskola som strävar efter att arbeta med estetiska lärprocesser. Den andra 

informanten är Margareta Wallin. Hon är filosofie doktor i bild och konstvetenskap vid Växjö 
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Universitet. Den tredje informanten är filosofie doktor, professor i didaktik, Staffan Selander vid 

Stockholms universitet. Han är också grundare av nättidskriften Designs for Learning.  

4.3 Genomförande 

Syftet med en litteraturgranskning är att få en överblick som belyser syftet och frågeställningarna 

utifrån olika perspektiv och att skriva fram koncentrerad text som ligger till grund för analysdelen 

och diskussionen. Enligt Backman (2008) har en litteraturgranskning ganska blygsam anspråksnivå 

i den mening att den sällan presenterar nya begrepp. Det är dock viktigt att man förklarar de 

begrepp man använder. En litteraturgranskning kan vara en introduktion i ett arbete som till 

exempel använder den kvalitativa forskningsintervjun som empiri. I detta fall är litteraturen 

forskningsdisciplinen tillsammans med den kvalitativa forskningsintervjun. Detta innebär att man i 

litteraturgranskningen ”måste underkastas lika strikta metodiska regler och normer som den 

traditionella och etablerade forskningsprocessen” (Backman, 2008, s. 74).  

         Tolkningen av texter genomgår i stora drag samma granskning som Kvale (1997) beskriver 

för den kvalitativa intervjun. För man över analysens sju steg till evalueringen av texter så ger detta 

en grundstruktur. Först läser man igenom texten, letar efter förhållanden och mönster som är 

intressanta. Dessa markeras tillsammans med viktiga nyckelord. Nyckelorden värdesätts från + till 

+++ där + betyder att texten angränsar till ett begrepp. ++ betyder att de berör ett begrepp. Slutligen 

så har vi +++ som betyder att den beskriver ett begrepp (iscensättning, design och multimodalitet).  

Syftet med detta är enligt Kvale (1997) att kartlägga materialet så att det blir tillgängligt för analys. 

Den meningsanalys jag använder mig av är ad hoc som anses vara den vanligaste metoden. Här 

hoppar man mellan olika meningsanalyser för att skapa så mycket mening som möjligt. Exempel på 

analysmetoder jag använt är meningskoncentrering där utsagor skrivs ihop till koncentrerad text och 

meningskategorisering där jag kodat texten efter dess innehåll.   

          När läsningen av litteraturen avslutats och strukturerats i en första innehållsmässig form så 

skapas utkast av frågor till intervjuerna. När det första utkastet av frågor gjorts så struktureras de för 

att få en slutgiltig struktur (se bilaga 1). Den kvalitativa intervjun är till för att fördjupa innehållet 

genom en hermeneutisk undersökning ”där man tolkar människors uppfattningar, t.ex. i 

brevsamlingar eller vid djupintervju”  (Vetenskapsråden, 2005, s. 31). Kvale (1997) talar om 

samtalet som forskning genom att lyfta fram det professionella samtalet. Detta samtal i form av 

djupintervju försöker beskriva och förstå de centrala begreppen i uppsatsen.  
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        Intervjuerna inleddes med att syftet med informanternas medverkan klargjordes. Därefter 

lästes syftet med undersökningen upp för att skapa ett klart fokus på innehållet. Intervjuerna 

genomfördes i lugna miljöer och fick karaktärerna av vanliga samtal om ett gemensamt intresse. De 

tog mellan 45 till 90 minuter att genomföra. Intervjuguiden blev en karta där jag noterade de 

frågeställningar vi berört under samtalet och som inte var ledande. Det var viktigt att informanterna 

inte fick känslan av att de skulle jämföras med någon annan utan att uppsatsen ville presentera olika 

syn på begreppen. Transkriberingen genomfördes ordagrant och genomgick samma granskning som 

litteraturen. Den analysmetod som användes här var framförallt meningskoncentrering, men även 

hela citat eftersträvades i materialet för att på ett så korrekt sätt som möjligt återge informantens 

information.  

          Efter tolkandet och framskrivningen av litteraturen och intervjuerna började en omfattande 

genomläsning av hela materialet för att hitta genomgående innehåll som presenterades i 

analysdelen, kapitel 6.   

4.4 Etiska ställningstaganden 

En intervju har stora etiska krav gällande informanternas rättigheter. I Vetenskapsrådets text 

”Forskningsetiska principer” (1990) diskuteras fyra huvudkrav. Det första kravet handlar om den 

information som informanterna får om intervjuns syfte och vilka villkor som finns för deras 

medverkan. Informanterna i detta arbete är utvalda för att ge djup och sammanhang till texten. De 

medverkar som experter om de begrepp uppsatsen behandlar och är tillfrågade som sakkunniga. 

Deras bidrag i form av intervjuer behandlas som likvärdiga delar till litteraturen. Det andra kravet 

handlar om samtycke till medverkan. Genom att informanterna har gått med på att bli intervjuade så 

har de givit sitt samtycke. Om någon av de tre intervjuade inte vill förekomma med namn så 

behandlas detta under det tredje kravet som handlar om att det inte i uppsatsen ska gå att kännas 

igen. Här finns en rad lösningar som diskuteras vid intervjutillfället innan beslut tas om hur 

refererandet av intervjun skulle hanteras. Det sista och fjärde kravet behandlar det material som jag 

samlat in under intervjun. Det får inte lånas ut eller användas i andra syften än uppsatsarbetet.  

          Den framskrivna texten från intervjuerna erbjöds för genomläsning av informanterna för att 

verifiera mina tolkningar av deras utsagor. De gavs även möjlighet att ändra i textmaterialet eller ge 

synpunkter på det som används vid respektive kapitel. Slutligen kom även de intervjuade 

personerna att läsa de delar som de fanns med innan uppsatsen publicerades.     
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5 Resultat 

Under resultatdelen redovisas vad informanterna delgivit i intervjuerna. Det empiriska presenteras i 

form av de framskrivna texterna av intervjuerna. På detta sätt sluts cirkeln, litteraturen utgjorde 

basen för intervjuerna. Intervjuerna knyts i analysen tillbaka till litteraturen för att skapa 

sammanhang. Resultatet enligt Backman (2008) innehåller inte ”några generella slutsatser eller 

implikationer utan är en rak och mer eller mindre objektiv, neutral beskrivning av utfallet” (s. 43). 

Kapitlet kommer att ha samma struktur som frågeställningarna i kapitel två.  

5.1 Vad säger informanterna om iscensättning av kunskap? 

5.1.1 Margareta Wallin 

Samtidskonsten finns i många olika former samtidigt, från traditionella tekniker till installationer, 

videoprojektioner mm. Den behandlar frågeställningar som kan vara stora, meningen med livet eller 

relationer mellan folkslag, eller små. Idémässigt kan det vara en otrolig skillnad mellan verken. Det 

finns en stor acceptans mellan de olika konstnärerna och dess former, man accepterar att man jobbar 

på olika sätt. De motsättningar som finns beror nog på att man känner att man inte duger om någon 

gör på ett annat sätt, ”men det kan ha att göra med att samtidskonsten blir mer och mer teoretisk 

och det är ju inte alla som är intresserade av det och då tycker de att hantverket kommer bort.”  

Konstnären idag jobbar mer ute i samhället, konsten har kommit närmare människorna och blir då 

mer angelägen. Konst är inte längre något exklusivt utan konsten berör människor. Den är mer 

horisontell, tillgänglig för fler.  

          Om man ska jämföra den moderna och postmoderna konstnären så kan man tänka sig ”att 

idag har en samtidskonstnär en frågeställning han utgår ifrån som han/hon vill jobba med.”  Ett 

exempel på fråga kan vara skillnaden mellan könen. Denna fråga kan undersökas genom olika 

tekniker, medie och metoder. ”En modernistisk konstnär kanske mera jobbade två- och 

tredimensionellt för att testa en form, inte för att testa en frågeställning.”  När man testar en fråga 

blir man mer en pedagog som sätter en fråga i fokus för lärande och reflektion. ”Jag tänkte på 

samtalet i samtidskonsten, det är syftet med dagens konst att den ska skapa ett samtal.”  Idag kan 

konsten fylla samma funktion som religionen förr, frågor om liv och död behandlas genom 

gestaltningar, frågeställningar eller iscensättningar. Detta är något som behövs och uppskattas. Det 

medför att man inte bara kan göra en tavla och hänga upp den, man måste som konstnär idag vara 

beredd på att samtala om konsten. ”Förut kunde man ju bara göra något, hänga upp det och gå 
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därifrån. Men idag måste man kanske förklara eller ställa upp på olika saker. Jag tror att man på 

konstnärsskolor idag får lära sig att tala om sina verk på att annat sätt, att lägga fram sina 

synpunkter från alla möjliga håll.” Sammanfattningsvis kan man säga att  

 

den modernistiska konstnären är fokuserad på artefakten och har ett tolkningsföreträde, han vet 

vad som är det rätta medan den postmoderna konstnären har en integrerad konstnärsroll. Han 

utgår från ett begrepp som han sedan testar gentemot en frågeställning.   

 

Samtidskonsten erbjuder relationer, ”om man ska sammanfatta relationell estetik så är det att 

presentera något som inte är färdigt. Det är det som gör det intressant. Den erbjuder relationer, 

sätter igång något som man inte riktigt vet vart det tar vägen.”  

          Begreppet visuell kultur används bl.a. för att knyta samtidskonsten till en skolkontext om 

situerat lärande. Detta görs genom det nyfikna ögat, vi måste lära oss att se nyfiket på världen. 

Visuell kultur är inget nytt begrepp ”det handlar om hur hela livet är gestaltat genom gester, mimik 

och kroppsspråk.” Allt blir viktigt och inte bara designade föremål. ”Det nyfikna ögat öppnar upp 

sinnena för världen, lär oss att se bilder och bli medvetna om olika kulturer. Det har heller inga 

värderingar om vad som är viktig riktig kunskap, den låter oss titta överallt och skapa sin egen 

tolkning. Man blir en av alla andra.”   

5.1.2 Lars Palm 

Det samtida konstuttrycket kännetecknar en enorm spännvidd av olika sorters konst, allt från gamla 

traditionella former till nya metoder och tekniker. Det kan vara texter, performance med kroppen 

som verktyg/teknik. Vi som jobbar med konst vet att hela spektrumet finns, det som är intressant  

 

i omformningen mellan modernitet och postmodernitet är konstnärsrollen som på något sätt 

kommer att utsättas eller utsätts för någon form av förändring. Om det i ett tidigare skede var 

konstnären som arbetade mer eller mindre ensam i sin ateljé och som tillverkade någon form av 

artefakt så börjar konstnärer mer och mer att arbeta i en integrerad del av samhället. 

 

Om man diskuterar skillnader mellan modernism och postmodernism utifrån konstären  

 

så kan man säga att den modernistiske konstnären ofta har ett tolkningsföreträde. Han har 

bestämt vad han jobbar med medan den samtida konstnären snarare utlägger sitt resultat precis 
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som en forskare. Han lägger fram ett resultat som publiken får ta del utav och det är inte säkert 

att konstnären själv står bakom alla tolkningar. Det blir ett skapande form av samtal mellan 

publik och verk. 

 

I postmodernismen så utmanas sanningstänkandet och det finns vägar in mot en ny undersökande 

attityd. De modernistiska slagorden autenticitet och genuinitet får sig en törn på ett intressant sätt. 

Den modernistiska konstnären syftar i sin konst till sitt inre medan den postmoderne ser sig själv i 

en relation till en annan kontext. Han kan ställa sig utanför verket som en vetenskapsman och ta ut 

sitt subjekt. Vi lever inte som förr i en kultur utan i många parallella som manifesterar sig på olika 

sätt. Det som är vackert på ”Youtube” är inte vackert hos Ingmar Bergman. Den postmoderne 

konstnären går ofta in i de parallella kulturerna och ser vad som händer då man för in dem i konsten 

för att få syn på nya saker, han går utanför och drar inte in sig själv.  

          Estetiska erfarenheter behövs i skolan ”om det är så att vi har en ide om att vi människor 

använder oss av alla våra sinnen och tolkar och förstår den värld vi lever i. Att vi inte enbart 

använder oss av ett språk, sinne för att varsebli världen.” Detta är något vi måste förstå för att vi 

ska kunna nå de högre kunskapsmålen i skolan. Vi måste skapa platser för erfarenhet, en sådan plats 

är iscensättandet. För att ringa in iscensättandet så måste ”jag lämna synen på mig själv som den 

enda som förmedlar kunskap och jag förskjuts till en som kan konstruera en situation som 

möjliggör kunskapsbildande”. Iscensättandet erbjuder relationer, den relationella estetiken tar bort 

objektet och bildar en plan där deltagarna sätts in i en relation . ”Sedan finns det en form av 

iscensättning där konstnären mer tydligt beskriver förväntningarna på deltagarna d.v.s. styr mer 

iscensättandet i syfte att uppnå vissa delar.”  Eleverna måste vara medvetna om att man går in i en 

iscensättning, man får inte glömma varför man är där.  

5.1.3 Staffan Selander 

När man använder konstnären som metafor blandar man ofta ihop ”kreativa processer med 

konstnärliga processer, kreativitet finns i alla domäner.” Det är svårt att sätta ihop konstnärens fält 

med lärarens och använda sig av metaforen. ”Jag tycker att man ska lämna den diskussionen, 

företeelsen och tala om den kreativa skapande processen i lärandet och hur den kan uttryckas på 

olika sätt, då får vi en annan frågeställning.”  

          En iscensättning är som en ingångsritual, som en dörröppning. Man drar från gardinen och 

berättar vad som ska hända. Oftast i skolan så har man inte reflekterat över innebörden av att sätta 

igång en aktivitet. ”Utan den är självklar för att man har gjort den tidigare eller till och med blivit 
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utsatt för den.”  Läraren måste ha en mängd föreställningar om vad som ska hända med aktiviteten 

och man har troligen en mängd resurser till sitt förfogande. Iscensättningen är för läraren när arbetet 

börjar och för eleven ett sätt att förstå meningen med olika aktiviteter ”då menar jag att 

uppmärksamma iscensättningen är att uppmärksamma hur vi tydliggör poängen med det man ska 

göra.”  I skolan tas mycket för givet, så genom att ställa frågor om t.ex. iscensättandet så måste 

man artikulera det. ”Vad är poängen med att jag sätter igång den här aktiviteten för att vi ska nå 

dit i relation till de frågorna som eleverna eller studenterna har när de kommer hit.” 

          Lärare som jobbar ihop måste ha ett fast pensum så att man förstår varandra, detta gäller även 

läraren i förhållande till eleven. ”Men så sker inte i skolan, skolan tar ju inte eleverna på allvar på 

det sättet att de har något med sig utan de är alltid unga och nya och så ska de bli jätteintresserade 

av det här just nu. Det är en otroligt idealistisk föreställning.” Iscensättningen fokuserar en 

problematik som inte är så tydligt artikulerad. 

5.2 Vad säger informanterna om design som pedagogiskt begrepp? 

5.2.1 Lars Palm 

Kunskap uppstår mellan mig och elever, elever och objektet, eleven och elever, kunskapsbildningen 

blir pluralistisk, flerstämmig. ”Jag skapar ett ramverk och desto tydligare ramverket är ju friare 

blir man inom ramverket. Det ska innehålla olika delar, bland annat det man inte gör.” Det 

viktigaste verktyget vi har i skolan är läroplan, strävansmål, bedömningens inriktning och målen. 

Dessa ger oss en klar och tydlig bild av vad som ska iscensättas. ”Iscensättningen gör att vi får syn 

på det som vi vill få syn på men också att vi inte får syn på vissa saker.” En iscensättning är 

”inramning av en process där något ska ske, en händelse.” Multimodalitet handlar om att 

människan uppfattar världen genom olika sammanhang och meningsskapande. Multimodalitet 

handlar om den yttre och inre känslomässiga världen.  I den yttre världen tolkar vi genom olika 

perceptioner världen för att skapa sammanhang. Detta görs inte genom ett språk, utan vi behöver 

flera sinnesintryck. I den inre världen behöver vi multimodal kunskap för att sortera intrycken för 

att skapa ytterligare mening och för att sedan kunna ta ut den i någon form till världen igen. Barn är 

knutna/bundna till en social och kulturell kontext, det är i denna kontext man blir multimodal i, om 

möjlighet finns. Finns inte språken så lär man sig inte dem.   

          Ramverket jag pratat om handlar om design dvs. vilka val jag gör i formandet av 

iscensättandet. Jag måste också i designandet ta många andra beslut och överväganden  
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Man måste fundera på vilka hierarkier som finns mellan olika medier, man måste ha 

elevperspektiv och väva in deras olika erfarenheter, förståelse. Deras ålder är viktigt att ta 

hänsyn till för att inte gå för långt från normalitetsbegreppet. Elevgruppen påverkar men 

framförallt en insikt kring den kultur som finns och elevernas bakgrund är viktig. 

 

Ett iscensättande får inte vara för främmande eller för provocerande. Eleverna måste ha 

referenspunkter, eller så måste det finnas elever som är motorer, d.v.s. drar igång gruppen.  

5.2.2 Staffan Selander 

Samhället förändras snabbt och allt fler yrken behöver ta ansvar för utformningen av både sina 

arbetsvillkor, hur man använder sina arbetsinstrument och vad det är man producerar. Detta gör att 

man blir medskapare på ett annat sätt än tidigare. I skolan betyder detta framförallt tre saker. ”Man 

designar saker för undervisningen, vi har hus, scheman och läromedel och digitaliserade resurser. 

Vi riggar upp en hel miljö, bara det är en fantastisk historia, varför gör vi det på det sättet?”  Detta 

ställer frågan om varför skolan ser ut som den gör. ”Varför ser den inte ut som en botanisk trädgård 

eller ett köpcentrum. Vad är det för föreställningar vi har med oss in i skolan när vi designar för 

undervisning?”  

          Att designa sin undervisning är väldigt komplext där lust, erfarenhet, tid o.s.v. spelar in. 

Känsla för vilka människor vi har att göra med och min egen känsla för ämnet spelar också in. Men 

faktum kvarstår, vi designar undervisningen. För det tredje så designar eleverna sina egna 

lärprocess, här ligger något intressant för oss som vill studera lärprocessen, ”alltså vilka vägar 

väljer elever att arbeta längs och med vilka resurser” Är man intresserad av detta på detaljnivå så 

kan man följa eleven och se vad för val de gör? ”Vilka resurser använder de? Vad väljer de bort? 

Vilka frågor fastnar de för? Hur mixar och remixar, skapar de den nya blandningen som de 

representerar. Hela denna processen är en designprocess, om jag är intresserad av lärprocesser så 

är den jätteviktig.”  De flesta lärare är bara intresserade av slutresultatet och då missar de väldigt 

många lärdomar som eleven gör i skolan. ”Så genom att fokusera på designbegreppet, lärprocessen 

och sekvenserna så får man syn på någonting som kanske kan påverka en som lärare för hur man 

ska planera, bedöma, stödja utveckling innan man kommer fram till den slutgiltiga 

betygsättningen.”  

          Skolan sitter fast i sitt tänkande och politikerna blickar bakåt. Det blir färre i högre 

utbildningar och klara bestraffningssystem införs. Detta är ett sätt att få igenom elever i 

skolsystemet. ”Men det löser inte det andra problemet, vad ska lärande vara i ett framtida 
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samhälle. Vad är det vi ska lära i skolan för att kunna så att säga hjälpa människor så att de i sin 

tur kan ta hand om det här samhället.” De flesta säger att vi ska ge eleverna baskunskaper, men vad 

är det? Baskunskaperna utvecklas hela tiden och det som var baskunskaper för 10 år sedan behöver 

inte vara det idag. 

 

Designbegreppet blir meningsfullt, för det uppmärksammar aspekter av läroprocessen som ofta 

inte är fokuserade. Den tvingar oss att ställa frågor om varför vi gör som vi gör. Den ger mig 

redskap att studera lärande, alltså vad jag ska titta på. 

 

5.3 Hur kan iscensättandets design belysas för att bli användbart i en pedagogisk 

kontext? 

5.3.1 Margareta Wallin 

Ett iscensättande utifrån samtidskonst ”kan vara olika saker som en installation, man iscensätter en 

miljö som man sen får fantisera kring. Så kan man iscensätta performance så det är egentligen två 

saker. Men det ska vara något man visar upp som en scen där det utspelar sig något.”  Sätter man 

sedan in detta i en skolkontext där tanken är att skapa mening får iscensättandet följande syfte.  

 

Ett iscensättande av kunskap handlar om hur man konstruerar en situation, man måste ha ett 

sorts ramverk där man kan integrera olika saker för att erbjuda relationer som vi har talat om 

innan. Det handlar om både läraren och eleven som ska mötas inom ramverket. Man kan säga 

att det handlar om medvetna val då man ska iscensätta kunskap. 

5.3.2 Lars Palm 

Estetiska lärprocesser är ett sätt att lära sig tänka på, iscensättandet ska sätta fart på tänkandet. Vi 

pratar om gestaltande,  

 

problemet med estetiska lärprocesser är hur de tar form, om de konstrueras eller gestaltas, jag 

är med om att den estetiska lärprocessen tar plats i en kommunikativ gemenskap. Gestaltningen 

är schabloniserad, man gör en gestaltning, och då har man särat på begreppen, jag vill att det 

analytiska och skapandet som samtidskonsten inte skiljer åt ska ha samma betydelse, man har 

en frågeställning och undersöker den. Det är frågeställningen som styr mitt sätt att undersöka, 

det blir en gestaltning om man tänker form. Gestaltningen är behängd av en historia, man gör 
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en gestaltning och den är väldigt lätt, det kan också vara en konstruktion av erfarenheter för 

när du konstruerar så kan du även använda konstruktionen i nya sammanhang. Konstruktion 

handlar om att dekonstruera innan, för att lära något nytt genom dialog och metareflektion, 

dialogen är ett verktyg. Man dekonstruerar och sedan konstruerar du i ett nytt sammanhang. 

Processen pågår hela tiden. Jag hämtar hela tiden stoff från konsten, alla mina iscensättanden 

hämtas från konsten och det fungerar i alla ämnen. Jag kan inte tänka mig ett enda ämne som 

inte skulle fungera. Iscensättandet kan dock bli en produkt i sig och måste hela tiden utvecklas, 

en gång fungerar det men inte den andra gången, samhället förändras så det är en process, för 

att det ska fungera måste omvärldens skeenden vävas in och läroplanen ligger där med 

uppdraget. 

5.3.3 Staffan Selander 

Multimodalitet är ingen egen teori utan ett metodologiskt förhållningssätt där man går in och 

studerar vad som är meningsbärande skillnader i en text. Den bygger på socialsemiotiken där 

”tecknets värde bestäms av vilken mening det har i en social situation.” Detta är ett annat sätt att 

studera innebörden eller meningen på. Inom den klassiska strukturalismen så tittade man på var 

tecknet fanns i systemet.  

 

Det är hemskt roligt, om man börjar titta på det. Vad är det som skapar en skillnad som är 

betydelsebärande, det är det som blir intressant om man går in i läroprocessen, lärsekvensen. 

Vilka val och typer av representationer är det som gör en skillnad. Då kommer man åt något 

annat än tidigare då man bara intervjuat människor eller tittat på deras slutprodukter. Nu tittar 

man på själva processen där den skapas och formas. 

 

Mediering är när man måste uttrycka sig med hjälp av något. Sättet vi uttrycker oss på visar på hur 

vi förstått begreppet. ”Det betyder att man kan uttrycka något verbalspråkligt i tal och text. 

Använder jag bild lägger jag andra tonvikter.” 

 

Medieringen innebär också att mediet självt påverkar en del av vad jag kan göra osv. Att 

kunskap är medierat är något man måste ta på allvar, det är vårt sätt att representera vår 

förståelse av världen, och det är inte neutralt hur vi gör detta. Jag tror att det finns människor 

som kan uttrycka sig på andra sätt än elegant språkligt, betyder det att de inte kan eller betyder 

det att de kan andra aspekter av det. Det är väldigt svårt det här med vad som är kunskap, du 
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kan ha kunskap om fakta, analytisk kompetens, kunskap om hur du faktiskt använder det här i 

en konkret situation. 

 

Mediering är en del av designbegreppet som även innehåller det multimodala perspektivet, ”att 

uppmärksamma representationens konkreta materiella sida. Vad ska eleverna göra med den 

information de får, hur ska de mediera den. Hur ska de visa att de förstått?” 

         Om man tar design på allvar får man inte tro att det finns ett rätt sätt att göra det på, ”man får 

inte tro att det finns tretton kriterier som man ska fylla, ställa upp så kan man bocka av dem och 

följa dem.”  Det finns ett antal aspekter av design som man kan fundera på. ”Hur stor del ska vara 

relaterad till elevernas värld, erfarenheter och intressen. Hur stor del ska vara relaterad till 

läroplan.” Man måste göra ett antal antaganden innan man bestämmer sig.  

 

Sedan tror jag att om designbegreppet ska vara levande så måste man tänka i termer av 

interaktiv design, vi kan planera hur mycket som helst för dem men kanske det ibland är en 

poäng att de är med i diskussionen. Det vanliga motargumentet är att de vet ju ändå inte vad 

som ska komma. De flesta människor kan vara med mycket mer än vad man tror, även om de 

inte vet innehållet i böckerna, men har de fått en chans att ta ställning till alla andra aspekter 

på vägen. 

 

Man ska som lärare inte bara göra saker för eleverna utan även låta eleverna utveckla sin förmåga 

till samspel, låta dem ”utveckla sin sociala programvara i samspel”.  

 

Det finns ett antal kriterier som man kan läsa i litteratur och fundera på. I det perspektivet 

tycker jag att man ska vara pragmatisk, det handlar inte om att göra den finaste modellen eller 

den hållbaraste modellen utan att göra den modell som fungerar för tillfället, för de här 

människorna just nu. Nästa år kanske vi måste göra om, det finns inga fasta lösningar, villkoren 

ändras lite hela tiden och det gäller att vara med och förändra sitt upplägg av sitt 

förhållningssätt för situationen. 
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6 Analys 

I analysen förs en diskussion om innehållet för att konstatera, tolka, dra slutsatser och ställa frågor 

om resultatet. Detta material utgör grunden för den avslutande diskussionen.  

6.1 Vad säger litteraturen och informanterna om iscensättning av kunskap? 

För att beskriva läraren i litteraturen används konstnären som en metafor för att beskriva den 

inställning man har. Konstnären som man eftersträvar är en samtidskonstnär som utgår från en 

estetisk erfarenhet som upplevs i en social situation. Detta gör man i ett ramverk som är sammansatt 

av läraren. 

6.1.1 Konstnären som metafor 

Delar av litteraturen och informanterna har använt sig av konstnären som en metafor för att förklara 

olika fenomen i skolan och samhället. Begrepp som modern, postmodern, senmodern och 

hybridmodern sätts in i olika perspektiv för att belysa olika frågor. Hybridmoderniteten 

(Kupfenberg, 2009) speglas av en större förståelse där olika uppfattningar kan samspela. Wallin 

(2009) anser att vi är på väg dit men att det är en bit kvar. Den moderna konstnären står för tradition 

och håller fast i det gamla invända mönstret. Den senmoderna konstnären står för nyskapande och 

en större tolerans för samhällets förändring. Den moderne konstnären kan känna sig ifrågasatt 

genom att den samtida konstnären väljer att jobba på nya sätt. Wallin (2009) menar att om man ska 

jämföra den moderna och postmoderna konstnären så kan man tänka sig ”att idag har en 

samtidskonstnär en frågeställning han utgår ifrån som han/hon vill jobba med” medan ”en 

modernistisk konstnär kanske mera jobbade två och tredimensionellt för att testa en form, inte för 

att testa en frågeställning.” Palm (2009) menar att den modernistiska konstnären har 

tolkningsföreträde medan den samtida konstnären mer undersöker fenomen tillsammans med 

publiken. Detta knyts till läraren och läraryrket, där den traditionella läraren förmedlar en inre 

vishet som ej är diskuterbar och som inte tar nytta av kulturen och estetiken (Thavenius & 

Gråhamn, 2003). Han har innehållet inom sig och behöver öppna upp sin vishet så att andra kan 

fyllas. Den nutida läraren erbjuder samtal med eleverna där man tillsammans skapar en gemensam 

grund där man är aktörer på samma arena. Den traditionellt inhämtande eleven är idag en deltagare 

som i iscensättanden engageras inom ramverket där sociala former för kommunikation skapas. 

Litteraturen och informanterna markerar en stark skillnad mellan perspektiven, den beskrivs som 

radikal. Läraryrket är radikalt förändrad (Kupfenberg, 2009). Wallin (2009) sammanfattar genom 
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att säga att” den modernistiska konstnären är fokuserad på artefakten och har ett 

tolkningsföreträde, han vet vad som är det rätta medan den postmoderna konstnären har en 

integrerad konstnärsroll. Han utgår från ett begrepp som han sedan testar gentemot en 

frågeställning.”   

         Selander (2009b) varnar för att använda andra metaforer för läraren, det finns en risk att 

sakfrågan glöms bort. ”Jag tycker att man ska lämna den diskussionen, företeelsen och tala om den 

kreativa skapande processen i lärandet och hur den kan uttryckas på olika sätt, då får vi en annan 

frågeställning.”  Denna frågeställning utesluter inte diskussionen om konstnären som metafor. Den 

fördjupar och problematiserar begreppet lärprocesser, vilket gör att metaforen eventuellt mister sin 

funktion. 

6.1.2 Samtidskonsten 

Samtidskonsten utgår från en frågeställning som man genom olika typer av iscensättningar låter 

människor uppleva. Denna frågeställning kräver ett engagemang av dem som medverkar, man 

tvingas att ingå i relationer. Verk baserade på relationella former av estetik är inte tänkta att 

representera något eller att bli betraktade, utan att erbjuda ett ramverk för öppna och reflexiva 

relationer. Illeris två begrepp ”the curious eye” och ”the good eye” speglar de två olika 

traditionerna. Lär vi oss att se på världen genom nyfikenhet så öppnas skolan för en form av lärande 

som på ett annat sätt än det traditionella sätter fokus på olika frågeställningar. 

          Wallin (2009) menar att den samtida konsten behandlar frågeställningar som kan vara stora, 

meningen med livet eller relationer mellan folkslag, eller små. När man testar en fråga blir man mer 

en pedagog som sätter en fråga i fokus för lärande och reflektion. ”Jag tänkte på samtalet i 

samtidskonsten, det är syftet med dagens konst att den ska skapa ett samtal.”  Idag kan konsten 

fylla samma funktion som religionen förr, frågor om liv och död behandlas genom gestaltningar, 

frågeställningar eller iscensättningar. 

6.1.3 Estetiska erfarenheter 

I artikeln ”Den estetiske erfaring” (Løvlie,1990) beskrivs den estetiska upplevelsen som 

grundläggande i all pedagogik. Genom den estetiska upplevelsen får vi möjlighet till reflektion 

genom främmandegörandet. Främmandegörandet är att skapa något som man sedan tittar på för att 

se det man har gjort med nya ögon. I detta ligger distanseringen, dvs. förmågan att ta ett steg ut för 

att se på sig själv. Enligt Palm (2009) behövs den estetiska erfarenheten i skolan ”om det är så att 

vi har en idé om att vi människor använder oss av alla våra sinnen och tolkar och förstår den värld 
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vi lever i. Att vi inte enbart använder oss av ett språk, sinne för att varsebli världen.”  Han menar 

att erfarenheten från estetiken inte bara är en förutsättning för pedagogik i allmänhet utan även för 

att nå de högre målen i kursplanerna. Vårt uppdrag ligger i att skapa platser där estetiska 

erfarenheter kan medieras.  

6.1.4 Ramverk 

”In short, places of experience, are the condition of possibility of pedagogy” (Løvlie, 2007, s.33) 

Palm (2009) menar att vi måste skapa platser för erfarenhet, en sådan plats är iscensättandet. För att 

ringa in iscensättandet så måste ”jag lämnar synen på mig själv som den enda som förmedlar 

kunskap och jag förskjuts till en som kan konstruera en situation som möjliggör kunskapsbildande”. 

När vi ska skapa sådana platser för erfarenheter, situationer där man tillsammans upplever behövs 

ett ramverk. Selander (2009b) ser iscensättningen som en ingångsritual, som en dörröppning. Man 

drar från gardinen och berättar vad som ska hända. Løvlie (2007) och Illeris (2006) tankar ger en 

utgångspunkt för detta ramverk. I litteraturen beskrivs detta ramverk som ett iscensättande eller 

engelskans ”setting”. Ramverket är skolans instrumentella inramning där ”det finns en idé om hur 

texten ska bearbetas och förstås och vad man förväntas göra när man befinner sig i ett visst 

sammanhang” (Selander, 2008, s. 37). Løvlie (2007) menar att: ”All teaching requires a setting 

and all learning is bound to situations, the place where experience come into being and leave their 

traces. In short, places of experiences, are the condition of possibility of pedagogy” (s. 33). 

Ramverket gör det möjligt för både elever och lärare att uttrycka sig inom iscensättandet för dess 

konstruktion erbjuder relationer och samtal.  

          Skolan tas idag för given och man måste uppmärksamma eleverna på vart vi vill leda dem, 

vad vill jag med arbetet och hur ska jag få eleverna dit. Selander (2009b) talar om det gemensamma 

språket, men inte bara utifrån det faktum att vi behöver ett gemensamt språk lärare emellan utan det 

är lika viktigt att läraren jobbar upp ett gemensamt språk med eleverna så att de förstår 

iscensättningen. Han menar att skolan inte tar eleverna på allvar, att man har en idealistisk 

föreställning om att eleverna blir jätteintresserad av allt innehåll. Iscensättningen fokuserar en 

problematik som inte är så tydligt artikulerad. 

6.2 Vad säger litteraturen och informanterna om design som pedagogiskt begrepp?  

Då vi ska utforma ett iscensättande, skapa det ramverk som förutsätts så måste vi göra medvetna 

val. Dessa medvetna val beskrivs som verksamhetens design. Selander (2009b) menar att samhället 
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förändras snabbt och man blir medskapare på ett annat sätt än tidigare. Man designar medvetet 

rummens utformning, lärsekvenserna och slutligen designar eleven sin egen undervisning.  

6.2.1 Medvetenhet 

Selander (2009b) påpekar ett intressant förhållningssätt och ställer frågan. ”Vilka vägar väljer 

elever att arbeta längs och med vilka resurser” Medvetenheten ligger i att vara intresserad av detta 

på som han beskriver detaljnivå.  

 

Vilka resurser använder de? Vad väljer de bort? Vilka frågor fastnar de för? Hur mixar och 

remixar, skapar de den nya blandningen som de representerar. Hela denna processen är en 

designprocess, om jag är intresserad av lärprocesser så är den jätteviktig. 

 

Läraren måste vara mer intresserad, bli mer medveten om lärandet än att bara ta reda på 

slutprodukten. Medvetandeakten börjar med ett iscensättande. Wallin (2009) säger att ett 

iscensättande ”kan vara olika saker som en installation” men kan också vara en performance. Det 

handlar om hur man konstruerar situationer som ska erbjuda relationer. Detta görs genom medvetna 

val. När man konstruerar lektioner, lärsekvenser eller iscensättanden utifrån litteraturen handlar det 

om design. Design är de medvetna val läraren gör då han/hon utformar verksamheten. Design 

handlar om hur man medvetandegör inramningen. Palm (2009) menar att man måste skapa sig ett 

tydligt ramverk där läroplan, strävansmål, bedömningens inriktning och målen finns med. I 

planeringen måste man göra medvetna val, välja till och även välja bort. ”Iscensättningen gör att vi 

får syn på det som vi vill få syn på men också att vi inte får syn på vissa saker.”  

        Han menar att multimodalitet handlar om att människan uppfattar världen genom olika 

sammanhang och meningsskapande. Det är läraren som sitter med kunskapen om gruppens behov 

och då måste läraren välja verktyg, tecken och medier som speglar gruppens intressen. Ramverket 

han pratat om handlar om design dvs. vilka val jag gör i formandet av iscensättandet. Jag måste 

också i designandet ta många andra beslut och överväganden  

 

Man måste fundera på vilka hierarkier som finns mellan olika medier, man måste ha 

elevperspektiv och väva in deras olika erfarenheter, förståelse. Deras ålder är viktigt att ta 

hänsyn till för att inte gå för långt från normalitetsbegreppet. Elevgruppen påverkar men 

framförallt en insikt kring den kultur som finns och elevernas bakgrund är viktig. 
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6.3 Hur kan iscensättandets design belysas för att bli användbara i en pedagogisk 

kontext? 

I Kress och Leuween`s (2001) designteori designas tre saker samtidigt, man formulera diskursen, 

designar interaktionen och kombinerar verktygen. Olika författare ställer frågor om design utifrån 

dessa perspektiv. Som tidigare nämnts så krävs det multimodala perspektivet för att design som 

begrepp ska fungera. Multimodalitet är enligt Selander (2009b) ingen teori utan ett metodologiskt 

förhållningssätt där man går in och studerar vad som är meningsbärande skillnader i en text. Han 

påpekar att: 

 

Det är hemskt roligt, om man börjar titta på det. Vad är det som skapar en skillnad som är 

betydelsebärande, det är det som blir intressant om man går in i läroprocessen, lärsekvensen. 

Vilka val och typer av representationer är det som gör en skillnad. Då kommer man åt något 

annat än tidigare då man bara intervjuat människor eller tittat på deras slutprodukter. Nu tittar 

man på själva processen där den skapas och formas. 

 

Mediering är en del av designbegreppet där även det multimodala perspektivet ingår (Selander 

2009b). Mediering är när man måste uttrycka sig med hjälp av något. Sättet vi uttrycker oss på visar 

på hur vi förstått begreppet. 

 

Medieringen innebär också att mediet självt påverkar en del av vad jag kan göra osv. Att 

kunskap är medierat är något man måste ta på allvar, det är vårt sätt att representera vår 

förståelse av världen, och det är inte neutralt hur vi gör detta. Jag tror att det finns människor 

som kan uttrycka sig på andra sätt än elegant språkligt, betyder det att de inte kan eller betyder 

det att de kan andra aspekter av det. Det är väldigt svårt det här med vad som är kunskap, du 

kan ha kunskap om fakta, analytisk kompetens, kunskap om hur du faktiskt använder det här i 

en konkret situation. 

6.3.1 Kriterier 

Det påtalas att design har grundläggande kriterier som måste beaktas. Jag väljer att lägga kriterierna 

först som ett fundament för det fortsatta arbetet. Materialet ska vara valt så att eleverna förstår dess 

syfte. Jag ska som lärare ha ett klart syftet och en ide om hur användarna kommer att använda 

materialet. Vilken interaktion finns, lekfullhet, estetiskt värde osv. Om man knyter detta till 

medvetenheten så måste det finnas en inbyggd kritik till sig själv som ställer frågor om de val man 



  31 

   

   

gör. Marner och Örtengren (2003) menar att man måste ställa sig frågan ”vad kan man göra, tänka, 

uppleva med den här medieringen?” (s. 23) innan man planerar in de verktyg/medieringar som ska 

användas t.ex. kroppen, föremålet, matematiska formeln. Hur påverkar de olika verktygen varandra 

dvs. dess intermodalitet är också viktigt att fundera över.  

6.3.2 Syften för design 

Syftet med skolan finns i kursplaner och läroplan och måste vara tydligt förankrade. Detta påtalar 

även Palm (2009). Rostvall och Selander (2008) ställer hjälpande frågor för den initierande 

designen. Vad är syftet? Är syftet klart för mig? Kommunicerar jag detta syfte med dem som 

berörs? Hur är redskapen och rummen uppbyggda? Vilka är deras funktioner? Vad kan de användas 

till? Kan de användas på andra sätt? Dessa frågor går delvis ihop med det som kallas för kriterier 

men ställer mer specifika frågor om innehållet. 

 

Själva iscensättandet förutsätter bland annat en läroplan, en kursplan och ett 

bedömningssystem. Detta är dock inte alltid uppenbart i själva situationen då en aktivitet 

igångsätts. Läraren introducerar en uppgift eller ett tema, en ide om ett innehåll och en 

lärandesekvens. I första fasen kan det ingå en motivering och klargörande av syftet, en 

beskrivning av förväntande aktiviteter, vilken typ av produkt eleverna ska redovisa samt 

kriterier för bedömning och betyg (Selander, 2008, s. 42).  

 

Även om det i böcker finns kriterier och syften för god design så påtalar Selander (2009b) att man 

måste hålla begreppet levande genom att hela tiden låta det förändras. 

 

Det finns ett antal kriterier som man kan läsa i litteratur och fundera på. I det perspektivet 

tycker jag att man ska vara pragmatisk, det handlar inte om att göra den finaste modellen eller 

den hållbaraste modellen utan att göra den modell som fungerar för tillfället, för de här 

människorna just nu. Nästa år kanske vi måste göra om, det finns inga fasta lösningar, villkoren 

ändras lite hela tiden och det gäller att vara med och förändra sitt upplägg av sitt 

förhållningssätt för situationen.  
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7 Diskussion 

I diskussionen presenteras vad undersökningen lett fram till och vilka frågor som kvarstår eller 

tillkommit. Resultatet och analysen sätts i perspektiv till det övergripande syftet. Diskussionen 

avslutas med ett mer ingående resonemang om metodval och vilka olika frågor som går att arbeta 

vidare med för att belysa medvetenheten om metoden. 

7.1 Avslutande reflektion 

Den tolkning av design och estetiska lärprocesser som främst presenterats här ser uttryck som något 

inte reproducerbart, uttrycket visar på något som inte fanns innan. Detta innebär att vi i designandet 

av den estetiska lärprocessen måste skapa oss en förståelse för vad multimodalitet innebär. Selander 

(2009) menar att ”estetiska lärprocesser som design eller gestaltning av erfarenhet i en 

kommunikativ gemenskap kan ge ett perspektiv på hur vi kan betrakta lärande och 

kunskapsbildning inom olika kunskapsteorier” (s. 224). Detta påtalas också av Marner (2005) som 

menar att den estetiska lärprocessen är viktig för alla ämnen, dvs. i pedagogik i synnerhet och ser 

eleven som ”medskapande snarare än endast en behållare för obearbetad information. Läraren är 

en iscensättare av kunskapssituationer och handledare snarare än en förmedlare av redan färdig 

kunskap” (ss. 81 – 82). Detta är en av de viktigaste synpunkterna som återkommer i olika texter 

som behandlar iscensättandet och design. Det behöver framgå tydligare att iscensättning, design och 

estetiska lärprocesser handlar om allt lärande, de har betydelse för alla lärare och inte bara lärarna 

inom estetiska ämnen. Kan det vara så att grundsynen på denna lärargrupp inte gör att man vill 

förknippas med den under ett gemensamt synsätt på kunskap. Är det läraren i de teoretiska ämnena 

som är likställd den modernistiska konstnären? Känner han sig ifrågasatt när de gamla invanda 

metoderna ifrågasätts och en ny syn på lärande växer fram?     

            Jag tror inte på konstruktionen av att jag som lärare ska ”visa under ytan”, utan på att 

gruppen som helhet driver lärandet framåt med mig som iscensättare. Lindstrand (2009) belyser ett 

problem, det är att vi inte kan (även om vi vill) återge hela arbetsområdet till eleverna utan vi måste 

lära oss att välja ut aspekter som återger så bra bilder av området som möjligt. En övergripande 

fråga blir då hur man kan göra för att skapa strukturer för iscensättande. Hur går man tillväga då 

man bestämmer sig för vilka medier, verktyg och språk som ska vara inblandade i designandet? 

Selander (2009b) framhåller att det inte finns några enklare lösningar. Det finns inga fasta 

strukturer, man måste se till varje grupp, situation och innehåll då man designar undervisningen.  
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          I skolan har man oftast inte reflekterat över innebörden av att sätta igång en aktivitet 

(Selander, 2009b). ”Utan den är självklar för att man har gjort den tidigare eller till och med blivit 

utsatt för den.”  Läraren har troligen en mängd föreställningar om vad som ska hända med 

aktiviteten och därmed en mängd resurser till sitt förfogande. Läraren måste bli mer medveten om 

lärprocessen för att anpassa innehållet till rätt representation. Detta är en stor förändring. Idag 

diskuteras olika former av bedömning i skolan. Den summativa bedömningen är hur vi summerar 

arbetet efter en avslutad kurs eller lärsekvens. Detta kan göras i intervjuform eller som prov på olika 

sätt. Den formativa bedömningen är fokuserad på vad som händer under lärprocessen. Båda sätten 

att bedöma kunskap finns med i designbegreppet och blir naturlig då man genom att studera 

elevernas val under lärandet blir medveten om den process som leder fram till både representationen 

och presentationen.  

          Om man utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, d.v.s. att man lär sig mer i samspel med 

andra än genom eget arbete så blir konstnären som metafor viktig för att den belyser ett intressant 

förhållningssätt. Den belyser samhällets förändring och kunskapssyn, den svarar mot elevernas 

frågor om livet och utmanar deras föreställning. Om man däremot utgår från ett socialsemiotiskt 

multimodalt perspektiv så behövs inte metaforen. Man fokuserar istället på lärprocessens små 

enskilda delar och de val som eleverna gör då de erbjuds olika semiotiska system. Dessa två synsätt 

ställer till det men motsätter egentligen inte varandra. De fokuserar på helt olika frågeställningar 

och ska också behandlas därefter. Det viktiga i detta resonemang är hur man kan utforma den 

pedagogiska texten så att begreppen blir allas intresse. Det är först då medvetenheten om metoden 

kommer att belysas.   

          Iscensättningen är en av de viktigaste beståndsdelarna i lärprocessen. Det är här eleverna går 

med på de förutsättningar som vi ställer. Det är i iscensättningen som eleven och läraren gör upp ett 

kontrakt för det fortsatta arbetet. Eleven antingen godtar det designade eller inte. Man kan föreställa 

sig ett rollspel där läraren presenterar arbetets inriktning och förutsättningar och eleven känner att 

han tas på allvar genom att den kunskap han har med sig in i arbetet värdesätts i förhållande till de 

mål som är utvalda i kursplan. Interaktiviteten gör detta möjligt genom att eleverna erbjuds att 

designa sitt eget lärande utifrån den ram som läraren lagt.    

           När jag problematiserade mitt syfte så ville jag belysa hur designandet av ett iscensättande 

kunde formas konkret. Detta visade sig vara problematiskt av den anledningen att en pedagogisk 

verksamhet behöver vara dynamisk och föränderlig. Om man hade funnit en modell för utformning 

av verksamhetens design så hade den varit förlegad kanske redan nästa år. Det designteoretiska 
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perspektivet är ett förhållningssätt som bygger på kunskap om hur barn lär och vilka val de gör i 

lärprocessen. Att formulera diskursen är att ställa frågor om vad verksamheten ska behandla. Då 

man diskuterar interaktionen i diskursen så behandlar man frågan om hur verksamheten ska 

utformas. Då man diskuterar vilka verktyg som ska kombineras så rör detta frågan om varför och 

hur man använder olika former av verktyg. 

7.2 Metoddiskussion 

De val som görs utifrån syfte och frågeställningar avgör vilken kvalitet forskningen får. Från början 

var det tänkt att uppsatsen skulle vara en litteraturgranskning. Det var efter ett tag naturligt att utöka 

undersökningen med djupintervjuer som skulle komplettera litteraturen. Informanterna valdes ut för 

att tillföra något till innehållet, för att överbrygga det lästa och ge en större förståelse. Intervjuerna 

gjorde det också möjligt att skapa mer sammanhang och att få fram en mer differentierad bild av 

problemställningen. I kapitel 5 valdes att presentera informanterna var för sig, fråga för fråga. Detta 

för att på ett tydligt sätt skilja deras utsagor åt. Det var inte praktiskt genomförbart på denna nivå att 

utöka antalet informanter. Givetvis hade bilden och informationen blivit mer djupgående om fler 

fält täckts in genom fler intervjuer, men det tog lång tid att transkribera och analysera dessa texter 

på grund av deras svårighetsgrad. De genomförda intervjuerna gav de svar som behövdes och det 

var tydligt att informanterna var väldigt kunniga inom sina områden.   

         Det var nödvändigt att sammanföra litteraturen och intervjuerna för att kunna skapa en mer 

lättförståelig text. Ämnet kan i vissa fall tyckas vara svårt och behöver förtydligas och belysas på 

många olika håll. Detta för att göra dess innehåll så tydligt som möjlig för att inspirera andra att läsa 

denna text. Ingen vill läsa en text som man inte förstår. De valda metoderna svarade upp mot syftet 

och frågeställningarna på ett bra sätt och hjälpte till att genomföra arbetet.   

7.3 Tankar om framtiden 

Den traditionella läraren har i denna uppsats utsatts för kritik. Kritiken har framförallt legat i den 

parallell där konstnären använts som metafor. I denna metafor jämförs den moderna konstnären 

med den samtida konstnären. Den moderna konstnären känner sig ifrågasatt utav det faktum att 

andra konstnärer väljer att arbeta på andra sätt än det som traditionen bjuder. Min fråga blir i detta 

skede om den traditionella läraren känner samma ifrågasättande? Hur kan man då överbygga detta 

faktum för att skolan ska fortsätta att utvecklas? Det är tydligt i dagens samhällsdebatt att 

utvecklingen inte går framåt. Detta ställer två frågor, den första om lärarnas anpassningsbarhet till 

ny forskning och den andra om forskningens forum. Den första frågeställningen handlar om hur 
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man ska närma sig lärare för att ge bestående avtryck så att pedagogiken i skolan ändras och 

anpassas till modern forskning. Det är tydligt att det finns ett avståndstagande från många. Jag har 

många gånger under mitt yrkesliv hört lärare säga, trender kommer och går men jag gör alltid 

samma som jag alltid gjort. Den andra frågan handlar om hur forskning kommer till användning, jag 

känner väldigt få lärare som läser forskning eller pedagogisk litteratur i syfte för att ändra sin egen 

undervisning eller sitt synsätt. 

          Detta för mig till ett resonemang om vem skolan är till för. Om vi tar med oss det faktum att 

många har påpekanden om sin egen skolgång och blandar det med den kritik som ny forskning för 

fram så blir jag villrådig. Vi har en skola för alla och detta ligger i mitt uppdrag. Min fråga blir om 

en undervisning som utgår från ett multimodalt perspektiv ger mig större möjlighet att anpassa 

undervisningen till fler, än traditionell undervisning. Kan det vara så att det i ett tyst klassrum inte 

finns utrymme för dem som behöver rörelse och samtal men att i ett samtalande klassrum finns det 

möjlighet till att avskärma de som behöver det lugnt? 

          Den frågeställning som intresserar mig mest inför framtiden är hur iscensättandets design kan 

hjälpa matematiklärare att utveckla sin verksamhet och bli mer medveten om metoden. Min 

uppfattning är att de flesta matematiklärare inte vågar släppa läroboken av rädsla för att missa 

något. Detta resonemang visar egentligen bara på en sak. Vi har inte tillräcklig kunskap om hur 

lärsekvenser fungerar. Hur kan man ställa frågor som utvecklar läraren till att bli både säker på 

innehållet och metoden. Kan det vara så att genom att arbeta med designbegreppet så utvecklas man 

själv? 
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Bilaga 1: Intervjuguide! 

 

Denna intervju är byggd i två delar, den första delen är en strukturerad del där jag vill belysa olika 

fenomen från olika perspektiv. Den andra delen är en öppen intervju där jag på ett explorativt sätt 

försöker söka en djupare kunskap om begreppen. 

Del 1 

Denna intervju behandlar olika begrepp som design, iscensättanden och den kontext som de 

befinner sig i. Då tänker jag på samtidskonst och det som idag kallas för estetiska lärprocesser. Låt 

oss börja i det samtida konstbegreppet.   

 

Vad kännetecknar det samtida konstuttrycket? 

 

Vad skiljer det modernistiska från det post/senmoderna? 

 

Vi har gått från det moderna till det senmoderna, vad kommer sedan? 

 

På vilket sätt kan samtidskonsten hjälpa skolan i allmänhet?  

 

Konsten pratar om en relationell estetik, vad är det? Kan den iscensättas i skolan? 

 

Helene Illeris använder i sina artiklar begrepp som visuell kultur och visuella 

händelser/relationer då hon knyter samtidskonsten till en skolkontext om situerat lärande. Detta 

relaterar hon till det nyfikna ögat. På vilket sätt påverkar detta nyfikenheten.  

 

Sammanfatta eller låt respondenterna sammanfatta samtalet fram tills nu. 

 

Kan du nämna några ord inom skolans kontext som du anser vara traditionella? 

 

Kan du nämna några ord inom konstens kontext som du anser vara traditionella?  

 

Finns det ord i skolan som syftar på nyskapande? Är det viktigt med nya begrepp? 
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Del 2 – Öppen explorativ del. Den startar med en stor fråga och följs av följdfrågor som kan vara en 

hjälp på vägen. Huvudfrågan är markerad med fet stil. 

 

Vad är ett iscensättande utifrån samtidskonst?  

 

Behövs estetisk erfarenhet i skolan? Varför? Varför inte? 

 

Vad är iscensättande av kunskap? 

 

Iscensättande beskrivs som en inramning, vad är det som ramas in? 

 

Ett iscensättande sägs erbjuda relationer, på vilket sätt? 

 

I det formella lärandet finns iscensättandet med, vilken funktion har iscensättandet?  

 

Idag pratas det mycket om estetiska lärprocesser, vad är det? 

 

Vad får det för konsekvens om vi fokuserar läroprocessen? 

 

En definition av estetiska lärprocesser är ”gestaltning av erfarenheter i en kommunikativ 

gemenskap. Kan denna definition knytas till samtidskonsten? 

 

Estetiska lärprocesser och design innehåller ordet multimodalitet, vad innebär det? 

 

Är barn multimodala? 

 

Är de multimodala aspekterna viktiga för ett iscensättande? 

 

Är detta viktigt för skolan? På vilket sätt? 

 

Vad är design? 

 

Vad behöver man vara medveten om vid designandet av ett iscensättande? 

 

Hur, vad, varför ska jag designa iscensättanden?   

 

Finns det frågeställningar som är viktiga då man designar ett pedagogiskt innehåll? 


