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1. Inledning  
Genom min egen skolgång, både vad gällande grundskolan, högstadiet och gymnasiet, 

upplevde jag att bildämnet i skolan hade ett rykte om sig att vara ”flummigt”. Jag 

upplevde att det inte riktigt togs på allvar och att bildläraren ofta fick hävda sig 

gentemot de andra lärarna. På samma sätt har jag upplevt att ett konstmuseum har ett 

högt kulturellt värde och att museet som institution värdesätts mer än skolan. 

 
1.1 Ämnesval 
Jag är intresserad av att se hur två olika pedagogiska praktiker ser ut på två olika 

institutioner och hur deras olika ramar påverkar undervisningen. Hur skiljer sig 

pedagogernas förhållningssätt och arbetsmetoder sig åt och vad är deras egentliga 

syften med undervisningen. Jag vill även se hur de förankrar sin undervisning i 

konsten genom olika konstbegrepp. Svårigheten med att tolka och förmedla konst kan 

öka beroende på vilken tidsperiod konstverket är skapat i. 

När det kommer till konstpedagogik så handlar det om, för pedagogen, om att 

överbygga det glapp som uppstår mellan konstnärens intentioner och publikens 

förförståelse. Konstpedagogen Anna Lena Lindberg skriver att syftet med 

konstpedagogiken är att utveckla förmågan att se, uppleva och förstå konstverken 

(Lindberg, 1991, 23). Alltså att överbygga detta glapp som uppstår både i skolans 

undervisning och på museet.  

 

Mitt ämnesval är att studera två pedagogiska praktiker som har med konst och 

konsthistoria att göra och diskutera hur de fungerar inom två olika institutioner. I 

denna studie vill jag jämföra hur en konstpedagog på en konstinstitution arbetar med 

att skapa en pedagogisk praktik om kring ett konstnärligt innehåll med hur en 

bildlärare i en skola arbetar. Min utgångspunkt är att även om konstpedagogen och 

bildläraren arbetar på olika sätt och har ett gemensamt intresse för konst och bild som 

ligger till grund för deras yrkesval kan de ha olika perspektiv på konst. De arbetar 

båda inom konstens arena men på två olika institutioner och möjligtvis med två olika 

uppdrag. De har olika ramar och strukturer att förhålla sig till vilket påverkar 

undervisningen (Ulf P Lundgren, 78).  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att beskriva och diskutera på vilka sätt en 

konstpedagog respektive en bildlärare arbetar pedagogisk med konst. Följande 

frågeställningar önskar jag svara på med hjälp av detta arbete;  

 

• Vad har de två olika pedagogerna för förhållningsätt till konst när det kommer 

till deras undervisning? 

• Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt använder en konstpedagog jämfört 

med en bildlärare när det kommer till undervisning om konst?  

• Vad finns det som styr pedagogernas praktiker, vilka ramar och strukturer 

måste de förhålla sig inom och hur gestaltas detta i deras undervisning?  

 

1.3 Forskningsöversikt  

Inom fältet för konst och pedagogik finns det en hel del forskning som är relevant för 

denna undersökning. Bland annat finns den mycket viktiga Konstpedagogikens 

dilemma – Historiska rötter och moderna strategier (1991) av Anna Lena Lindberg. 

Lindberg skriver att hon ofta upplevde en rotlöshet som konstpedagog vilket ledde till 

hennes avhandling där hon redogör för konstpedagogikens framväxt i Europa. 

Avhandlingen ger en överblick över konstpedagogikens fält vilket var relativt 

outforskat tidigare. Andra böcker som också behandlar ämnet, undervisning och 

konst, är Social and critical practices in art education (2005) av Dennis Atkinson och 

Paul Dash. Det finns även en del akademiska uppsatser skrivna om just detta område 

bland annat Tomas Rosendals Museipedagogik på statens Museum for Kunst (Lunds 

universitet, 2005) och Eva Insulanders Museer och lärande – en forskningsöversikt 

(2005). Det finns även litteratur som behandlar bildämnet i skolan dessa handlar ofta 

om ungdomar, bilder och identitet. Bilden i skolan är ett ämne som ofta förknippas 

med identitet och uttryck. En bok är till exempel Konstverk i bildundervisningen 

(Natur och kultur, 1992) av Eva Anderberg och Monica Jonson och även Lusten att 

skapa (Bergs, 1990) som behandlar ämnet bildpedagogik.  
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2. Teoretiska utgångspunkter   

2.1 Ramfaktorteorin  
Sociologen Donald Broady skriver i ”Det svenska hos ramfaktorteorin” att dess 

pionjärtid kan dateras till 1967-77 (Broady, 1999, 111). Vid denna tid publicerades de 

första skrifterna som kartlagde det som senare skulle bli känt som ramfaktorteorin. 

Texterna som låg till grund för utvecklingen av teorin var bland annat Urban Dahllöfs 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) och Ulf P. Lundgrens Frame 

Factors and the teaching process (1972)(Ibid, 112). Teorin kan enkelt förstås som ett 

verktyg för att se de förändringar som sker inom skolan.  

 

År 1955 utfördes en undersökning i Stockholm som kom att kallas för 

Stockholmsundersökningen. Det som låg till grund för undersökningen var frågan om 

effekterna av en mer sammanhållen skola. Enkelt uttryckt så frågade man sig om en 

genomförd enhets- eller grundskola skulle resultera i sänkt kunskapsstandard hos 

eleverna. En av ramfaktorteorins fäder, Ulf P Lundgren, sammanfattar 

Stockholmsundersökningens syfte väl i texten ”Ramfaktorteorins” historia, 

”Utgångspunkten var således en konkret politiskt motiverad fråga om vilka 

kunskapsmässiga effekter olika organisatoriska lösningar hade, d v s om elever som 

undervisades i sammanhållna klasser nådde bättre eller resultat än elever undervisade 

i klasser till vilka urval skett.” (”Ramfaktorteorins” historia, 69). Stockholms 

skolorganisation delades på mitten i Norrort och Söderort. Efter folkskolans årskurs 4 

skulle eleverna i Norrort övergå till antingen en 5-årig realskola eller 7-årig 

flickskola, eller möjligtvis fortsätta folkskolan. I Söderort skulle inte denna övergång 

ske förens efter årskurs 6 i folkskolan, då fanns det att välja på en 3-årig realskola och 

en inom folkskolan inbyggd realskola. I Söderort höll man dessutom på med en 

försöksverksamt med en 9-årig enhetsskola (Ibid., 68). Resultaten jämfördes sedan 

med en allt för statisk metod. Utifrån resultaten av undersökningen skulle Riksdagen 

ta ställning till grundskolan år 1962. Resultaten visade då på att det inte fanns någon 

risk för sänkt kunskapsstandards hos eleverna med en mer sammanhållen skola. 

(Ibid., 69) Ett antal år senare, 1967, gjorde Urban Dahllöf en andra analys av 

Stockholmsundersökningens resultat. Han kom då fram till att de standardprov som 

hade genomförts, enbart mätte enklare delar av kursmoment som dessutom hade 

varierat betydligt i utförandets tidsomfattning. Det han visade var att även om 

Stockholmsundersökningen visade på obetydliga skillnader mellan Norrorts och 
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Söderorts provresultat, så fanns det betydliga skillnader vad gällande spenderade 

lektionstimmar. För att uppnå samma resultat, hade tiden varierat betydligt. Metoden 

som ursprungligen använts för att jämföra resultaten var allt för komparativ. Dahllöf 

la med detta grunden för en alternativ form av utvärderingsforskning, som står i 

kontrast mot en mål-utfall metod, som annars är en vanlig form av utvärdering. 

Dahllöf omformulerade frågan om hur resultat av pedagogisk verksamhet ska mätas 

till att istället lägga betoningen på varför olika resultat uppnås. Med hjälp av 

ramfaktorteorin kan man titta på de förhållanden som begränsar och styr 

undervisningssituationen för att sedan se till det som blir resultatet. Lundgren 

beskriver kontentan av Dahllöfs arbete ”Vad Dahllöf visade var att 

undervisningsprocessen formades av ramarna, dock inte så att ramarna kunde 

betraktas som orsak till en bestämd process och ett bestämt utfall; ramarna 

möjliggjorde eller omöjliggjorde olika undervisningsprocesser.” (Lundgren, 1999, 

33). Dessa ramar är dock inte orsaken till ett visst utfall, men de ger eller ger inte 

möjligheten till en viss verkan (Ibid., 36).  

 

Vad ramfaktorteorin konkret fokuserar på är att se de förutsättningar som leder till ett 

resultat eller en förändring. Begreppet ram kan i vid mening förstås som att det 

innesluter allt som begränsar undervisningens gestaltning. Betydelsen av det sätter 

både fysiska och tidsmässiga gränser. Enligt Dahllöf kan begreppet också förstås mer 

specifikt och har då innebörden av att bestämma de faktorer som regleras statligt, t.ex. 

fysiska och administrativa ramar (Ibid., 71). Det finns tre kategorier av ramar som är 

av vikt för min undersökning, fysiska, administrativa och juridiska regler och 

pedagogiska påbud. Alla dessa tre kategorier kan ses i ljuset av rambegreppet. 

Exempel på fysiska ramar kan till exempel vara verksamhetens lokaler. Juridiska 

ramar betyder i detta fall regler för utvärdering och budget. Pedagogiska påbud 

betyder arbetsprocesser och förhållningssätt. I undersökningen används 

ramfaktorteorin som en övergripande teori som tillåter mig att se till de ramar och 

strukturer som styr pedagogernas praktiker. Nedan presenteras tre andra teorier som 

applicerar direkt på de pedagogiska praktiker som finns på institutionerna.  
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2.2 Konstpedagogikens dilemma  
Anna Lena Lindberg skriver i Konstpedagogikens dilemma – Historiska rötter och 

moderna strategier om att ett problem som konst tycks stöta på är att den ofta 

uppfattas som obegriplig. Konstens obegriplighet orsakar problem när det kommer till 

undervisning och det försvårar förståelsen för den. Detta problem är i sig inget nytt 

utan något som uppstod då avantgardet transformerade konstverket från slutet till 

öppet. Slutet med betydelsen av att det endast fanns en riktig tolkning av verket och 

öppet med betydelsen att det fanns flera riktiga tolkningar. Mångtydigheten förde 

dock med sig ett problem, det blev betydligt svårare att undervisa i konst. Hur skulle 

det gå till i undervisningen av ett konstverk där det varken fanns ett rätt eller fel? 

Vilken tolkning var den rätta? Konsten upplevdes nu ogripbar, nästintill omöjlig att 

förstå och blev därmed svår att lära ut. (Lindberg 1991, 15).  

 

Sprunget ur detta problem föddes det dilemma som Lindberg skriver om i sin 

avhandling. Dilemmat består av det förhållningssätt som pedagogen väljer mellan när 

det kommer till att lära ut om konst. Lindberg beskriver det som att betraktaren blir 

sittandes mellan två stolar märkta ”uppfostran” respektive ”karisma” (Ibid., 340). 

Konstpedagogikens dilemma består just i vacklan mellan två sinsemellan oförenliga 

hållningar som Lindberg kallar för den karismatiska hållningen och 

uppfostringshållningen. Uppfostringshållningen kan förklaras som att pedagogen ser 

på betraktaren som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskaper om ett verk. 

Pedagogen vill då hjälpa betraktaren att ta kulturarvet i besittning. Hållningen 

objektifierar mottagaren som förväntas fyllas likt ett tomt kärl av de kunskaper 

pedagogen besitter. Inom uppfostringshållningen tar man inte till vara på betraktarens 

förkunskaper eller särskilda resurser och lärandet blir inte till en pågående process. 

Kritik mot uppfostringshållningen är att den har en allt för statisk syn på kunskap, 

inlärning, och förståelse (Ibid., 16).  

 

Om uppfostringshållningen objektifierar betraktaren så innebär den karismatiska 

hållningen det motsatta. Ideologin bakom hållningen baseras på att konstupplevelsen 

har med känsla och inte med förnuft att göra. Konstverket innehar en egen karisma 

och tilltalar betraktaren direkt utan mellanhänder. Inom den karismatiska hållningen 

gör inte pedagogiska insatser någon skillnad och tillför inte någon djupare förståelse. 

Lindberg beskriver det på följande vis ”Den karismatiska hållningen medger 
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egentligen bara tillförsel av stimuli och lämnar sedan konstbetraktaren i sticket med 

sin privata upplevelse. Var och en får finna sina egna estetiska normer. Den 

karismatiska hållningen innebär därför idealtypiskt en total subjektivering.” 

(Lindberg, 16).  

 

Naturligtvis finns det spektrum av nyanser mellan de två polära hållningarna i 

verkligheten, vilket Lindberg medvetengör för läsaren. I undersökningen använder jag 

mig av Lindbergs teori för att synliggöra de pedagogiska förhållningssätt som mina 

respondenter innehar när det kommer till deras undervisning om konst.  

2.3 Konstmuseet som rituell plats  
Konsthistorikern Carol Duncan skriver i texten The art museum as a ritual site att ett 

konstmuseum kan ses som en plats där rituella handlingar utförs. I texten använder 

hon inte termen ritual i vad som kan förstås som ”tom”. Hon menar alltså inte ritual i 

bemärkelsen inlärt utförande eller rutin utan snarare med betydelsen av ett deltagande 

i något som skänker mening till en individ. Enligt Duncan ska en rituell upplevelse ha 

ett syfte och ett slut.  

Idag associeras termen ritual ofta med religiösa handlingar, magi, och tro. 

Men enligt Duncan finns det även i vår sekulära kultur många ritualer. Något som hon 

skriver blir tydligt på ett konstmuseum. Enligt Duncan är ett museum en plats för 

människor att förvara föremål av historiskt och kulturellt värde. Det är en plats för 

lärande med en strävan om att en viss form av objektiv kunskap ska uppnås. Det går 

att se på ett museibesök som ett substitut för en religiös upplevelse vilket Duncan 

visar på i texten The art museum as a ritual site.  

Parallellen mellan dagens konstmuseum och en plats för rituellt utförande kan 

till exempel ses i dess arkitektur. Dess pompösa utseende kan efterliknas det av ett 

tempel, en kyrka, eller en moské och de alla innehar ofta rotundor, statyer och friser. 

Duncan skriver att många museer idag har en arkitektur som påminner om byggnader 

som ursprungligen haft eller fortfarande har religiösa syften. Museum inger respekt 

genom dess arkitektur som ger ett storslaget och pompöst intryck. Duncan fortsätter 

med att konstmuseum ofta är placerat lite separerat från andra byggnader och får ofta 

extra uppmärksamhet i form av extra belysning och utsmyckning. Likt en kyrka, som 

förr var till för inlärning och begrundande, kan man uppleva ett konstmuseum på ett 

liknande vis. Duncan påstår att det gjorts studier som visar på att besökare upplever 
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en form av upplysning och upprymdhet efter ett museibesök. Det blir en sorts 

transformation som i bästa fall kan leda till ett bredare perspektiv på tillvaron som kan 

liknas vid en religiös upplevelse. Men metaforen för konstmuseum som ritual stannar 

inte här.  

Duncan drar kopplingen mellan ritual och konstmuseum dels genom 

byggnadernas arkitektur men även eftersom att museibesökarna blir deltagare vid vad 

som kan ses som en ritual. Väl inne på konstmuseet utför betraktaren vad som kan 

liknas vid en rituell handling. Denna handling blir till en del av det som kan uppfattas 

som den rituella karaktär ett konstmuseum kan ha. Inom denna rituella karaktär 

återfinns ett uppträdande av något slag, ett slags performance. Duncan beskriver det 

följande ”A ritual site of any kind is a place programmed for the enactment of 

something. It is a place designed for some kind of performance.” Detta uppförande 

utför museibesökarna själva. Genom att träda in i lokalerna och ta del av det som 

erbjuds deltar besökarna i vad man kan kalla en ritual. Ritualen behöver inte 

nödvändigtvis innebära ett deltagande i ett styrt arrangemang utan kan även utgöras 

av besökarnas egenvalda rundvandringar. Men genom att till exempel följa en i förväg 

utstakat rutt genom museet, eller lyssna på när en konstpedagog talar, blir besökaren 

deltagare i en ritual. Museibesökaren tar del av ett uppträdande där konstmuseet själv 

står för scen, ljud, ljus och manus för att utföra ritualen. Museet står alltså för den ram 

som krävs för att utföra ritualen.  

2.4 Performativa positioner i det konstpedagogiska mötet  
I texten Performative positioner i konstpedagogik sammanför Helene Illeris Carol 

Duncans teori om att se ett besök på ett konstmuseum som en del av ett rituellt 

utförande med skolans värld. Carol Duncan skriver att det är möjligt att se på ett 

konstmuseum som en rituell plats, och Illeris tillägger att detta även går att applicera i 

skolans värld. Även skolan erbjuder ett manus och en iscensättning för utagerandet av 

en ritual, likt det på ett konstmuseum (Illeris, 15). Skolan erbjuder en arkitektur, en 

ram, och en scen där eleverna förväntas delta efter i ritualliknande rytm. De följer en 

förutbestämd koreografi med en bestämd rollfördelning med en ofta lärarstyrd dialog.  

 

Med ritual hänvisar Illeris till begreppet ”världslig ritual”. Den världsliga ritualen 

karakteriseras efter sina formella drag. Den innebär en markerad början och ett 

markerat slut, ett exempel kan vara en timmes lektion i skolan eller ett besök på ett 
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konstmuseum. I ritualen inrättar sig deltagarna efter förutbestämda roller som de 

förväntas följa. Sedan utför deltagarna en slags koreografi, till exempel en 

rundvandring inne på ett museum (Ibid., 16).  

 

Illeris beskriver det traditionella konstpedagogiska mötet som ritual som blir till då 

skolans rituellt strukturerade lektion sammanförs med rundvandringen (från verk till 

verk) på ett museum eller konsthall. Det blir en iscensättning och ett utförande av en 

världslig ritual och innehåller följande karakteristiska drag;  

• En klart markerad rollfördelning som ofta innebär en konstpedagog och en 

grupp elever.  

• En iscensättning ofta bestående av ett museum, ett konstverk eller en 

utställning.  

• En fastställd tidsram, markerad genom en början och ett slut. Ofta en timme.  

• En i förväg bestämd koreografi till exempel en rundgång till ett antal utvalda 

konstverk.  

• Ett antal rituella sekvenser som påminner om en vanlig lektion i skolan då 

läraren styr dialogen och eleverna lyssnar (Ibid., 17).  

 

De senare 10-20 åren har det dock funnits en tendens till att vilja upplösa detta 

traditionella undervisningsmönster genom att se det genom ett performativt synsätt 

(Ibid., 17). Genom att upplösa den fasta rollfördelningen som det upprepas i det 

ursprungliga mötet erbjuder det konstpedagogiska mötet med performativa positioner 

ett nytt sätt att möta konsten. Istället för den lärarstyrda dialogen där läraren berättar 

och eleverna lyssnar finns det ett antal positioner som kan tilldelas olika inom ramen 

för mötet. Illeris kallar dem följande, ”omgivelsepositionen”, ”temapositionen”, 

”objektpositonen”, ”formidlerpositionen”, och ”publikumpositionen”. Alla positioner 

kan betraktas som performativa vilket gör att alla kan ingå som aktiva deltagare i 

mötet med konsten (Ibid., 18). Det finns även en ”performanceposition” som i det 

traditionella konstpedagogiska mötet intas av konstpedagogen. Det är upp till 

konstpedagogen om hen vill inrätta sig i performancepositionen eller kanske bryta det 

traditionella mötets mönster och använda någon annan performativ position. Vid ett 

mönsterbrytande kan pedagogen exempelvis använda sig av omgivelsepositionen. I 

sådant fall är det byggnaden ”bakgrunden” som annars faller i skymundan som utgör 
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grunden för mötet. Genom att ställa frågor till själva byggnaden, platsen där en 

utställning befinner sig kan man arbeta med konst. Frågor som kan ställas är 

exempelvis; hur kommunicerar byggnaden med gästerna? Hur interagerar 

rumsligheten med en utställning, är det engagerande? (Ibid., 22).  

Temapositionen som är den ram eller tema som utgör själva utställningen. Det är 

således det tema eller den diskurs som konstverken passar in i (Ibid., 23). 

Objektpositionen utgörs av själva konstobjektet. I det traditionella konstpedagogiska 

mötet som ritual utgörs positionen av själva konstverket. Då ställer publiken frågor till 

konstverkets innehåll och budskap. Slutligen finns publikumpositionen. Publiken 

deltar i undervisningen på ett mer aktivt sätt. Ett exempel kan vara att fotografer sig 

med ett favorit konstverk för att sedan redovisa fotografiet inför klassen (Ibid., 26). 

Genom att bryta det traditionella mönstret och använda de performativa positionerna 

menar Illeris på att det öppnar upp för nya sätt att undervisa om konst.  

3.  Metod och tillvägagångssätt  
Metoden som används i denna undersökning är en semistrukturerad kvalitativ 

intervju. Intervjun sker på en plats där respondenten känner sig bekväm, i det här 

fallet på deras arbetsplatser något avskilda från övrig personal. Samtalet spelas in för 

att få så utförliga svar som möjligt. Enligt metoden är det önskvärt att låta intervjun 

röra sig i olika riktningar och flöda fritt. (Bryman, 2011, 413). Som utgångsmedel 

används en intervjuguide med teman och frågor som är önskvärda att beröra. 

Intervjuguiden består av ämnen som önskas beröra för att kunna svara på 

frågeställningarna. I denna studie är de uppdelade i tre kategorier, fysiska ramar, 

administrativa och juridiska ramar, och pedagogiska påbud. I intervjun är det viktigt 

att vara flexibel och noggrann och att låta respondenten komma till tals. 

Förhoppningen är att få innehållsrika svar med betoning på respondentens perspektiv 

på frågorna. Det är därför viktigt att vara uppmärksam om lyhörd för det som 

respondenten vill lyfta. Den semistrukturerade intervjun passar denna undersökning 

då syftet är att förstå pedagogernas perspektiv på deras pedagogiska praktiker och 

konst.  

 

3.1 Omständigheter och eventuella brister i undersökningsmetoden  
Den semistrukturerade intervjumetoden lät samtalet flyta på fritt och respondenterna 

fick komma till tals så mycket som möjligt. Som ett resultat av detta blev den ena 
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intervjun mer generell än den andra. Bildläraren talade om sitt arbetssätt utifrån ett 

bredare perspektiv som innefattade samtliga klasser från sjuan till årskurs tre i 

gymnasiet. Konstpedagogen lyfte ett projekt som hon arbetar mycket med som heter 

Ung & Skapande och pratade om dess processartade arbetssätt. Hon påpekade dock 

att den metodik som de arbetar efter i Ung & Skapande influerar de andra 

pedagogiska praktikerna på konstmuseet. Därför anser jag att det inte är en brist i 

undersökningen att den ena intervjun fokuserar mer på ett specifikt projekt och den 

andra på ett mer generellt plan.  

3.2 Etiska överväganden  
Inför denna studie har jag rättat mig efter de fyra forskningsetiska principerna enligt 

vetenskapsrådet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De båda respondenterna var enligt den första principen informerade 

om studiens syfte. Enligt samtyckeskravet hade de själva befogenhet att avbryta 

intervjun utan negativa följder. I texten används fiktiva namn och informationen som 

insamlats används enbart till studiens syfte.   

3.3 Avgränsningar och urval 
För att kunna svara på frågeställningarna är det av stor vikt att jag på djupet förstår 

pedagogernas personliga förhållningssätt till konst. Därför är studien avgränsad på 

sådant sätt att endast en person från varje institution intervjuas. Bildläraren, Carina, är 

vald med tanke på att skolan som hon arbetar satsar på de estetiska ämnen vilket jag 

tänker erbjuder henna att utveckla sitt arbetssätt. Konstpedagogen, Frida, arbetar på 

en konsthall som är inriktad på samtidskonst vilket jag har en föreställning skiljer sig 

från bildlärarens arbetssätt. 

3.4 Källor och källkritik 
Konstpedagogikens dilemma – Historiska rötter och moderna strategier är Anna Lena 

Lindbergs doktorsavhandling. Då den är en avhandling ska den vara av vetenskaplig 

karaktär och har därför blivit granskad. Jag bedömer den därför som en tillförlitlig 

källa. Ulf P. Lundgrens var en av pionjärerna när det kommer till ramfaktorteorin, 

hans text tar upp historien bakom teorin och hur den utvecklades. Carol Duncan och 

Helene Illeris är två välkända konsthistoriker vars texter jag använt mig av till att 

analysera.  



	   13	  

4. Disposition  
Studien är uppdelad i följande delar: i del fem presenteras det resultat som inhämtats 

från respektive intervju. Resultatdelen är uppdelad efter de kategorier som 

presenterats tidigare i uppsatsen, fysiska ramar, administrativa och juridiska ramar, 

pedagogiska påbud. Efter det följer studiens analysdel, del sex, som är en 

sammanvävdtext men utan de tre kategorierna. I denna del har jag frångått de tre 

kategorierna som annars genomsyrar texten till fördel för att tydliggöra svaren på 

frågeställningarna i ljuset av teorierna. Del sju är en sammanfattning som återger 

analysdelen i korta drag. Här är texten för enkelhetens skull återigen uppdelad efter de 

tre kategorierna. Del åtta är en diskussion där jag kommenterar studien.  

 

5. Resultat 

5.1 Institution – skolan  

5.2.1 Fysiska ramar  

Carinas klassrum ligger högst upp i den stora gamla byggnaden i Göteborg. Eftersom 

hon jobbat på skolan så pass länge har hon kunnat vara delaktig i skolans utformning. 

Bland annat har hon inrett lärarrummet, elevernas toaletter och andra utrymmen av 

skolans lokaler. Många av skolans utrymmen är dekorerade med hjälp av Carina och 

hennes elever. Hon berättar att de jobbar mycket med utsmyckningar av skolan och 

elevarbeten hänger här och var. Enligt Carina får de hänga kvar orörda just eftersom 

att de är elever som har tillverkat dem. Hennes klassrum har takfönster där dagsljuset 

kan sippra in. För henne är det viktigt att trivas i lokalen där hennes lektion hålls. Det 

är hennes arbetsplats som hon älskar och hon menar på att det smittar av sig på 

hennes elever. 

 
”Det är ju ingen annan som ser till att jag har en institution som funkar för mig i min 
undervisning, det är ju min uppgift men jag kan ju inte göra allt själv, så det här har ju 
jag jobbat med men det är ju helt självklart, att undervisar du i ett ämne som bild och 
konst så måste det vara i en miljö som är stimulerande.” (Carina) 

 

Emellanåt arrangeras det också utställningar då eleverna får tillfälle att ställa ut sina 

verk. Ibland har de även auktion då föräldrar, vänner och bekanta kan ropa in verk de 

vill köpa. Pengarna gå till välgörenhet, ett exempel är Barncancerfonden.  

 

För det mesta hålls bildlektionerna inne i bildsalen, det finns också ett närliggande 

rum som kan användas vid behov. När Carina undervisar står hon gärna mitt i rummet 
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och kräver då att de lyssnar på henne några minuter innan lektionen sätter igång. 

Carina måste kunna röra sig obehindrat mellan eleverna och detta blir möjligt genom 

att arrangera bänkarna i en l-formation. Att kunna röra sig obehindrat i salen är viktigt 

även för eleverna då ämnet ofta kräver utrymme till att gå och hämta penslar, vatten 

och annat material. På Carinas lektioner finns det oftast inte någon bordsplacering, 

hon ser inte någon anledning till att dela på vänner som vill sitta tillsammans. Enligt 

henne leder inte detta till några problem och det händer inte att någon hamnar utanför, 

det finns ju inga ensamma bänkar.  

 

5.2.2 Administrativa och juridiska ramar  

När det kommer till betyg och bedömning har Carina många elever att hålla redan på. 

Hon undervisar från årskurs sju till trean i Gymnasiet. I sjuan har de bild 60 minuter i 

veckan under ett läsår, i åttan har de 60 min i veckan i en termin och i nian har de bild 

60 min i veckan resten av våren. På skolan inser de vikten av de estetiska ämnena i 

skolan och Carina förklarar att de försökt göra det bästa av det Jan Björklund ordnat 

med. Enligt Carina satsar skolan på bild och musik och rektorn inser värdet av att de 

estetiska ämnena. Därför satsas det också pengar på ämnena och hon upplever inte att 

det är svårt att få budgeten att gå ihop. Hon nämner även att om det skulle vara så att 

hon behöver mer pengar så är inte rektorn omöjlig.  

 

Carina tycker att det är viktigt att vara strukturerad i sitt arbetssätt och det är något 

som hon alltid varit, det är rent av en nödvändighet med 30 elever i varje klass. Hon 

tycker att bildläraryrket är fritt inom vissa gränser, det händer till exempel aldrig att 

eleverna kommer och inte vet vad de ska göra eller vad som kommer att hända under 

en termin eller ett läsår. Hon har en enorm planering vilket resulterar i att eleverna vet 

vad de ska göra. Carina är organiserad och planerar noga, ”flum” stämpeln som 

bildämnet kan associeras till känner hon igen från sin egen skoltid, men är det är inget 

som finns i hennes egen undervisning. 

 
”En flummiljö, eller en flum undervisning klarar du av så länge du själv är duktig och 
ambitiös. En elev som kan koppla bort det som stör, att de liksom får vara fokuserade 
och jobba, en sån elev klarar sig alltid, i vilken miljö du än släpper ner dem så överlever 
de. Men 60-70 procent av de andra i klassrummet, tappar liksom för de blir det liksom ett 
vakuum och det är jätteledsamt. Det är som att om du börjar årskurs ett och inte får 
verktygen till att lära dig läsa eller räkna då är det ju kört. Hur ska du sen klara av lästal 
eller det här.” (Carina) 

 



	   15	  

Genom att ständigt föra en dialog tillsammans med eleverna i grupp och vid enskilda 

samtal om betyg utvärderar Carina sin undervisning. Genom att observera eleverna 

och ”läsa” av dem ser hon vilka moment i undervisningen som är framgångsrika och 

vilka som kan behöva modifieras lite. Eleverna får reflektera över olika moment i en 

enkät som Carina tillhandahåller dem. Där går de igenom förmågorna som de arbetat 

med vad de lärt sig och vad de tyckte var svårt. Där finns även en ruta där hon kan 

svara dem skriftligt, men betyg och eventuella hinder tar de alltid muntligen. Carina 

dokumenterar även genom den individuella utvecklingsplanen. Betyget kommer vid 

terminens slut, då sitter de tillsammans en och en och går igenom alla uppgifter. 

Oftast vet eleverna redan var de kunde ha arbetat lite extra. Eftersom att Carina har 

lång arbetslivserfarenhet som bildlärare har hon samlat på sig mycket material som 

hon kan använda som exempel i sin undervisning. Hon kan exempelvis visa ett arbete 

för varje betyg inom en viss uppgift.  

 
”I och med att jag har jobbat så många år så har jag ju alltid gammalt elevmaterial att 
visa. Jag kan alltså visa bilder på när eleven har fått betyget A på grund av att den ser ut 
si och så och eftersom att de jobbat på det sättet. Det här är betyg B eller C eller D eller 
E.” (Carina) 

 

Att presentera uppgifterna på rätt sätt, visa och vara tydlig, är enligt Carina viktigt för 

elevernas förståelse av vad de ska uppnå. Detta reflekteras således i elevernas 

prestationer och resultat.  

 

Carina låter även eleverna utvärdera varandras arbeten, under noggrann kontroll. I 

slutet av varje lektion lägger de upp sina verk på bänkarna och kommenterar sina 

alster. Carina menar på att detta är givande, genom att se hur andra löst problem kan 

man lära sig något.   

 

5.2.3 Pedagogiska påbud  

Carina har ett brinnande intresse för konst och bilder. Detta är något som hon tycker 

är viktigt att förmedla till sina elever. Hon hyser stor respekt för allt som har med 

konst och skapande att göra och älskar verkligen sitt jobb.  

 

Carina berättar att de i sjuan börjar med att teckna. De skissar och jobbar med olika 

valörskalor, grafikstift och blyertspennor. Övningarna är ofta korta och eleverna får 

feedback på sina teckningar. Redan tidigt tar hon in konsthistorien i sin undervisning. 
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Hon använder sig av till exempel Henri Rousseau för att demonstrera överskärningar 

och berättar lite om hans liv och verk. Hon berättar att hon tar in konsthistorien rätt så 

mycket i sin undervisning men att det gäller att anpassa uppgifterna efter elevernas 

förmåga och ålder. Edvard Munchs Skriet passar bra till de lite äldre eleverna som får 

lära sig vad en parafras är och göra om målningen till en modern tappning. Med hjälp 

av något som hon kallar coachning hjälper Carina eleverna att nå upp till målen. Att 

tala med ord som fint och fult håller hon sig borta ifrån. Istället cirkulerar hon runt 

bland eleverna och berättar vad som är jättebra och hur långt de har kommit i arbetet 

med en viss förmåga. Hon ger tips och idéer på hur eleverna kan förhöja en bild och 

oftast förstår de direkt, de ser ju resultatet direkt i verket.  

 

Alla har ett eget bildspråk som kommer till uttryck i bilderna. Carina vill att eleverna 

ska förstå att vi alla har ett eget språk inombords och hur gärna vi än vill rita likadant 

som andra är det en omöjlighet. Hon liknar det vid att vi alla klär oss på ett speciellt 

sätt som skiljer oss från andra, detsamma gäller med bilderna.  

 

När det kommer till undervisningen i form av teori föredrar Carina att berätta för 

eleverna muntligen, enligt henne är det vad eleverna vill ha. Att visa en film eller via 

datorn berätta om till exempel en viss konstnär skulle få eleverna att tappa intresset. 

Genom att berätta direkt om konstnären visar det på omtanke och omsorg, det visar ett 

engagemang från läraren som barnen ofta saknar idag.  

 
”De vill lyssna, skapa egna bilder och sen vill de se på bilder som hör till det här. De 
njuter när jag berättar om Leonardo da Vinci och hans uppväxt, händelser i hans liv och 
hur han fick lämna sitt älskade Italien och liksom dö i Frankrike i exil.” (Carina)   
 

Eleverna får göra bildanalyser av kända verk, detta är något som de tycker är roligt 

enligt Carina. Hon berättar att de ofta kommer med tolkningar som hon inte alls 

räknat med och att varje analys blir precis som varje betraktare, unik. I sin bedömning 

letar hon efter eftertänksamhet, hon vill att eleverna ska ha spenderat tid på sina 

tolkningar. Att tolka en bild är en process som tar tid och varje tolkning speglar 

personen som gjort tolkningen.  

 
”Men sen alltså, en analys av en bild är lika skiftande som varje elev. Det är ju deras 
personlighet och deras inre och deras erfarenheter av det lilla livet de har levt hittills som 
de liksom kan använda sig av.” (Carina) 
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När eleverna frågar Carina vad konst är brukar hon svara att allt är konst. Huvudsaken 

är att de blir berörda på något sätt av ett verk.  

 
”Jag brukar säga att allt är konst, allt är konst. Huvudsaken är att de känner att de blir 
berörda på något sätt. Du kan ju bli äcklad, du kan känna glädje, upprymdhet, sårbarhet, 
det är vackert, det är ömt. Konst väcker känslor och då kan jag känna att då har ju 
konstnären ändå nått en bit. För jag menar så fort du blir berörd så bär du ju de här 
känslorna med dig och de finns ju där för det här är ju något som du har upplevt.” 
(Carina)  
 

På frågan om vilken roll Carina intar när det kommer till att arbeta med konsten 

svarar hon att hon har en undervisande roll. Hennes roll är att vara pedagog, ”Jag har 

en undervisande roll, min roll är att vara pedagog, jag är deras lärare.”  

 

5.3. Institution – konstmuseum 

Frida jobbar på en konsthall som konstpedagog och programkoordinator. Förr 

arbetade hon mer praktiskt men med tiden har uppgifterna gått över mer till 

samordning av programmet. Hon organiserar allt från skollektioner till visningar och 

olika program för vuxna. Hon jobbar även med att koordinera utställningar 

tillsammans med kurator och konstnärer. Frida är även projektledare för 

ungdomsprojektet Ung & Skapande som är ett social – och konstpedagogisk projekt.  

 

Ung & Skapande startades på initiativ av Röda Sten konsthall och Ung Kultur 116 (en 

kommunal satsning på ett kunskapssökande projekt med fokus på graffittifrågor i 

Göteborgs stad). Projektets syfte var att erbjuda konst och kulturintresserade 

ungdomar en plats att utveckla sitt skapande på. Det fanns även en önskan om att föra 

en dialog med ungdomar från graffittikulturen. Röda Sten har historiskt sett varit en 

träffpunkt för graffittiintresserade unga och idag finns den enda helt lagliga 

graffittiväggen i Göteborg placerad utanför Röda Sten. Ung & Skapande är ett projekt 

som är verksamt under hela året. Under terminens gång är det öppet på onsdagar och 

lördagar och på sommarlovet är det heltidsöppet.  

 

I kompendiet Ung & Skapande – Sommar 2012 beskrivs verksamhetens syfte på 

följande vis: 
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”Huvudsyftet är att tillsammans med unga människor i åldrarna 12-26 år skapa en 
mötesplats med många möjligheter att uttrycka och förverkliga idéer och tankar genom 
ett konstnärligt skapande och tankesätt. Verksamhetens stomme är den kontinuerliga 
kursverksamheten, helg- och lovworkshops samt möten med de unga som använder 
platsen runt Röda Sten konsthall. Sedan 2011 arbetar Ung & Skapande även vid den 
lagliga graffittiväggen Draken och med de som målar där som en av flera målgrupper.”  

 

Det är konstnärer, konstpedagoger och konstvetare som leder verksamheten och de 

har även kontakt med ungdomspolisen och socialförvaltningen. Frida berättar att det 

tog tid innan man visste hur man skulle prata om Ung & Skapande eftersom de inte 

ville att det skulle vara problemfokusering på gruppen samtidigt som det var en 

speciell situation. De som utövar graffitti är en utsatt målgrupp då det är lätt att 

generalisera och dra alla över en kam.  

 
”Det tog jättemånga år innan vi visste hur vi skulle prata om det, dels eftersom att vi 
hade den här graffittimålgruppen (…) vi ville akta oss för att det skulle bli 
problemfokusering på det hela. Det här var ju mer att vi ville ta tillvara på deras 
skapandeintresse.” (Frida) 

 

5.3.1 Fysiska ramar  

Konstmuseet som Sara arbetar på är från början en gammal värmecentral som har 

gjorts om till hallar för samtidskonst. Det har en väldigt speciell utformning och kan 

ibland vara svår att arbeta med i och med att det inte är anpassat för utställningar. 

Mellan 1940 och 70-talet var det ett gammalt pannhus och på ovanvåningen stod det 

gamla tunnor där de eldade kol och flis. Under 90-talet intågade en kulturförening 

som ville använda lokalerna till sin verksamhet. Frida tycker att konsthallen är ett 

fantastiskt ställe som man lätt brinner för. Deltagarna i Ung & Skapade har ett eget 

rum precis innanför entrén i konsthallen. Enligt Frida ser de också det som sitt egna 

rum där de kan skapa fritt och exempelvis sätta upp bilder på väggarna.  

 
”Det är ju deras rum och vi har försökt att flytta ut det ibland. De går ju upp och sätter 
upp grejer på väggarna där inne och ja de gör ju lite vad de vill där inne, sen är det ju 
väldigt viktigt att de ska känna att det är deras ställe.” (Frida) 
 

Deltagarna i Ung & Skapande känner sig enligt Frida ganska hemma i lokalerna och 

känner de flesta som jobbar i konsthallen. De går in i köket själva och fixar fika och 

har tillgång till material som annars kanske skulle slängas.  

 

 

 



	   19	  

5.3.2 Administrativa och juridiska ramar 

Frida berättar att så fort det kommer till att arbeta kontinuerligt med ungdomar så är 

det lätt att stöta på problem. Det är tufft att vara ung idag och ätstörningar, jobbig 

hemmiljö, mobbing, och droger är återkommande problem vid arbete med unga. Frida 

har arbetat med Ung & Skapande i sex sju år nu, och även om hon lärt sig mycket 

under årens gång kan det ibland behövas lite uppbackning i form av till exempel 

ungdomspolisen, socialförvaltningen m.m. Mycket tid spenderas på att vara ute bland 

ungdomar, prata med dem och visa att Ung & Skapande finns. Det finns en önskan 

om att vara ute mer, ha öppet oftare, men i dagsläget finns det inte tillräckligt med 

personal för det.  

 

Ung & Skapande har under årens gång finansierat verksamheten med bidrag från 

bland annat Allmänna arvsfonden, via ungdomsstyrelsen, och en mindre privat 

stiftelse. Det som är bra med att söka bidrag är att de ständigt tvingas utvärdera och 

därmed utveckla projekten. Men det bidrar också med en viss osäkerhet, då de inte 

helt säkert kan säga till ungdomarna att de kan komma tillbaka nästa år. Detta är 

något de har valt att vara öppna med.  

 
”När man jobbar med ungdomar och ungdomsverksamhet, att inte kunna säga att ni är 
välkomna tillbaka nästa termin (…) vi har alltid varit ganska öppna med att vi söker 
bidrag. Sen har vi sagt det att – jag får ju komma hit en gång i veckan på min fritid om vi 
inte får ihop det liksom. För man kan inte börja något sådant här och sen inte fortsätta.” 
(Frida)  

 

5.3.3 Pedagogiska påbud  

I Ung & Skapande jobbar ungdomarna mycket praktiskt. Under en termin är det drop-

in verksamhet på lördagar och föranmälda på onsdagar. På onsdagarna är det därför 

oftast samma gäng. Många av medlemmarna har återkommit år efter år och vissa 

känner Frida väl. Hon tror att det är viktigt för ungdomarna att ha någon utanför 

skolan att tala med, någon som inte är kopplad till betyg och krav. En del ungdomar 

vill bolla idéer kring livet, identiteten och framtiden. Pedagogerna som är involverade 

i Ung & Skapande ser sig inte som lärare eller ledare utan snarare som handledare 

eller coacher. Tillsammans utformar gruppen verksamheten och de bestämmer själva 

vad de vill göra under en termin. Det är på ett sätt som att ge något till de unga, de ger 

dem ansvaret att utforma och skapa sin egen verksamhet med hjälp och stöd från 

Röda Sten. Eftersom de jobbar med samtidskonst som är processartad reflekteras 
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detta i arbetsmetodiken på Ung & Skapande. Det är processen och undersökandet som 

är det viktiga, att testa och misslyckas och testa igen.  

 
”I samtidskonsten kan du dra i den tråden och se vad som händer och knyta samman med 
den tråden och sen så drar du där och så suddar du ut allting och så struntar du i det och 
så rycker du i den istället och det behöver liksom inte bli ett färdigt verk. Vi har 
ungdomar som gått här en hel termin och de har inte producerat någonting. Men de har 
kommit med så mycket kreativa idéer och skisser.” (Frida)  

 

Även om det inte finns några krav på att deltagarna i Ung & Skapande ställa ut det 

som de skapat brukar de oftast vilja det. Då har de möjlighet att arbeta med 

professionella utställningstekniker och till exempel informatörer. Vid utformandet av 

en utställning är det viktigt att belysa hur stor roll själva presentationen av ett verk 

spelar.  

 

En viktig del av den skapande processen och för identiteten är testa sig fram för att se 

vad som funkar. Det är väldigt olika hur ungdomarna arbetar, en del kanske bara sitter 

koncentrerat och arbetar med en sak medan andra kan prata samtidigt som de skissar 

eller något liknande. Frida säger att det är viktigt att få ungdomarna att förstå att de 

har rätt till att tycka vad de vill om konsten. Alla bär ju på varsin ryggsäck som 

formar den upplevelse vi får av visst verk eller en hel utställning. Samtidskonsten tar 

ju ofta lång tid att förstå. Att diskutera verk utifrån fint eller fult är något som de 

absolut inte gör, det viktigaste är än en gång processen och att ta ansvar över den. 

Genom att arbeta med samtidskonsten på detta sätt kan det öppna upp för debatt om 

omvärlden och kanske väcka frågor om till exempel identitet. Mycket av arbetssättet i 

Ung & Skapande har smittat av sig på den övriga pedagogiken i konsthallen. Det är 

viktigt att alla ska få lyfta fram sin ”ryggsäck” och se och tolka utifrån sig själva, 

kanske lämnar de en lektion lite mer stärkta i sin identitet.  

 
”Viktigare än att de kan vad våra verk heter, vilka årtal de är gjorda, att de kan sin 
konsthistoria (…) är det viktigare att de går härifrån och har blivit stärkta i sin identitet 
eller som människor. Gärna då att konsten faktiskt kan vara ett språk både som kan tala 
till en men som man också kan tala igenom.” (Frida) 

 

6. Analys och tolkning av pedagogernas metoder och arbetssätt   

6.1 Pedagogernas förhållningssätt till konst  
Carinas förhållningssätt till konsten är passionerat. Hon hyser all respekt för allt som 

har med konst och skapande att göra och hennes brinnande intresse säger hon smittar 
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av sig på eleverna. Hon tycker att en viktig del av konsten är att den berör. Hon tar 

ofta avstamp i konsthistorien och tycker det är viktigt att berätta muntligen om 

konstnärerna ifråga. Eleverna blir då berörda på ett sätt som inte är möjligt genom en 

DVD eller powerpoint. På frågan om vilken roll Carina tar i undervisningen blir 

svaret pedagog, hon är deras lärare.  

 

Frida berättar att konstens roll i samhället idag är olika. På Ung & Skapande arbetar 

de med samtidskonst och även om dess roll blir att väcka frågor och diskussion kring 

hur omvärlden ser ut är det också viktigt att få de unga att förstå att de har rätt till att 

tycka vad de vill om konsten. Enligt Frida har samtidskonsten en karaktär där 

tyngdpunkten ligger i undersökandet. Detta är nära knutet till utforskandet av den 

egna identiteten.  

 

Det går att koppla Carinas uttalande till det som Anna Lena Lindberg kallar för 

uppfostringshållningen. Hon undervisar och eleverna lyssnar och inhämtar kunskap. 

Men liksom Lindberg påpekar i sin avhandling är verkligheten nyanserad och det 

finns ingen tydlig gräns mellan uppfostringshållningen och den karismatiska 

hållningen (Lindberg, 16). Även om Carina ägnar sig åt traditionell 

undervisningsmetodik finns det stor betoning på individen och att alla bildanalyser av 

konstverk speglar det som betraktaren har med sig i bagaget.  

 

I Ung & Skapande arbetar de mycket med samtidskonsten och på grund av 

samtidskonstens undersökande karaktär blir även undervisningen sådan. Det finns en 

betoning på processen och det viktiga är att testa sig fram och se vad som händer. 

Genom samtidskonsten som ofta handlar om samhällsfrågor och politik kan de unga 

skapa en slags debatt kring omvärlden. Att arbeta på detta sätt leder även till ett 

utforskande av den egna identiteten. Frida berättar att hon hellre ser att ungdomarna 

går ifrån konsthallen en aning mer stärka i sin identitet, eller som människa, än att 

kunna vad verken heter eller när de är gjorda. Pedagogiken som har en nyfiken och 

utforskande karaktär leder i bästa fall till ett fortsatt undersökande av den ungas 

identitet. Detta kan kopplas till den karismatiska hållningen som är en direkt 

subjetifiering av individen. Inom denna hållning kan inte pedagogerna påverka 

upplevelsen av konsten, de kan inte tillföra något ”Den karismatiska hållningen 

medger egentligen bara tillförsel av stimuli och lämnar sedan konstbetraktaren i 
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sticket med sin privata upplevelse.” (Ibid., 16). Ledarna i Ung & Skapande är inte ute 

efter att undervisa utan snarare handleda och finnas där som stöd. Även i den övriga 

undervisningen som finns i konsthallen, till exempel klasser på besök, vill de gärna 

möta de unga på detta sätt. De vill föra en aktiv dialog med publiken.   

 

Båda pedagogerna använder sig i intervjun av begreppet coach. Carina berättar att 

hon coachar sina elever genom att ge dem tips och idéer. Frida berättar att hon helst 

ser sig som en coach eller kanske handledare för deltagarna i Ung & Skapande. De 

coachar på olika sätt, men båda är måna om att föra en dialog med eleverna och leda 

dem vidare. 

 

Både Carina och Frida tycker att skapandeprocessen är viktig och att det ska få ta tid 

att förstå konsten. Det är i sin tur en eniga om att det är en individuell process som 

speglar betraktarens bakgrund. Carina har ett mer traditionellt arbetssätt än Frida. Hon 

påbörjar sin undervisning med grunderna för att sedan jobba sig framåt. I sjuan börjar 

de med teckning och jobbar nästan enbart med det under en längre tid. När grunderna 

väl är inlärda är det tid för måleri. Detta skiljer sig från hur de arbetar på Ung & 

Skapande. Där testar de sig fram och det är utforskandet som är det viktiga. Det finns 

heller inga krav på deltagarna att skapa och producera något. I skolans värld är det en 

förutsättning för att Carina ska kunna betygsätta.  

 

Carina hyser stor respekt för allt som har med konst och bilder att göra. Hon är 

engagerad och organiserad. Detta förhållningssätt speglas i hennes undervisning. Hon 

tar sin undervisning på största allvar och har en gedigen planering inför varje termin. 

Hon för eleverna framåt i utvecklingen genom att coacha dem och betygsätta det de 

gör. Hon ser sig som en pedagog som lär ut sitt ämne till eleverna som förväntas 

lyssna. Det Frida tycker är en viktig del av konstens roll idag är att skapa debatt och 

väcka frågor. Genom att arbeta genom en undersökningsprocess skapas det utrymme 

till att ifrågasätta och utvecklas. Genom att planera terminen tillsammans med 

deltagarna släpper de kontrollen och ger på så sätt ungdomarna ansvar och makt över 

processen.  
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6.2 Arbetssätt och metoder  

Helene Illeris talar om det traditionella konstpedagogiska mötet som ritual och hur det 

går att bryta dess mönster för att möta konst på ett nytt sätt. På samma sätt som ett 

museum erbjuder en arkitektur och scen för ett rituellt framträdande fungerar skolan 

på samma sätt (Illeris, 15). Konstmuseets rituella handlingar är strukturerade utifrån 

vandringen från vek till verk. På liknande vis är skolan strukturerad omkring en 

lärarledd dialog där eleverna förväntas lyssna någorlunda passivt (Ibid., 16). Carinas 

lektioner har en liknande struktur som det konstpedagogiska mötet har. Det finns en 

klart förmedlad rollfördelning där Carina berättar om konsten och eleverna förväntas 

lyssna på henne. En lärarstyrd dialog börjar. Mötet sker i hennes bildsal där hon visar 

konst som hon sedan undervisar om. En lektion har en markerad början och ett 

markerat slut. Mötet består av en förutbestämd koreografi där eleverna kommer in i 

klassrummet, lyssnar på Carina och övergår till praktiskt arbete. I det 

konstpedagogiska mötet som ritual intar pedagogen en position som Illeris kallar för 

performerpositionen (Ibid., 20). Hon förväntas berätta om konsten genom att lyckas 

behålla publikens uppmärksamhet.  

 

På Ung & Skapande bryter de det traditionella konstpedagogiska mötet som ritual. 

Det går istället att se på mötet ur en performativ synvinkel. Mötet som äger rum på 

Ung & Skapande innehåller vissa karakteristiska drag av en ritual. Exempelvis sker 

mötet under en viss bestämd tidsram. Rollfördelningen är inte lika tydlig som i 

Carinas fall. Pedagogerna på Ung & Skapande vill inte se sig som lärare utan snarare 

som handledare. Detta resulterar i att det inte blir en lärarstyrd dialog. De vill 

tillsammans med deltagarna skapa en grupp med ett gemensamt ansvar över 

processen. Verksamheten äger rum på ett museum men max 15 minuter ägnas åt teori. 

Det finns ingen förutbestämt koreografi. Varje termin börjar med en ”brainstorm” 

tillsammans med deltagarna där de frågar dem vad de vill göra. Konsthallen har en 

industriromantisk karaktär till sig och Frida berättar att många av de unga som söker 

sig dit är intresserade av graffitti. Utanför konsthallen finns den enda helt lagliga 

graffitiväggen i Göteborg placerad. Den är en del av konsthallen, en förlängning, som 

inbjuder till dialog. Byggnadens utseende och underground karaktär som ställer frågor 

till publiken kan länkas till vad Illeris kallar för omgivelsepositionen. I det 

konstpedagogiska mötet som ritual är museet något givet och det ägnas inte speciellt 

mycket uppmärksamhet åt det utan det ses främst som en inramning för en utställning 
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(Ibid., 21). Konsthallens industriromantiska karaktär har influerat Ung & Skapande, 

de tog fasta på de ungdomars intresse som sökte sig dit och arbetade utifrån det. 

Konsthallen där verksamheten äger rum träder fram för att ställa frågor till deltagarna 

om de själva och deras utforskande av sin identitet.  

 

6.3 Fysiska ramar och strukturer som styr deras praktiker  

Carina håller sina lektioner i bildsalen som ligger högst upp i en stor gammal 

byggnad. Hon fick kämpa för att få bildsalen renoverad på ett sätt som skulle vara en 

inspirerande och kreativ miljö att arbeta i. Det är viktigt för henne att det är en 

stimulerande miljö för eleverna. I texten The Art museum as a ritual site skriver Carol 

Duncan om hur ett konstmuseum kan upplevas som en plats för rituellt uppförande. 

Helene Illeris tar denna tes vidare och applicerar det på skolans värld. Likt ett 

konstmuseum har även skolan en rituell karaktär. Carina arbetar på en stor skola, det 

går 1100 elever på skolan. Skolan är även fysiskt sett stor, det är en gammal byggnad 

med ett pompöst utseende och den påminner något om en kyrka.  

 

Strukturen i skolans värld påminner om ett rituellt utförande. Eleverna går från lektion 

till lektion enligt ett schema. Lektionerna har en bestämd tidsram med en början och 

ett slut. Proceduren upprepas vecka efter vecka. På Carinas lektioner finns det en 

bestämd rollfördelning där hon är pedagog och eleverna förväntas lyssna. När hon 

undervisar intar hon en position där hon berättar för dem genom ett framträdande. 

Hon säger att det är vad eleverna vill ha, de vill att någons ska berätta för dem 

muntligen och inte genom teknik. Eleverna lyssnar och blir genom sitt närvarande 

deltagare i en ritual. Syftet med lektionen är att lära sig mer om bild och konst och att 

därigenom få ett större perspektiv på tillvaron. Det finns även ett mål med eleverna 

ska producera något som sedan kan betygsättas. Detta är en förutsättning för att 

upplägget på Carinas lektioner ska fungera.  

 

Trots att konsthallen ligger något avskilt från övriga byggnader inger det inte ett 

pompöst och storslaget intryck. Detta kan bero på att den inte är skapad för konstens 

ändamål utan var ett pannhus från början. Till strukturen påminner den mest om en 

låda eller en fyrkant. Varken platsen eller det sätt som Ung & Skapande arbetar på har 

en rituell karaktär. Det är istället det motsatta, ett bejakande av det fria skapandet där 

processen är det viktigaste. Planeringen sker på det första mötet tillsammans med 
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gruppen. Väl på lektionerna ligger tyngdpunkten på att testa och utforska. Konsthallen 

och människorna som verkar i den befinner sig i en ständig process utan mål. Det 

viktiga är att vara i processen och att tillåtas utvecklas och utforska tillsammans och 

individuellt. Även konsthallen i sig är ständigt under förändring, utställningar flyttas 

in och ut och landskapet utanför själva byggnaden förvandlas. Utanför finns den enda 

helt lagliga graffittiväggen i Göteborg, ”Draken”. På den målas det om och om igen, 

den är i en ständig förändringsprocess utan ett givet syfte och utan slut.   

 

6.4 Utvärdering och budget  

Båda pedagogerna är tvingade till att ständigt utvärdera deras egna upplägg. Carina 

måste eftersom att hon förväntas sätta betyg på eleverna. Frida utvärderar ständigt 

med tanke på att konsthallen hon arbetar på är beroende av bidrag. Genom att 

utvärdera och fundera på vad som fungerar och inte utvecklas de ständigt. Carina 

utvärderar sin undervisning dels genom att observera sina elever under lektionens 

gång men även genom mer organiserade former som inför betyg och omdömen. Hon 

känner sina elever väl och kan läsa av deras kroppsspråk. Vid terminens slut får de 

sina betyg muntligen, då har de alla uppgifter framför sig och diskuterar dem. 

Eleverna vet ofta redan sina svagheter, Carina har informerat dem under terminens 

gång om vad de förväntas uppnå. Utvärderingen sker genom att titta på det som 

eleverna presterat. Eventuella brister i undervisningen kanske går att urskilja genom 

utvärderingen.    

Carina tycker att pengarna räcker till i undervisningen. Om hon skulle behöva mer är 

rektorn inte omöjlig att prata med. Eftersom skolan inser värdet av kreativiteten 

gestaltas detta i undervisningen. Det är dock viktigt att poängtera att skolan satsar på 

de praktiskt estetiska ämnena. På konsthallen där Ung & Skapande finns utvärderas 

det systematiskt. De måste ständigt skriva arbetsplaner och utvärdera sin verksamhet 

när de söker pengar. Enigt Frida är detta givande men det tar mycket tid. På ett sätt 

gestaltas detta i undervisningen eftersom de inte kan garantera ungdomarna fortsatt 

verksamhet. De är dock överens om att de får arbeta på sin fritid om inte pengarna 

räcker till.  
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7. Sammanfattning  

7.1 Fysiska ramar 
När det kommer till att likna de båda platserna vid en rituell plats enligt Carol 

Duncans teori är det främst i skolans värld som det rituella mönstret finns. Den finns 

både i skolans fysiska arkitektur och i det rituella mönstret som skolan är strukturerad 

efter. Skolan som Carina arbetar på påminner arkitektoniskt om en kyrka inuti är det 

högt i tak, stora fönster släpper in ljus, hela byggnaden inger respekt. Ett rituellt 

mönster upprepar sig vecka efter vecka. Även på lektionerna följer Carina ett 

mönster, eleverna kommer in i klassrummet, de hittar sina platser, Carina har 

genomgång och de börjar arbeta med det praktiska. Eleverna deltar i lektionerna som 

har en bestämd tidsram och ett syfte med att inhämta en viss form av objektiv 

kunskap. Carina berättar för eleverna om konsten, hon utför ett sorts uppträdande. 

Eleverna blir genom att befinna sig där delaktiga i en rituell handling. Sett genom 

Helene Illeris teori kan Carina lektion bli ett konstpedagogiskt möte av rituell 

karaktär. Carina intar då en performativ position..  

 

På konsthallen där Ung & Skapande verkar återfinns inte samma rituella karaktär som 

på Carinas bildlektioner. Detta kan tyckas konstigt då Duncans teori primärt handlar 

om ett konstmusem men i projektet Ung & Skapande vill de möta unga genom 

praktisk verksamhet och föra en dialog genom den. Med hjälp av byggnaden finner de 

en ingång till att möta unga intresserade av graffitifrågor och arbeta utifrån det. 

Konsthallen som från början var ett pannhus inbjuder till en dialog om samhälle och 

kultur. Sett genom Illeris ögon så upplöser de det traditionella konstpedagogiska 

mötet och dess rituella mönster till fördel för en performativ synsätt och 

omgivelsepositionen. Till exempel finns det ingen given planering inför varje termin 

vilket betyder att varje termin blir en nystart och inte lik den förra. Det finns heller 

ingen fast rollfördelning i gruppen.  

 

7.2 Administrativa och juridiska ramar  

De båda pedagogerna utvärderar ständigt sin undervisning, vilket enligt de båda för 

utvecklingen framåt. Carina utvärderar både sina egna lektioner och elevernas 

prestationer. Enligt skolans regler måste hon betygsätta eleverna och för därför 

ständigt en dialog med dem angående var de befinner sig i momenten. Hon är väldigt 

organiserad och har arbetat fram en gedigen planering. Detta krävs eftersom klasserna 
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är så stora, 30 elever i varje klass. Eleverna har alltid vetskap om vad de ska göra 

eftersom de blivit noggrant informerade om det. Konsthallen som Ung & Skapande 

finns i finansieras genom bidrag vilket gör att Frida, med kollegor, måste utvärdera 

hela tiden. Detta leder verksamheten till ständig förbättring men tar mycket tid. 

Pedagogerna som arbetar med just Ung & Skapande utvärderar även genom att föra 

en dialog med deltagarna under lektionens gång. 

 

7.3 Pedagogiska påbud  

Carina och Frida berättar både engagerat och innehållsrikt om deras arbeten. Båda 

påpekar att de tycker om sina jobb och de båda hyser stor respekt för konst och bild. 

De delar åsikten om att man kan se konsten som ett språk och att det är ett sätt att 

kommunicera och tolka omvärlden genom. 

Deras pedagogiska förhållningssätt till konsten skiljer dem åt. Enligt Lindbergs teori 

om de två polära förhållningssätten, uppfostringshållningen och den karismatiska 

hållningen, lutar de två pedagogerna åt olika håll. Carina är tydlig med att hon är 

elevernas lärare och intar rollen som pedagog medan Frida undviker att ta den 

positionen och ser sig hellre som handledare. Carina lutar mer åt 

uppfostringshållningen och Frida åt den karismatiska hållningen. Detta reflekteras i 

deras arbetssätt. Carinas uppgift som lärare är att undervisa om konst. I det ingår det 

att bedöma elevernas prestationer. För att kunna bedöma detta måste hon också ha lärt 

dem något. På ett sätt fyller hon dem med kunskap för att ha något att bedöma. Som 

Lindberg själv påpekar är verkligheten inte svart eller vit. Carina ser inte eleverna 

som ”tomma kärl” som hon fyller med kunskap utan hon betonar hur spännande det är 

att läsa bildanalyser som de gör där varje analys är olik den andra liksom alla elever 

är olika individer. På Ung & Skapande har de ett annat arbetssätt, de måste inte 

prestera, tyngdpunkten ligger på att undersöka och ta ansvar över en kreativ process. 

Pedagogerna handleder främst, de undervisar inte och ser sig inte som lärare. De 

tillför en stimuli, en miljö, ett sammanhang men sedan är ungdomarna lämnade åt sin 

egen process och det egna utforskandet av konsten och även jaget. Sättet som de 

arbetar på tyder på att de lutar mer åt den karismatiska hållningen än åt 

uppfostringshållningen.  

 

De båda pedagogerna är överens om att tid är en viktig faktor när det kommer till 

konst. Det ska få ta tid att titta på konst, tänka och analysera. Båda betonar att det är 
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en process som är knuten till utforskandet av individen och att det är det som ofta 

kommer till uttryck i det konstnärliga skapandet.  

 

8. Diskussion  

Min föreställning om bild – och konstundervisning som flummigt hör varken hemma i 

skolan eller på konstmuseet. Likaså stämmer inte heller min föreställning om att 

konstmuseet som institution värderas högre än skolan, inte i de här två fallen. Jag 

upplever båda praktikerna som seriösa och omsorgsfullt strukturerade. De båda 

pedagogerna är måna om att på bästa sätt överbygga glappet som uppstår mellan 

konstverk och betraktare. Både Carina och Frida påpekar hur roligt de tycker att deras 

arbeten är och berättar om deras intresse för konst och bilder. I deras 

undervisningsmetoder och arbetssätt speglas deras synsätt på konst och blandas med 

de ramar de måste förhålla sig till inom institutionen. Som lärare inordnas Carina i ett 

förutbestämt system som hon måste förhålla sig till och forma sin undervisning efter. 

Trots skolans tydliga ramar som hon måste anpassa sig efter finns ändå en frihet till 

att forma undervisningen som hon vill, men detta måste då ske inom vissa gränser. 

Carina har en tydligare auktoritet än pedagogerna på konsthallen. Detta tror jag beror 

på att hon primärt ser sig som elevernas lärare vars uppgift är att undervisa. Även 

detta är ett resultat av skolans ramar som hon måste hålla sig inom. Hon måste 

bedöma elevernas prestationer och se till att de uppfyller målen. Det ingår i den roll 

hon har som lärare. På konsthallen, i Ung & Skapande, skapar de nästintill sina ramar 

själv. Naturligtvis har även de riktlinjer som de måste följa, men eftersom de arbetar 

och influeras av samtidskonst genomsyras hela verksamheten av ett ständigt 

undersökande och utforskande av en process. Pedagogerna på konsthallen väljer att 

helst inte kalla sig för lärare. De vill hellre finnas där som handledare och som stöd 

för deltagarna i den kreativa processen. De har inget krav på sig att bedöma 

deltagarnas kreationer vilket leder till att de inte behöver se till att de presterar så bra 

som möjligt. I min mening leder detta till ett mycket friare arbetssätt och de skapar i 

viss mån ramarna för verksamheten tillsammans med deltagarna.  

Ramarna som styr de olika pedagogiska praktikerna på de två institutionerna ser 

mycket olika ut. Detta gör de två pedagogerna arbetar på två helt olika sätt. Det har 

dock gemensamt ett brinnande intresse för konst och bild vilket tydligt avspeglas i 

deras undervisning. 

  



	   29	  

 

 

9. Litteraturförteckning  

 

Broady, D. (1999). ”Det svenska hos ramfaktorteorin.” i Pedagogisk forskning i 
Sverige. Tema: På återbesök i ramfaktorteorin, red. Donald Broady & Sverker 
Lindblad, Stockholmsuniversitets förlag. 111-123.    
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ab.  

 

Duncan, Carol (1995). Civilizing rituals: inside public art museums. London: 
Routledge 
 

Illeris, Helene (2003) ”Performative positioner i kunstpædagogik”, i Valör 4/ 2003. 

 

Lindberg, A. (1991). Konstpedagogikens dilemma – historiska rötter och moderna 
strategier. Lund: Studentlitteratur.  
 
Lundgren, Ulf P. (1984): Ramfaktorteorins historia, s. 69-81 i Skeptron 1. Texter om 
läroplansteori och kulturreproduktion utgivna av Donald Broady och Ulf P. 
Lundgren. Tema: Rätten att tala. Stockholm: Symposion Bokförlag. 
 
  



	   30	  

                  
 

 

Examensarbete 30hp 

Lärarutbildningen Ht12 

 

ABSTRACT 
__________________________________________________________________  

Sanna Lilja-Sweborg  

Bildpedagogik och konstpedagogik – en jämförande studie av två pedagogiska 

praktiker  

Antal sidor: 28 
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