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This study concerns art education, and the importance of creativity in learning. The objective 

is to examine the use of art education in practice, and the school teacher’s position on this 

practice. 

The theoretical basis of the study is rooted in a socio-cultural perspective, and concerns the 

relationships between theoretical concepts as learning, knowledge and art education. 

The investigation is qualitative and the main research methods are participant observations 

and structured interviews. 

The group studied in this investigation consisted of five active educators, who work at 

different schools and make use of art-based methods in their daily work. 

My results show that teachers believe that art education can be used by schools as a gateway 

to the other subjects. Art is regarded as a form of understanding through which pupils explore 

their surroundings, challenge their ideas and build skills through interaction with others. 

 

Nyckelord: kunskap, konst, pedagogik, lärande. 
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1. Inledning  

Idén till detta examensarbete väcktes av vad jag uppfattar som två olika sätt att se på skolans 

kunskapsförmedling i dagens samhälle. I skolans värld har det varit och är fortfarande på 

många håll, bokstyrda lektioner och katederundervisning som råder. Ute i samhället ökar 

kravet på kunskapsutveckling och nya kunskapskontroller införs redan från förskolan och 

uppåt i åldrarna. Lite motsägelsefullt men också riktigt är det, att man i skolan har börjat prata 

om lustfyllda och inspirerande lektioner. Många skolor arbetar redan med estetiska 

läroprocesser, men saknar mål för uppföljning. Regeringen har, utifrån nya politiska mål, 

uppmärksammat barns och ungas rätt till kultur och satsar därför på olika initiativ som 

möjliggör för alla barn och unga i skolan att ta del av vårt samhälles kulturliv oavsett 

familjens bakgrund eller resurser (Regeringskansliet 2010). 

Landets kulturråd ger årligen ett statligt bidrag för att stimulera arbetet med kultur i skolan. 

Att barn och unga har rätt att både förstå och utrycka sig på många olika sätt är ledstjärnan för 

bidraget SKAPANDE SKOLA. Syftet med bidraget är att, genom samarbete mellan lärarna, 

kulturpedagoger och professionella kulturaktörer, skapa nya former för lärande i dagens skola, 

och på så sätt ge eleverna möjligheter till inspiration och personlig utveckling. Bidraget kan 

sökas av skolornas huvudmän från hela landet och är en långsiktig satsning för att kombinera 

skolämnen med kulturella uttryck (Statens kulturråd 2010). Året 2009 fick Haninge kommuns 

kommunala skolor pengar från kulturrådets projekt Skapande Skola. Insatsen berörde 

sammanlagt 2 180 elever, och användes i olika kulturområden som, dans, drama, film, 

litteratur, media, museer/kulturarv, musik/sång, skrivande och teater. 

Kulturhuset i Haninge kommun invigdes år 2002. Kulturhuset rymmer en foajé/café med en 

läshörna, en konsthall, ett bibliotek och en teater för scenkonst. Meningen är att kulturhuset 

ska bli en plats där olika konstnärliga uttryck får mötas och där Haninges invånare kan ta del 

av ett rikt och varierat program som kan anknytas till aktuella ämnen i vårt samhälle. 

Kulturhuset beskriver på sin hemsida, sitt ovannämnda projekt och dess syfte. Där uppmanas 

alla som arbetar i skolan och är intresserade av att ta del av denna idé att söka bidraget, 

samtidigt som kulturhuset erbjuder hjälp med att formulera ett eget projekt för att söka 

bidraget (Haninge Kulturhus 2010). Kulturhuset räknar dessutom med en konstintendent som 

ansvarar för den pedagogiska verksamheten i konsthallen. Konstintendentens uppdrag är 

bland annat att ta kontakt med skolorna runt om i kommunen för att initiera ett pedagogiskt 

samarbete. Syftet är att, genom aktivt deltagande, praktiskt arbete och samtal, bygga en 
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långvarig relation med olika elevgrupper, och främja kreativitet och lärande hos dessa grupper 

(Haninge Kulturhus 2010).  

En förhoppning med detta examensarbete är att det leder till analys och reflektion över vad 

detta samarbete kan medföra och vilket intresse det finns från lärarnas/elevernas sida att 

arbeta på detta sätt. Uppsatsen kan på det sättet vara av intresse för både verksamma och 

blivande pedagoger i den dagliga yrkesutövningen. Däremot är det avsikten inte att utpeka 

bättre eller sämre praktiker utan att belysa konstpedagogikens allmänna möjligheter för 

skapande och lärande i skolan. 

 

1.1.  Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka användningen av konstpedagogiken i 

praktiken, samt de deltagande pedagogernas inställning till denna praktik. Utgångspunkten 

ligger i de deltagande klassernas erfarenheter av att ingå i ett kulturbaserat pedagogiskt 

samarbete med kulturhuset.  

 

1.2.  Frågeställningar 

De frågeställningar undersökningen kommer att utgå ifrån är: 

 Hur upplever pedagogerna att den kulturbaserade undervisningen fungerar jämfört 

med den traditionella undervisningsmetoden?  

 I vilken utsträckning och på vilket sätt kan eleverna tillgodogöra sig skolans 

grundläggande kunskaper genom kulturbaserad undervisning? 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt kan en kulturbaserad undervisning stimulera 

elevernas kreativitet och lärande?   
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2. Bakgrund  

Olika syn på hur kunskap ska behandlas i skolan 

I boken Hur får kunskap liv? beskriver Agnes Nobel skolan som en plats där förmedlande av 

kunskap sker på ett mekaniskt sätt och i avsaknad av estetisk struktur. Därför lyfter 

författarinnan fram det hon anser saknas i dagens skoldebatt, alltså relevansen av konsten och 

det egna skapandet för undervisningen i alla ämnen, och som inspiration för elevernas vilja att 

lära. Vidare förklarar författaren hur vi människor, genom konsten och den egna skapande 

verksamheten, övar våra sinnen och vår fantasi, samtidigt som vi ökar vår känslighet och 

inlevelseförmåga (Nobel 2001).  

I dagens samhälle pågår det en debatt inom skolpolitiken där skiljelinjen är väl markerad av 

två viktiga koncept, betyg och kunskap. Den aktuella skolministern Jan Björklund driver fram 

regeringens fråga om mer kontroll och krav på elevernas prestationer genom betyg, vilket 

skall leda till att eleverna får en inblick i hur de ligger till kunskapsmässigt. Medan 

oppositionen för sin del anser, att betyg saknar pedagogiskt värde, samtidigt som det tar död 

på elevernas nyfikenhet och lust att lära. Det är inte fler betyg som ökar kunskaperna, utan att 

utrusta eleverna med de rätta verktygen för att de ska kunna söka och skaffa sig kunskap även 

utanför skolan. (Riksdagens protokoll 2007/08:69). Enligt denna debatt står det tydligt att det 

finns olika synsätt beträffande hur lärande och kunskapsinhämtning ska gå till. Att eleverna 

ska kunna skaffa sig kunskap utanför skolan gör lärandet till en extramural aktivitet som man 

inte är van vid i dagens skola. Detta skulle innebära att man i skolan förutom att ansvara för 

det formella lärandet och kunskapandet, även skulle behöva vara mera öppen för elevernas 

informella lärande som sker genom t.ex. konst, litteratur, musik, etc. 
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3. Teorianknytning 

Här följer en beskrivning av de centrala begrepp som jag tänker använda mig av i denna 

studie. 

Socialkonstruktivismen 

Synen på kunskap kommer att diskuteras ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Magdalene 

Thomassen beskriver i boken Vetenskap, kunskap och praxis hur begreppet social 

konstruktivism har sin grund i språkliga relationer i social gemenskap (Thomassen 2008, s. 

205). Människan konstruerar sin verklighet/kunskap genom att prata om det tillsammans. 

Detta innebär att det inte finns en enda sanning, utan att den kan ständigt förändras när man 

får fram ny information och få en ny mening i nya sammanhang (Thomassen 2008, s. 203).    

Lärande  

Genom tiderna har människan haft olika syn på lärande. Roger Säljö beskriver i boken 

Lärande i praktiken olika teorier kring lärande. Behaviorismen, förklarar kunskap som något 

som finns utanför individen, vilket innebär att människan lär sig, via imitation eller mottagna 

instruktioner, t.ex. lärande genom läroböcker. Konstruktivismen som en pedagogisk inriktning 

baseras på Piagets studier om kunskapers ursprung och utveckling, och förklarar hur 

människans intellekt utvecklas i takt med att de mognar. Piagets teori betonar hur den aktiva 

eleven, utifrån konkreta aktiviteter, kan konstruera sin egen kunskap. Sociokulturella 

perspektiv, riktar in sig på att människan får kunskap i kulturella aktiviteter och i samspel 

med andra, där den andre fungerar som inspiration eller stöd för lärandet. Den utgår ifrån 

människans tidigare kunskaper och erfarenheter (Säljö 2000, k. 3).  

Jag kommer att diskutera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på elevernas 

kreativitet och konstruktion av kunskap. Innebörden av lärande som sociokulturell praktik 

förklaras av Leif Strandberg i boken Vygostkij i praktiken. Strandberg beskriver Vygotskijs 

teori om hur människors inre tänkande har sitt ursprung i tidigare yttre aktiviteter tillsammans 

med andra i specifika kulturella miljöer (Strandberg 2006, s. 10-14). Lärande aktiviteter 

kännetecknas enligt Vygotskij i Strandbergs presentation som: 

 Sociala: där människor först i interaktion med andra skapar sin egen kunskap 

(Strandberg 2006, s. 11) . 
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 Medierade: där människor i sitt lärande använder sig av olika verktyg, ”utan 

fingerräkning, ingen huvudräkning” (Strandberg 2006, s. 11). 

 Situerade: där människor lär sig genom aktiviteter situerade i specifika rum, som till 

exempel ”att lära sig till bilmekaniker i en bilverkstad” (Strandberg 2006, s. 12). 

 Kreativa: där människor lär sig genom att omskapa sina relationer, situationer och 

hjälpmedel. Vilket innebär att lärande och utveckling inte är bundna tillstånd, utan att 

man passerar dessa med hjälp av utvecklingszoner (Strandberg 2006, s. 12).  

Strandberg beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon som den möjliga utvecklingszonen 

mellan det barnet kan själv och det barnet kan uppnå med hjälp av samspel med en mera 

kompetent vuxen eller kompis (Strandberg 2006, s. 51- 54). Vygotskijs olika kännetecken för 

lärande aktiviteter och teorin om den proximala utvecklingszonen kommer att vara av intresse 

för denna studie i den bemärkelsen att lärandeprocessen kommer att observeras oberoende av 

med vem, var och hur den uppstår. 

Kunskapsbegreppet  

Pramling och Sheridan skriver i boken Lärandets grogrund om kunskapens tre olika aspekter. 

Kunskapens konstruktiva aspekt: den kunskap som människan använder för att förstå världen 

och som varierar över tid och samhälle. Kunskapens kontextuella aspekt: den kunskap som 

påverkas av det sammanhanget barnen lär sig i, och kunskapens funktionella aspekt: den 

kunskap som människan använder sig av för att lösa både teoretiska och praktiska problem. 

Författarna hänvisar till Carlgren som menar att kunskaper formas i situationer, i kroppen och 

i praxis. Detta innebär att kunskapen inte bara är kognitiv utan att den finns i form av 

erfarenheter, alltså som tyst kunskap, däri av vikten av erfarenheterna för 

kunskapsutvecklingen (Pramling & Sheridan 1999, k. 7). Pramling och Sheridan beskriver 

också fyra olika former av kunskap, som Carlgren urskiljer, och som samspelar med varandra. 

 Faktakunskaper: kunskap som information, regler och konventioner (Pramling & 

Sheridan 1999, s. 47). Denna kunskap går att kvantifiera, och visar sig till exempel när 

barnen lär sig namn på djur. 

 Förståelse: kunskap som meningsskapande och innebörder (Pramling & Sheridan 

1999, s. 47). Denna kunskap är sluten till tänkandet och påverkas av både känslor och 

samspel, samtidigt som den baseras på tidigare erfarenheter, till exempel när barn får 
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insikt om olika processer genom samtal och återberättande av sina upplevda egna 

erfarenheter. 

 Färdigheter: kunskap som utförande (Pramling & Sheridan 1999, s. 47). Denna 

kunskap innebär att barnen kan utföra olika handlingar som till exempel springa, 

hoppa, eller klättra utan att tänka på det. 

 Förtrogenhetskunskap: kunskap som omdöme (Pramling & Sheridan 1999, s. 47). 

Denna kunskap kallas även för tyst kunskap och är den kunskap där barnen använder 

sina erfarenheter utan att vara medveten om det. 

Kunskap beskrivs som praktisk och teoretisk. Denna kunskap knyts till varandra på så sätt att 

man inte kan kontrollera en praktisk aktivitet utan teoretisk kunskap. Samtidigt som man ofta 

behöver teoretisk kunskap för att kunna förändra en praktisk aktivitet. Kunskap beskrivs även 

som subjektiv och objektiv.  Denna kunskap står enligt författarna i relation till varandra, 

vilket innebär att barn befinner sig i ett konstant växlande mellan sin egna och andras 

intentioner, föreställningar och handlingsmönster (Pramling & Sheridan 1999, s. 48-49). 

Syn på barnen  

I skolan sker ett konstant möte mellan vuxna och barn vid kunskapsförmedling. I boken 

Lärandets grogrund beskriver Pramling och Sheridan vikten av den syn och uppfattning 

pedagogerna har om barnen i deras möte, för barnens lärande och utveckling. Begreppet ”det 

kompetenta barnet” lyfts fram i boken och bygger på respekt för barnens förmågor, tankar och 

möjligheter. Barnen ses inte som tomma kärl som ska fyllas med kunskap, utan som 

kompetenta aktiva individer som utifrån sin nyfikenhet och tillsammans med andra kan skapa 

sin egen kunskap (Pramling & Sheridan 1999, s. 111). 

Konst och pedagogik  

Konstpedagogik framstår i boken Konst och pedagogik, som den pedagogik som riktar sig på 

att få förståelse för hur lek, upplevelser och lärande kan fungera inom en estetisk läroprocess. 

Utgångspunkten för denna pedagogiska ansats är visningar och samtal som övergår till eget 

skapande (Mårtensson & Sten (red.) 2008). Åsa Mårtensson framhåller i boken Konst och 

pedagogik att fokus vid konstpedagogik läggs på de samtal som uppstår utifrån elevernas 

upplevelser och avtryck av konst. Detta innebär att man avviker från det traditionella sättet att 

förmedla kunskap för att tillsammans skapa kunskap (Mårtensson & Sten (red.) 2008, s. 7). 
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4. Tidigare forskning 

Tomas Saar understryker i sitt forskningsprojekt Konstens metoder och skolans träningslogik 

att lärande genom konsten är det förhållningssätt som innebär den största utmaningen för 

skolan. Att eleverna ingår i olika skapande aktiviteter utanför de ordinarie lektionstiderna, 

innebär att eleverna inte kan koppla skapande med inhämtning av kunskap och kompetens. 

Detta är vad Saar ser som en oansvarig leverans av kultur i skolan, som kan skapa en skillnad 

mellan olika kunskapspraktiker. Detta ger, enligt Saar, upphov till tydliga gränser mellan det 

vanliga skolarbete och de olika projektarbeten som en konstinspirerad undervisning innebär 

(Saar 2005, s. 15). Saars uppfattning av att skolan domineras av ett slags mönster för 

handlande, ger upphov till det han kallar för skolans träningslogik, vilket han i sin tur 

förklarar genom fem olika faktorer (Saar 2005, s. 55-70). 

 Reproduktion av färdiga kategorier: där eleverna efter att ha introducerats i ett tema, 

involverats i det, för att sen ordna och dokumentera den inhämtade kunskapen under 

olika rubriker. Detta innebär att eleverna tränas i att reproducera begrepp snarare än att 

bilda dem.  

 Fokus på skriftliga beskrivningar: där elevernas kunnande reduceras till skriftlig och 

verbal redovisning av begrepp och kategorier istället för kunnande i form av 

upplevelser och erfarenheter. 

 Föreskriven moral: där konstnärliga upplevelser används för att fostra eleverna i ett 

igenkännande av reaktioner, känslor, utsagor och koder. 

 Uteslutning av alternativa rationaliteter: där målstyrningen i elevernas aktivitet 

utesluter samt alternativa rationalitet och handlingsmönster. 

 Procedurer istället för meningsskapande: där undervisningens utgångspunkt är 

procedurer där reproduktion av givna mallar tar större plats än meningsskapande 

utifrån elevernas erfarenheter. 

Saar beskriver träningslogiken som ett linjärt arbetssätt, där brist på utrymme för utforskande 

av olika infallsvinklar och varierande metoder gör att skolans kunskap inte blir hållbar utanför 

den (Saar 2005, s. 88). Träningslogik står i kontrast till det Saar kallar för konstens metoder, 

och som han indelar i fyra kategorier (Saar 2005, s. 72-92). 
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 Lek, fantasi och som-om-världar: där eleverna genom att kliva in och ut ur konsten, 

fantasin och lekens värld kan skapa redskap för att pröva och reflektera över 

kunskapsinnehållet. 

 Intensitet, närvaro och meningsfullhet: där eleverna i sina berättelser använder 

erfarenheter och funderingar ur sin egen verklighet, för att på det sättet få uppleva att 

de ”är i” innehållet, istället för att enbart använda sig av färdiga mallar för sitt 

meningsskapande. 

 Material, uppmärksamhet och värdering: där eleverna ska kunna uppmärksamma sitt 

eget material (till exempel en berättelse) och hur det framstår, för att sedan utifrån sina 

egna kriterier kunna jämföra och värdera det. 

 Tematisering i variation: där man kan utifrån ett givet antagande tematisera vidare, 

och på det sättet skapa öppna dimensioner där eleverna ska kunna hitta mångtydighet 

mellan det faktiska och det okända. 

Lärande som gestaltning kan enligt Saar beskrivning uppträda på två sätt: Den svaga 

estetiken, där kunskapsinnehållet kvarstår oförenligt i aktiviteten, och den starka estetiken, där 

kunskapsinnehållet tillåts förändras för att på det sättet skapa ny förståelse om en given 

kunskap (Saar 2005, s. 95-96). Vidare menar Saar, att man i skolan genom ett konstnärlig 

förhållningsätt, kan tematisera skoluppgifterna för att hitta nya lösningar och på det sättet 

skaffa kontraster, spänning, mångtydighet och variation (Saar 2005, s. 90). 

 

4.1. Sammanfattning av Haninge kommuns redovisning av bidraget 

skapande skola. 

Året 2009 fick Haninges kommunala skolor bidraget ”skapande skola”. Detta bidrag 

omfattade 640 000 kronor och utnyttjades sammanlagt av 2 180 elever. Kulturområden som 

denna insats omfattade var dans, drama, film, litteratur, media, museer/kulturarv, musik/sång, 

skrivande och teater. Fokus för arbetet låg på kulturens roll i lärandet, och varje skola fick 

tolka och fördjupa sig i att införliva kultur i form av kunskap i skolans arbete. I kommunens 

egen utvärdering av verksamheten redovisas flera positiva, och en negativ effekt. 

(Redovisningen av bidrag Skapande Skola, Haninge 2010-02-25).  
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Positiva effekter 

 Medieprojektet förde en bättre förståelse för medias användningsområde. Eleverna 

fick granska och få en uppfattning om vad media kan uträtta på gott och ont.  

 Författarbesöken skapade förväntningar både på litteraturen och på själva mötet. 

Lärarna i svenska upplevde författarbesöket som inspirationskälla för deras framtida 

undervisning. Intresse som eleverna visade för läsningen och samtal kring litteraturen, 

visade vikten av att eleverna får träffa författare och kan etablera en dialog om 

skrivprocessen. Arbetet kring litteraturen tillförde en intensiv språkträning både 

skriftligt och muntligt, samt en ny utgångspunkt för diskussioner runt skrivarbetet.  

 Teaterprojektet stärkte lärarnas förtroende för elevernas förmågor och engagemang.  

 Ett tätare samarbete mellan kommunens kulturpersonal och skolan. Samtidigt som 

man har etablerat en personlig kontakt med olika kulturaktörer för en bättre arbetsform 

och utveckling i skolan 

 Olika kulturprojekt har integreras i undervisningen i olika ämnen som svenska och 

SO.  

 Arbetet med projektet har förstärkt och svetsat samman både personal och elever. 

Samtidigt som man upplever att projektet  ger plats för nya förebilder och influenser 

för eleverna. 

 

Negativ effekt 

 Att genomdriva kulturprojektet parallellt med det ordinarie skolarbetet upplevdes svårt 

och stressigt av både eleverna och pedagogerna.  
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5. Material och metod 

5.1.  Kvalitativa forskningsmetoder 

Denna studie är av en kvalitativ karaktär, där de väsentliga metoderna är samtalsintervjuer 

och passiva deltagande observationer. I boken Metod helt enkelt skriver Larsen att syftet med 

denna metod är att utifrån ett reducerat urval individer få en ökad förståelse av ett visst ämne.  

Valet av denna metod ger mig möjlighet att, utifrån ett fåtal informanter, få djupare förståelse 

för hur man kan använda sig av konstpedagogiken i skolan (Larsen 2009, s. 23). 

Angreppssättet är induktivt, då frågeställningen är utgångspunkten för analysen av ämnet 

(Larsen 2009, s. 22). Kvalitativ metod ger dessutom mycket information om få analysobjekt 

(Larsen 2009, s. 24). Detta är till fördel för denna studie, som är avgränsad till ett fåtal 

informanter och observationer. Kvalitativa undersökningsmetoder förknippas traditionellt 

med den humanvetenskapliga inriktningen hermeneutik (Stukát 2005, s. 32). Med ett 

hermeneutiskt synsätt anser man att forskarens förståelse rör sig fram och tillbaka mellan 

helhet och del i det material man försöker förstå (Thomassen 2007, s. 101). Undersökningens 

fokus ligger i att utreda skolans användning av konstpedagogiken i praktiken, samt 

pedagogernas inställning till denna praktik. Metodiskt har undersökningen två 

tillvägagångssätt. Det ena är deltagande observationer i olika klasser både i skolan och vid 

besök i konsthallen, där fokus har legat vid de utsagor, handlingar och interaktioner som har 

inträffat under aktiviteterna. Det andra tillvägagångssättet var samtalsintervjuer med 

pedagoger både inom konst och i skolan.  

 

5.2. Deltagande observationer 

Larsen beskriver i boken Metod helt enkelt hur forskaren genom passiva deltagande 

observationer kan fokusera på att redogöra för det som sker utan att hans eller hennes närvaro 

påverkar verksamheten som observeras (Larsen 2009, s. 90). Jag utförde deltagande 

observationer i olika klasser både i skolan och vid besök i konsthallen. Observationer varade 

60 minuter var, och gjordes på grund av att jag som forskare ville ingå i den situationen jag 

observerade, kunna känna stämningen och samspelet mellan pedagogerna och eleverna, men 

även rummets betydelse för undervisningen. Jag uppfattade inte att varken pedagogerna eller 

elever blev påverkade eller stördes av att en för dem relativt okänd person fanns med vid 
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lektionstillfällena. Valet av metoden i undersökningen var självklar i och med att syftet var att 

undersöka användning av konstpedagogiken i praktiken. Dessutom ansåg jag det inte möjligt 

att genomföra en tillförlitlig undersökning utifrån enbart litteraturstudier och intervjuer. 

Observationerna dokumenterades i form av loggbok och fotologgbok.  

 

5.3. Intervju 

Jag har valt att utföra strukturerade intervjuer (se bilaga 1). Syftet var att få en reducerad 

informationsmängd för att lättare kunna efterarbeta den senare. Denna typ av intervju beskrivs 

av Larsen i boken Metod helt enkelt, som den metod där forskaren använder sig av ett 

färdigformulerat intervjuformulär som behandlar studiens tema. Man ställer samma frågor i 

samma ordningsföljd till alla informanter (Larsen 2009, s. 84). Även om jag använde mig av 

ett färdigt frågeformulär, fick jag många tillfällen att ställa spontana uppföljningsfrågor. 

Informantgruppen bestod av pedagoger och intervjuerna varade mellan 30-45 minuter under 

planeringstid eller efter lektionstider. Genomförandet av intervjuerna upplevdes som positiva 

av mig och pedagogerna. Kvale påpekar betydelsen av inspelade intervjuer för att inte gå 

miste om viktiga detaljer (Kvale 1997, s. 194). Svaren fångades på band för att sedan 

dokumenteras i form av en sammanfattning.  

 

5.4.  Urval och undersökningsgrupp 

Jag har valt att förlägga min studie till Haninge kommun, som är en förort till Stockholm. 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval då Haninge är min hemkommun. Sedan har jag enligt Trots 

metodik som beskrivs i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap gjort ett 

extrategiskt urval. Detta innebär att man först väljer ut ett antal variabler som anses ha 

betydelse för respondenterna de svarar, som t.ex. utbildning. Vidare förklarar Stukát att 

undersökningsgruppen inte medger representativa eller generaliserbara, resultat vid kvalitativa 

studier. Syftet är att hitta mönster, variationer eller uppfattningar istället för att visa hur 

vanliga dessa mönster är som man gör i kvantitativa studier (Stukát 2005, s. 62). Jag har i 

första hand tagit kontakt med utbildningsförvaltningen i Haninge kommun och förklarat syftet 

med min studie för att kunna ta del av förvaltningens redovisning av bidraget Skapande Skola. 

Sedan har jag kontaktat konstintendenten på kulturhuset i Haninge kommun och förklarat 
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syftet med min studie. Konstintendenten har överlämnat uppgifter om de pedagoger hon 

samarbetar med runt om i kommunen. Jag har sedan via telefon kontaktat dessa pedagoger, 

samt andra pedagoger i andra skolor, introducerat mig och förklarat syftet med mitt arbete, 

frågat efter intresse om att delta i undersökningen och bokat tid för observationer och 

intervjuer. Under undersökningens gång har sammanlagt fyra besök för att göra observationer 

gjorts, och fem pedagoger intervjuats en och en. Jag kommer här att kort redogöra för 

intervjupersonernas yrkeskategori samt hur många års erfarenhet de har inom sina respektive 

yrken. 

 A. konstpedagog, arbetat med konst och lärande sedan 14 år.  

 B. fritidspedagog sedan 8 år.  

 C. specialpedagog sedan 31 år. 

 D. pedagog sedan 30 år.  

 E. pedagog sedan 8 år. 

 

5.5.  Etiska överväganden 

I undersökningen har jag gjort viktiga etiska övervägande gällande informationen. Jag har valt 

att ange namn på den kommun undersökningen görs i, men inte de förskolor, skolor, elever 

och pedagoger som ingår i undersökningen. Intervjupersonerna, har enligt (Vetenskapsrådet 

2000, s. 7) informerats tydligt om undersökningens syfte, och om att deras medverkande var 

frivilligt, helt anonymt och att det kundes avbrytas när som helst. Enligt Vetenskapsrådet 

behövs samtycke inte efterfrågas om deltagarna uppgifter inte lämnas ut (Vetenskapsrådet 

2002, s. 9). Denna faktor och att undersökningens natur inte innefattar privata, känsliga eller 

etiska frågor, samt att ramen inom vilket undersökningen gjordes var ordinarie arbetstid, 

gjorde att det räckte enligt Vetenskapsrådet, för att inhämta samtycke för observationerna hos 

lärarna och inte hos föräldrarna (Ibid.). 
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5.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet är, enligt Larsen, relevansen av insamlade data för den givna frågeställningen 

(Larsen 2009, s. 40).  Intervjuer som undersökningsmetod ökar flexibiliteten i studien, 

eftersom forskaren, vid upptäckt av andra detaljer som är betydelsefulla för frågeställningen, 

kan göra ändringar under studiens gång (Larsen 2009, s. 80). Detta kan bidra till en ökad 

validitet i denna studie. Något som kunde ha förbättrat kvalitén på min studie hade varit om 

jag haft möjlighet att intervjua även eleverna, men tyvärr fanns inte tid för detta. 

 

Reliabilitet står, enligt Larsen, för tillförlitlighet i studien. Att insamlade data kan utsättas för 

tolkningar, gör att reliabiliteten i kvalitativa studier i regel blir låg. I denna studie har jag 

försökt att öka reliabiliteten genom att ställa så konkreta och relevanta frågor som möjligt till 

informanterna (Larsen 2009, s. 81). 

 

6. Resultat av observationerna  

Vad är skiljelinjen mellan den praktiska verksamhet som sker i en konsthall respektive i ett 

klassrum? Konsthallen finns i kulturhuset, som har ett centralt läge utanför skolans regi. 

Skolan ligger i ett villaområde i norra delen av kommunen. Konsthallen är ett ljust rum på 80 

kvadratmeter, där det vistas 10 elever åt gången. I rummet bredvid finns det en verkstad där 

eleverna får tillträde efter att ha tittat på den aktuella utställningen. Klassrummet ligger i en 

liten skola med öppen planlösning, och där vistas det 10-12 elever åt gången. 

För att läsaren ska ha möjligheten att få en uppfattning om hur det pedagogiska arbetet ser ut i 

de båda verksamheterna, kommer här att presenteras en beskrivning av observationer gjorda 

både i konsthallen och i klassrummet. Sedan följer en analys av dessa verksamheter utifrån de 

teoretiska begrepp som jag tidigare presenterat. 
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6.1. Lektion i konsthallen 

Mitt i rummet står Michael Johansson skulptur. Skulpturen heter Fyrahundra nyanser av 

brunt, och är en perfekt och välpackat kub av pallar, byrålådor och bokhyllor bland många 

andra möbler (se bilaga 2). Färgen på skulpturen, är som namnet avslöjar brun i alla tänkbara 

nyanser. Konstpedagogen möter tio elever från en femte klass och deras lärare vid ingången 

och efter att de fått hänga av sig sina ytterkläder är de välkomna in i konsthallen. Eleverna går 

in och tittar och känner på skulpturen samtidigt som de bildar sig en uppfattning om vad detta 

kan vara. Sedan intar alla en plats runt om skulpturen, för att ha en kort genomgång av allas 

namn, samtidigt som man pratar allmänt om skolan. Eleverna efterlyser graffitikonst i 

konsthallen och får med glädje nyheten om att på sommaren ska man i kulturhuset ha 

workshops om graffiti för ungdomar. Pedagogen går vidare och ställer första frågan. Vad är 

det här? Svaren låter inte vänta på sig: ”möbler som har blivit konst”, ”halv abstrakt 

tredimensionellt konstverk”, ”möbler som har packats ihop till en kub”, ”misslyckad 

flyttinredning". Eleverna kopplar ihop konstverket till Picasso och ger sig ut på jakt efter att 

identifiera nya möbler. De hittar en radio, ett piano, speglar, bord, skrivbord, en högtalare, en 

säng och en gammal TV som väcker mycket uppmärksamhet. Hur har konstnären gjort och 

hur lång tid tog det för honom att göra skulpturen är andra frågor som behandlas. Plötsligt 

pratar de matematik, måtten på själva skulpturen i relation till rummet den står i uppehåller 

lektionen en stund. Diskussionen blir allt livligare, eleverna är nyfikna och intresserade av 

t.ex. vilken tid de här möblerna är ifrån. En härlig blandning av 70, 80 och 90 talet, som 

väcker reflektioner över hur tekniken har revolutionerat vår värld. Så småningom upplyser 

pedagogen om att det finns en skulptur till ute vid entrén och uppmanar eleverna att hitta den.  

När den är hittad konstaterar man att den här gången har konstnären fyllt på ett trappsteg, men 

den här gången med andra sorts material (ett tangentbord, pennor, böcker) (se bilaga 3). 

Vidare går pedagogen och eleverna in i verkstaden där det är nu fritt att skapa egna skulpturer. 

Eleverna använder samma metod, ”hoppackning”, som konstnären, men med annat material. 

Samtalet i rummet handlar om deras upplevelse under konstvissningen, och egna teorier om 

hur konstnären gjorde och kunde ha gjort växer fram. Eleverna får på det sättet utrymme för 

att utforska olika metoder och infallsvinklar i sin egen kunskapsinhämtning. Elevernas fantasi 

verkar inte ta slut och nya skulpturer får liv (se bilaga 4).  
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Att eleverna vid denna lektion utformar egna skulpturer bidrar till att de bildar kunskap runt 

om dessa skulpturer. Detta kan tolkas som att eleverna får en ny förståelse om en given 

kunskap, vilket enligt Saar, sker när kunskapsinnehållet tillåts förändras. Detta är vad han 

kallar den starka estetiken (Saar 2005, s. 95-96). Observationen av det pedagogiska arbetet i 

konsthallen samt pedagogernas förhållningssätt under lektionen, visar hur eleverna som ingår 

i denna lektion får möjlighet att ta del av olika skapande aktiviteter även utanför skolan. Detta 

ger, enligt min uppfattning, en bild av att även om det formella skolarbetet är dominerande, 

finns det ett positivare förhållningssätt från skolans sida i Haninge kommun när det gäller att 

ingå i sådana former av kunskapsinhämtning. Eleverna använder under denna lektion sina 

egna erfarenheter och funderingar, för att uppleva konstens innehåll, istället för att använda 

färdiga mallar. Saar kallar detta för intensitet, närvaro och meningsfullhet och beskriver det 

som ett sätt för eleverna att få uppleva att de ”är i” innehållet, istället för att enbart använda 

sig av färdiga mallar för sitt meningsskapande (Saar 2005, s. 76-81). Denna lektion visar att 

lärandet i konsthallen inte har en förutbestämd mening, vilket innebär att eleverna, genom 

kulturbaserat undervisning får möjligheter att skapa och tolka sina egna resultat och på det 

sättet finna meningen i själva lärandet.  

 

6.2. Lektion i klassrummet 

Det lilla klassrummet är möblerat med fyra bord, samt fyra stolar vid varje bord, som 

möbleras om beroende på lektionens innehåll eller syfte. Framme i klassrummet finns det fyra 

skåp med olika sorters material och en diskho där blandade skulpturer och målningar från 

tidigare lektioner ligger framme. Det finns även en projektor, och en liten portabel tavla. 

Pedagogen har noggrant förberett lektionen, och en OH- bild med det konstverk som ska 

behandlas under lektionen ligger redan framme. På borden, som nu utgör ett enda långt bord, 

ligger redan färgpennor, penslar och papper. Väggarna är täckta av olika slags arbeten som 

eleverna själva har skapat. Pedagogen hälsar elva elever från fjärde klass välkommen, och 

eleverna hittar snart en plats att sätta sig. Pedagogen startar projektorn, och frågar eleverna 

om de känner igen målningen. Ja det gör alla, tavlan heter ”Fotbollsspelarna”. Snart visar det 

sig att eleverna känner igen konstverket för att de har behandlat målningen redan en gång 

tidigare när de gick i andra klass, men varför då? Flera händer åker upp i luften och den elev 

som får ordet svarar: ”jo för att ha koll på sin egen utveckling”. Alla börjar prata om hur de 

målade den förut och hur de tänker göra nu för att bilden ska bli bättre. ”Vem målade den 
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då?” frågar pedagogen. Efter en pratstund där alla är aktiva, är det en av eleverna som säger 

att konstnären heter Ragnar. ”Sandberg”, instämmer pedagogen, ”en svensk konstnär som 

levde mellan 1902- 1972”. Tavlan målades år 1938 och inspirerades av konstnärens bror som 

var fotbollsstjärna. ”Hur gammalt är konstverket? Hur gammal var konstnären när han dog?” 

Livliga diskussioner sätts igång alla räknar på olika sätt, och man diskuterar konstnärens 

ålder, målningens riktiga mått, höjden, bredden, olika perspektiv om horisontlinjen, hur 

mycket procent omfattar gräset i målningen, osv. Vidare samtalar de om vad man ser på 

bilden: ”bilden är i rörelse”, ”det ser ut som om de har gjort mål, alla verkar glada”, ”gräset 

ser sliten ut, i bakgrunden ser man publiken”, ”nej det är läktarljuset” osv. Man får känslan av 

att alla är medvetna om att man ser en och samma bild med olika ögon. Så småningom sätter 

alla igång och börjar måla medan pedagogen läser ett litet stycke om vad målningen 

representerar. Eleverna rådgör med varandra om nyanser på färgerna, eller om 

fotbollsspelarnas proportioner gentemot bakgrunden. Efter att pedagogen har läst klart går 

hon runt och är till hjälp om det behövs, men eleverna arbetar självständigt och är 

koncentrerade samtidigt som de pratar med varandra. Konversationen handlar om allt från 

fotboll, kärlek, till TV-spel, och till och med lite ”tjafs” förekommer mellan några elever. 

Samtidigt är eleverna aktiva och arbetar oavbrutet. När lektionstiden är slut, är alla nöjda med 

resultatet av sina arbeten och visar och jämför gärna med varandra (se bilaga 5), för att så 

småningom hjälpas åt att städa och gå.  

Att eleverna under denna lektion har som utgångspunkt en given mall (målningen), bidrar till 

att kunskapsinnehållet kvarstår oförenligt. Detta innebär att eleverna istället för att skapa egna 

bilder begränsar sig till att reproducera den given målningen. Saar kallar i sin rapport Konsten 

metoder och skolans träningslogik denna praktik för den svaga estetiken (Saar 2005, s. 95-

96). Frågan man kan ställa sig här är: lär sig eleverna ingenting av att reproducera en given 

mall? Kunskapsinnehållet i själva målningen förändras inte, men allt som händer runt 

omkring vid lektionstillfället kan bidra till ny kunskap. Eleverna skapar en personlig och 

vidgad mening av målningens innehåll, arbetar med flera sinnen, samtalar och reflekterar 

tillsammans. 

Vid detta observationstillfälle utgör klassrummets utformning och flexibilitet ett viktigt grund 

för elevernas kreativitet och lärande. Precis som Sandberg beskriver (2006, s. 38) i boken 

Vygotskij i praktiken uppmuntras eleverna att arbeta i grupp, samtala och hjälpa varandra att 

t.ex. finna svar på pedagogens frågor eller rätt nyans på målningens bakgrund. Att samtliga 

elever får sitta runt samma bord och kunna tydligt se varandra för att på det sättet kunna ta 
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hjälp av varandra med det de inte vet beskrivs av Sandberg (2006, s. 37) som rum för samtal 

och diskussioner. I detta rum sker lärande och utveckling med faktiska relationer som grund. 

Pedagogerna och eleverna får möjligheten att diskutera, kommunicera och få förståelse för det 

tema som behandlas för tillfället.  

 

7. Analys av observationerna 

Under mina observationer har jag funnit att eleverna, vid den kulturbaserade undervisning de 

tar del av, använder sig av olika sinnen. Som en av pedagogerna uttalar det kan konst vara 

”vacker, inspirerande, men även ond, ful och skrämmande”.  Detta gör att eleverna tränar upp 

sina sinnen och sin fantasi och på det sättet får en ökad känslighet och inlevelseförmåga. 

Arbetssättet ger dessutom eleverna möjlighet till reflektion över sitt eget lärande, liksom de 

övar på att finna olika strategier för att lösa problem, samt redovisa och argumentera för sina 

egna idéer inför gruppen. Detta medför att eleverna intar en aktiv roll i sin egen 

lärandeprocess. Samspelet med pedagogen och kamraterna bidrar till utvecklingen av 

elevernas förståelse för sin omgivning. Pramling & Sheridan beskriver Kleins princip för 

samspel. Denna princip förklarar hur den vuxne, genom att fokusera barnets uppmärksamhet 

på något i sin omgivning, väcker dess intresse. Ömsesidigheten som uppstår mellan 

pedagogen och barnet blir på det sättet en förutsättning för barnets lärande (Pramling & 

Sheridan 1999, s. 58). Pedagogens uppgift blir det i detta sammanhang att stötta eleverna 

framåt i sitt tänkande istället för att styra dem mot resultatet. Eleverna skaffar kunskap i 

samband med den variationen av svar och lösningar som de själva bidrar med. Variationen 

som uppstår ger eleverna möjligheten att reflektera över sitt eget tänkande.  

Skolverket och läroplaner förespråkar ämnesövergripande utbildning. Arbetssättet som 

presenteras i denna studie skulle kunna vara ett bra exempel på en alternativform där både 

praktisk och teoretisk undervisning skulle kunna kombineras.  Skolan ska enligt läroplanen 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ”… har utvecklat sin förmåga till 

kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturbud” (Lpo 94, s. 

10). Min studie visar att kulturbaserad undervisning ökar elevernas intresse, motivation och 

fantasi, vilket i sin tur stimulerar lärandet. Samtliga pedagoger i undervisningen är överens 

om att kunskap får liv när eleverna får göra praktiska saker och arbeta med handen. Denna 

studie fokuserar på ett visst undervisningssätt, men det är viktigt att även påpeka att 
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pedagogernas förhållningssätt är avgörande för elevernas intellektuella och emotionella 

utveckling. Nobel understryker i boken Hur får kunskap liv? vikten av att man som pedagog 

låter eleverna redovisa sina kunskaper inför andra genom olika uttrycksformer som till 

exempel texter, berättelser, bilder och utställningar. Detta är förstås tidskrävande, men anses 

vara ett mer effektivt inlärningssätt än det Nobel kallar för en ”mekanisk imitation av ett 

komprimerat och tillrättalagt stoff” (Nobel 2001, s. 118). 

 

8. Resultat av intervjuerna  

Här kommer jag att presentera resultaten från ett urval av intervjuerna med pedagogerna. 

Urvalet av frågor avgjordes av studien syfte och resultatet. Jag kommer även att analysera 

svaren och koppla dem till den valda litteraturen för denna studie.  

Vilka fördelar och nackdelar anser du att ert arbetssätt/samarbete har?  

A: ”Eleverna får möta konst, sätta igång fantasin och vara kreativa, men även använda sig av 

sin egen åsikt” 

B: ”Att genom den nya inlärningssituationen våga skriva, våga prata, våga chansa, gissa, göra 

saker och ting på ett annat sätt”  

C: ”Att träffa andra människor och form av pedagogik utanför skolan”  

D: ”Skaffa kunskap på ett annorlunda sätt, en nackdel kan vara att få tiden att räcka” 

E: ”Att man ger barnen ett språk till, nackdelar kan vara i form av resurser, tid eller 

personaltäthet” 

 

Samtliga pedagoger är överens om att den kulturbaserade undervisning som de genomför är 

till stor fördel för både ”svaga” och ”starka” elever. Med ”svaga” elever menas de som inte är 

så framgångsrika i skolarbetet, kanske på grund av att de till exempel är omotiverade eller inte 

har ”knäckt koden” än. Användningen av kulturbaserat lärande där grunden är samtal hjälper 

enligt pedagogerna, dessa elever att visa att de också kan tillgodogöra sig kunskaperna men 

kanske på ett ”annorlunda” sätt. Eleverna får som det beskrivs i Konst och pedagogik, genom 

att reflektera över åsikter och tankar som i andra sammanhang skulle kunna betraktas som 

”misslyckanden”, produktiva möjligheter att lära (Mårtensson & Sten (red.) 2008, s. 27). 

Eleverna får på så sätt ”växa” inför ögonen på sina kamrater och läraren. En allmän 

uppfattning är att eleverna får bättre självförtroende för att så småningom också börja prestera 
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i skolan. Å andra sidan får de elever som redan har ”knäckt koden” och som exakt vet hur de 

ska göra för att få bra betyg, också träna sig i att tänka i nya banor och förhoppningsvis få 

bättre förståelse för sina kamrater. När eleverna är tillsammans på dessa lektioner anses de 

dessutom ligga på olika nivåer, men är kompetenta nog för att kunna skaffa, testa och 

omforma kunskaper, istället för att reproducera färdigskapade kunskaper ifrån böckerna. Det 

gäller att se eleverna som kompetenta individer som kan, genom sin egen nyfikenhet och 

kreativitet, förse sig med nya kunskaper (Pramling & Sheridan 1999, s. 111). Detta 

förhållningssätt tillåter pedagogerna att skapa nya situationer där elevernas tankar utmanas. 

Dessa nya situationer, det nya materialet eleverna kommer i kontakt med och de frågor som 

växer fram under konsthallsbesöket utgör, enligt min tolkning, det Vygotskij kallar för den 

proximala utvecklingszonen. Eleverna får i interaktion med varandra möjlighet att låna de 

begrepp som de inte äger och på det sättet bli delaktiga i sin egen och sina kamraters 

läroprocess (Strandberg 2006, s. 51- 54). 

 

De nackdelar som nämndes under intervjuerna gällde brist på tid och olika stressmoment för 

att hinna med skolarbete, vilket också nämndes i sammanfattningen av Haninge kommuns 

redovisning av bidraget skapande skola. Detta tolkas av pedagogerna som att det är viktigt att 

man i skolan framöver integrerar konst i den vanliga undervisningen, så att varken lärarna 

eller eleverna behöver känna stress. 

Vilken effekt vill du uppnå genom detta arbetssätt?  

A: ”Vill skapa och fördjupa relationer med elevgrupperna, så att det kan uppstå en kreativ 

läroprocess” 

B: ”Skapa djupare förståelse för hur konst manifesterar sig” 

C: ”Att komma utanför skolan (se något annat), möta konst; eleverna tycker inte att någonting 

är konstigt längre, intar en mer förståelse position” 

D: ”Använda sig av skapande i det vardagliga arbetet och hitta flera verktyg för att utrycka 

sig” 

E: ”Att barnen lär sig tolka, se framåt och använda konsten som verktyg, för att reflektera och 

prova själva. Konsten blir det på detta sätt ett språk till”  
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I min undersökning valde jag att ta reda på vad pedagogerna ville uppnå med en konstbaserad 

undervisning. Samtliga pedagoger förenas av samma tanke, behovet av att möta konst. När 

eleverna möter konst har de möjligheten att delta i en dialog där kunskapsöverföring, samt 

skapande av ny kunskap sker. Samtal är enligt socialkonstruktivismen det sättet vi människor 

konstruerar kunskap (Thomassen 2008, s. 205- 207).  Eleverna samtalar om t.ex. en skulptur 

för att analysera det innehållet som framgår, men även för att fördjupa sig och analysera 

skulpturens tysta budskap. Eleverna växlar aktivt mellan det de ser och den tolkning de gör av 

det de ser. Detta är något som Saar beskriver i Konstens metoder och skolans träningslogik 

och som han kallar för lek, fantasi och som-om-världar.  Detta innebär att eleverna genom att 

kliva in i och ut ur konsten kan experimentera och reflektera över kunskapsinnehållet (Saar 

2005, s. 72-73). 

 

Utifrån ert arbetssätt, kan du då se att vissa ämnen blir hjälpämnen till andra? 

A: ”Ja absolut, man tränar det sociala, men stärker även självförtroendet”  

B: ”Ämneskompetens, att våga tro på sig själv, skapa något själv sprider sig till alla andra 

ämnen och gör att man även vågar chansa i andra ämnen” 

C: ”Konstbaserad undervisning blir en ingång till andra ämnen som svenska, 

samhällskunskap, ekonomi (matte), allmänbildning” 

D: ”Intresse som väcks blir ett hjälpmedel i inskaffandet av kunskap”  

E: ”Idén är att man kopplar ihop saker, att ha ett ide, en intellektuell tanke, att jobba med 

förståelse om hur man kan översätta saker till bild, hur man kan tänka runt omkring det, eller 

bildmässigt” 

 

Svaren på denna fråga visar att alla pedagogerna strävar efter att genom konstpedagogiken 

hitta ett sätt att integrera praktisk och teoretisk kunskap. Pramling och Sheridan (1999, s. 48) 

beskriver hur praktiskt och teoretisk kunskap knyts till varandra på så sätt att man inte kan 

kontrollera en praktisk aktivitet utan teoretisk kunskap. Enligt pedagogens resonemang om 

konstbaserad undervisning som ingång till andra ämnen skulle konstpedagogiken i praktiken 

innebära ett alternativ studiesätt för alla elever, men kanske särskilt för de ”svaga”. 

Pedagogerna framhäver dessutom den tro på den egna förmågan och det självförtroende som 

de kreativa processerna genererar hos eleverna.  
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Har du uppfattat att den kulturbaserade undervisning som dina elever medverkar i har 

ökat elevernas motivation och engagemang i skolarbetet? 

A: ”Eleverna ser alltid fram emot att besöka konsthallen”  

B: ”Eleverna ingår i ett samtal, där de genom eget tänkande skaffar ny kunskap och på det 

sättet stärker självförtroendet”  

C: ”Intresse för ämnesarbete väcks genom att eleverna får vara delaktig, intresse blir på det 

sättet ett hjälpmedel i inskaffandet av kunskap” 

D: ”Eleverna får mycket inspiration i möte med olika visuella uttryck och nya sätt att tänka 

på”  

E: ”Denna undervisningsform skapar lust för lärande hos barnen, man märker utvecklingen i 

form av uppmärksamhet, berättande och egen skapande från barnens sida” 

 

Alla pedagoger som jag intervjuade i denna studie upplever att eleverna har en positiv 

inställning till att delta i sådana här undervisningsformer. Pedagogerna C och E är överens om 

att elevernas motivation i skolarbetet växer ur elevernas delaktighet och inlevelse i olika 

kreativa situationer. Pedagogen D har en liknande syn: ”Eleverna får mycket inspiration i 

möte med olika visuella intryck och nya sätt att tänka på”, och menar att eleverna finner 

motivation inte bara i mötet med olika visuella intryck, utan även tillsammans med 

klasskamrater, där eleverna kan ta del av varandras tankar till skillnad mot när de sysslar med 

enskilt arbete i klassrummet. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle man, enligt pedagogens 

uttalande, kunna tolka elevernas lärandeprocess utifrån Vygotskijs teorin i Strandberg 2006 

om lärandeaktiviteter. I lärandeaktiviteterna ska eleverna i interaktion med varandra i en 

specifik miljö, som till exempel i konsthallen, genom yttre aktivitet utveckla sitt eget inre 

tänkande, ”kunskap”.  Eleverna använder sig i denna process av olika verktyg i form av 

erfarenhet och upplevelse för att i den kreativa processen omskapa relationer, hjälpmedel och 

situationer (Strandberg 2006, s. 10-14).  

Anser du att ert arbetssätt skapar bättre samspel mellan lärare och elever? 

A: ”Arbetssättet ger möjlighet till både lärare och elever att inta andra roller”  

B: ”Arbetssättet ger möjlighet att lyssna på elevernas idéer, prata om dem, och hitta lösningar, 

ingen har rätt eller fel”  

C: ”Samspelet skapar en gemenskap” 
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D: ”Man glömmer bort allt annat och ingår i ett samtal, stärker självförtroende”  

E: ”Att möta en för alla ny kunskap i form av konst skapar ett speciellt samspel och 

samarbete” 

 

Pedagogen A uttrycker att båda elever och pedagoger får möjligheten att gå in i andra roller. 

Detta kan innebära att eleverna som till exempel har koncentrationsproblem eller är tysta och 

blyga i skolan vågar ta plats under lektionens gång och prestera på ett bättre sätt. Dessutom 

medför detta arbetssätt att pedagogen lämnar sin vanliga ledarroll för att bli en del av 

gemenskapen. På så sätt gynnar detta arbetssätt relationen mellan lärare och elever men även 

mellan elever. 

Pedagoger C och E anser att genom den kulturbaserade undervisningen de tar del av 

förekommer ett mer jämlikt samspel, vilket gynnar elevernas inlärningsprocess och samarbete 

i klassen. Enligt Strandberg är det sociala samspelet i Vygotkijs teori inte bara en stöttande 

metod för utveckling och lärande, utan själva lärandet i sig (Strandberg 2006, s. 49).  

När pedagogerna uttrycker: ”att inta andra roller”, ”att lyssna på elevernas idéer, prata om 

dem”,” skapar en gemenskap”,” ingår i ett samtal”, ”skapar ett speciellt samspel och 

samarbete” ger de uttryck för att alla får utrymme under lektionstillfälle och att alla har något 

att bidra med, samtidigt som man utvecklar sitt eget tänkande.  Pedagogen B påpekar 

dessutom att en viktig del i det samspelet som uppstår är att man som pedagog vågar visa 

eleverna att slutresultatet inte behöver vara perfekt. Samspel är, enligt Vygostkij i Strandberg, 

lärande och utveckling (Strandberg 2006, s. 47).  

 

 

9. Analys av intervjuerna 

För att kunna sammanfatta informationen från intervjuerna valde jag att titta på 

återkommande och relevanta teman för studiens syfte. De teman jag fann var: 

 Kunskap/lärande  

 Konst  

 Motivation  

”Barn erövrar omvärlden genom att lära sig olika kunskaper och kunskaper erövras genom 

lärande. Kunskap är inte en avbildning av världen utan ett sätt att göra världen begriplig.” 



26 
 

(Pramling & Sheridan 1999, s. 45). Den föränderliga världen barnen lever i, samt flödet av 

information som barnen möter bidrar till att kunskap ständigt måste erövras, värderas och 

omvärderas. Det är därför viktigt, att förse eleverna med goda förmågor för att de ska kunna 

sortera vad som är relevant och vad de kan ha nytta av i framtiden. En av pedagogerna i denna 

studie uttalar sig om konstpedagogiken som undervisningsform på följande sätt: 

Det är inte bara konsten i sig i form av en vacker tavla, utan det innebär även 

språkutveckling, samt en möjlighet för barnen att lyfta upp blicken och kunna 

prata och reflektera över hur saker och ting är och inte vad de verkar vara, vilket 

hjälper barnen att träna sig att ha en kritisk förhållningsätt i samhälle (E). 

Pedagogen menar att kulturbaserad undervisning är inte bara en målning eller en skulptur, 

utan att eleverna genom detta och utifrån sina egna frågeställningar och erfarenheter, 

utvecklar sitt språk, men även skapar goda förmågor för att i framtiden kunna förhålla sig 

kritiska mot redan etablerade föreställningar. Konst behandlas då, inte bara som konst, utan 

används även för att ifrågasätta och presentera världen på ett annorlunda sätt.  

Studiens grund har varit det samarbete som bedrivs mellan skolan och kulturhuset i Haninge 

för att främja kunskapsinhämtning hos eleverna. Verksamheten ligger i linje med ett av 

skolans uppdrag som är ”att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” 

(Lpo 94, s. 5). Kunskap och lärande är återkommande begrepp i skolans värld och i 

pedagogernas uttalande. I denna studie utgör även konst en stor och viktig del av 

pedagogernas utsagor: 

 

Det är viktigt att eleverna får möta konst. Skapande ger eleverna mycket i 

inlärningssituationer, våga skriva, våga prata, våga chansa, gissa, göra saker och 

ting på ett annat sätt, sätta igång fantasin, men även träffa andra människor och 

form av pedagogik utanför skolan (B). 

 

Denna pedagog framhäver vikten av att kunskapsförmedlingen kan ske på flera olika sätt, som 

till exempel i möte med konst och i andra miljöer än skolan. Pedagogen påpekar vikten av att 

komma utanför skolan och anser att olika miljöer gynnar inlärningsprocessen, samt skapar 

möjligheter till ökad förståelse och lust till lärande hos eleverna.  
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Skolan skall enligt läroplanens mål sträva efter att varje elev ”utvecklar nyfikenhet och lust att 

lära” (Lpo 94, s. 9). Samtliga pedagoger upplevde att det var lustfyllt att arbeta på ett 

kulturbaserat sätt. Kulturbaserad undervisning anses väcka nyfikenhet och intresse för 

lärandet hos eleverna, samt bidra till bättre självtillit. Det konstpedagogiska arbetssättet 

gynnar både kreativitet och kunskapsskapande hos eleverna. Konsten används då som en 

förståelseform genom vilken eleverna utforskar sin omvärld, utmanar sina tankar och bygger 

kunskaper i samspel med andra. 

 

10. Arbetssättets begränsningar  

I de lektioner som observerades under denna studie, bestod grupperna av 10-12 elever till 

skillnad mot en ”vanlig” klass som består av minst 25 elever. Detta kan tolkas som att man i 

skolan väljer ett traditionellt arbetssätt för att kunna hantera de stora elevgrupperna och på det 

sättet kunna styra undervisningen och få lektionerna att fungera. 

I undersökningen förekom dessutom några få, men viktiga hinder för den kulturbaserade 

undervisningsformen i skolan. Dessa bestod av tidsbrist, stress och betygskrav: 

Konstnärliga texter och bilder uttrycker ”sanningar” av ett slag som dock svårligen låter 

sig beskrivas, än mindre bevisas av de vetenskapliga metoder vi använder oss av. Och i 

den skola vi har, som ska vila på vetenskaplig grund, är det svårt att på lika villkor 

inlemma också sådana mer konstnärliga förståelseformer, bl.a. därför att de är svåra att 

beskriva i mätbara termer – också en nog så avgörande faktor när betyg spelar så stor roll 

i skola och samhälle (Nobel 2001, s. 22). 

I dagens samhälle finns det en generell uppfattning om att kunskap och lärande byggs på 

teorier och begrepp.  Att de observerade lektioner inte behandlade något specifikt ämne tyder 

kanske på det Saar påpekar i sin studie. Konsten behandlas för sig och inte i samband med 

andra ämnen, däri ligger svårigheterna att kunna koppla kulturbaserad undervisning med 

skolarbete som ska innehålla teoretiska kunskaper (Saar 2005, s. 15).  

Ett annat ”problem” som togs upp under undersökningens gång var stressen som både 

eleverna och pedagoger kände för att kombinera det kulturella projektet med skolans arbete. 

Detta tolkas som ett resultat av att man i skolan lägger fokus på ämneskunskaper som är lätta 
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att mäta. Politiska riktlinjer och beslut om betyg påverkar synen på kulturen i skolan, vilket 

gör att betyget väger tungt i dagens skola och används för att utvärdera elevernas kunskaper. 

Men för elever som har tappat tron på skolan kan detta betyda ett hinder. Kunskaper som 

eleverna skaffar genom konstpedagogiken blir kanske mer varaktiga i och med att flera sinnen 

är involverade, men detta går tyvärr inte att mäta. Konstpedagogiken visar sig, enligt de 

deltagande pedagogernas erfarenhet, vara ett hjälpmedel för de teoretiska ämnena i skolan, 

och därför är det viktigt att göra den till en del av undervisningen i skolan.  

 

11. Avslutande diskussion 

Det arbetssätt som läraren väljer i den dagliga verksamheten har stor betydelse för elevernas 

inhämtning av kunskap. Under studiens gång har jag kunnat ta del av ett ”annorlunda” sätt att 

undervisa än vad man är van vid i skolan. När eleverna ingår i skapande aktiviteter, får de 

möjlighet att producera egen kunskap. Genom att intervjua pedagogerna och observera olika 

lektioner både i konsthallen och i skolan har jag försökt att ta reda på användningen av 

konstpedagogiken i praktiken, samt de deltagande pedagogernas inställning till denna praktik.  

I min undersökning har det framkommit att pedagogerna inte ställer den kulturbaserade 

undervisningen mot den traditionella undervisningsmetoden, utan att de snarare använder sig 

av konsten för att främja en positivare syn på elevernas eget lärande. Samarbetet som uppstod 

under lektionerna kan även ses som en vinst för elevernas språkliga aktivitet, vilket i sin tur 

gynnar alla andra ämnen i skolan. Pedagogernas förhållningssätt tillåter eleverna att jämföra 

sina idéer och skapa sin egen kunskap ur mångfalden av idéerna. Pedagogerna upplever den 

konstbaserade undervisningen som ett mycket positivt och framgångsrikt arbetssätt, och 

använder den i praktiken som en ingång till andra ämnen. 

Nobel skriver att kultur i skolan inte är att förmedla kunskapen på ett mekaniskt sätt, utan när 

pedagogen arbetar som en konstnär (Nobel 2001, s. 135). Detta innebär att pedagogen ska 

vara en god berättare, ha fantasi, inlevelse och spontanitet, samt använda ett levande språk, 

kunna associera över ämnesgränser och förmå sätta fakta i deras sammanhang (Nobel 2001, s. 

135). Pedagogerna som deltog i studien är alla själva intresserade av konst och kultur, vilket 

tolkas som att det är, för dessa pedagoger, lättare att planera eller ta del av arbeten som 

involverar fler uttrycksformer. Pedagogerna var eniga om vikten av en pedagogisk ledare som 

kan inspirera elever, men även andra pedagoger, som kanske inte känner sig säkra med 
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kulturbaserad undervisning. Detta är något som Mårtensson har uppmärksammat. Hon 

beskriver i Konst och pedagogik att studier visar att pedagogens engagemang och intresse i 

något konkret kan bidra till att fånga barnens uppmärksamhet (Mårtensson & Sten (red.) 

2008, s. 66). 

När det gäller för eleverna att tillgodogöra sig skolans grundläggande kunskaper genom 

kulturbaserad undervisning, läggs vikten på samtal och samvaro. Eleverna utvecklar genom 

samtalet ett rikligare muntligt språk, men även skriftligt. Besöket i konsthallen handlar, som 

Mårtensson beskriver det, om att uppleva och samtala runt ett konstverk för att gå över till 

eget skapande (Mårtensson & Sten (red.) 2008, s. 7), Pedagogerna arbetar med barnen i 

centrum och lyssnar på deras tankar och känslor för att ge dem möjligheten att framföra sina 

åsikter: 

Att barn lär sig veta innebär att de relaterar sitt lärande till att de har kunskap om 

något (fakta, information). Innebörden i att lära sig att förstå är att barn relaterar 

lärande till att de begripit något – något har bytt innebörd, dvs. de pratar om 

lärande som en aktiv handling i sin tankevärld (Pramling & Mårdsjö, 2007, s. 

64). 

Vad och hur är viktiga aspekter för att skaffa sig kunskap. Vi människor tar reda på det vi inte 

vet på olika sätt beroende på de möjligheter vi får. Detta kan vara genom att fråga, läsa 

böcker, titta på TV, interagera med varandra eller genom att tänka själva. Tänkandet anses 

börja och utvecklas i mötet med andra. Vygotskij menar, enligt Strandberg, att samverkan 

med andra skapar utvecklingszoner. Pedagogen kommer åt elevernas potential genom frågor 

och problematisering, samtidigt som eleverna i detta samspel upptäcker och får förståelse för 

något tidigare okänt för dem (Strandberg 2006, s. 53). Den konstbaserade undervisningen som 

eleverna i den här undersökningen tar del av, ger dem ett nytt sätt att se, uppfatta och uppleva 

olika aspekter av sin omvärld på ett kvalitativt sätt. 

Faktakunskap, förståelse, färdigheter och förtrogenhetskunskap är kunskapsformer som 

presenteras av Pramling & Sheridan i boken Lärandets grogrund och som utgör grunden för 

elevernas lärande. Dessa former kan sammanföras i skolan genom att arbeta temainriktat. Att 

arbeta med konst ger möjligheten att tematisera lärandet. Genom temaarbeten får eleverna 

möjligheten att samtala och reflektera kring en gemensam fråga för att komma fram till en 

lösning. Innehållet i den lärande situationen ger, enligt Pramling & Mårdsjö (2007, s. 74), 

eleverna möjligheten att bli medvetna om sitt eget lärande.  Lektionernas syfte och upplägg är 
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därför avgörande för elevernas lärande. Elevernas iakttagelser och reflektioner bidrar till att 

de bildar kunskap genom olika konkreta erfarenheter. Användningen av flera sinnen bidrar till 

bestående kunskap. Pedagogerna strävar efter att eleverna arbetar på sitt eget sätt i sin egen 

takt och menar att eleverna genom att använda alla sinnen utvecklar den självständighet som 

behövs för inhämtning av eget kunskapande i och utanför skolan.  

De intervjuade pedagogerna syftar i sitt dagliga arbete inte enbart mot praktiskt arbete, utan 

förenar både lärande och lust. Fantasi och skapande visade sig vara två viktiga aspekter för 

informanterna i denna studie. Vygotskij (2002, s. 13) anser att fantasi är grunden för varje 

kreativ handling. Fantasi grundar sig alltid, enligt Vygotskij, i någon form av erfarenhet 

hämtad ur den givna verkligheten (Vygotskij 2002, s. 19). 

Studien visar att kulturbaserad undervisning ökar elevernas intresse och motivation för 

skolarbete. Detta kan tolkas som att det inte är ämnena eleverna är negativa inställda till, utan 

till hur dessa ämnen presenteras och behandlas i skolan. En annan viktig drivkraft bakom 

elevernas motivation visade sig vara miljön där olika ämnen möttes över gränser. En miljö 

som inbjuder till nya upplevelser, njutning och undersökning utgör en stimulans för bildning 

av kunskap. Att eleverna är delaktiga hela tiden och utgör en del av undervisningen bidrar till 

att deras nyfikenhet och intresse ökar. Det handlar, enligt min uppfattning, om att lägga upp 

undervisningen på ett sådant sätt att eleverna kan hitta inspiration 

 

12. Vidare forskning 

Undersökningen har gett mig insikt om hur man som pedagog kan använda sig av konst i den 

vardagliga undervisningen. Med tanke på vilka positiva erfarenheter konstpedagogiken har 

fört med sig i min undersökning och med vetskap om att Haninge kommun har sökt bidraget 

”skapande skolan” på nytt, hoppas jag att vidare forskning kan bidra till mer kunskap om 

arbetssättet och fortsatt användningen av den i skolan. Det skulle vara intressant att 

genomföra en liknande undersökning, men då jämföra skolor som arbetar med kulturbaserad 

undervisning mot dem som inte gör det.  
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Otryckta källor  

Intervjuer  

Intervju med pedagog A, 60 min. (2010-03-08)  

Intervju med pedagog B, 45 min. (2010-03-10) 

Intervju med pedagog C, 45 min. (2010-03-10) 

Intervju med pedagog D, 40 min. (2010-03-25) 

Intervju med pedagog E, 60 min. (2010-03-05) 

 

Observationer  

Observation 1 i konsthallen, 90 min. (2010-03-09) 

Observation 1 i konsthallen, 90 min. (2010-03-10) 

Observation 1 i klassrummet, 60 min. (2010-03-25) 

Observation 1 i konsthallen, 90 min. (2010-03-31) 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/1897/a/88180
http://www.haninge.se/Kulturkulturhuset/Pedagogik/
http://www.kulturradet.se/om_webbplatsen/
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:69
http://www.haninge.se/sv/Barn--Utbildning/
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

Bakgrund 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Examensår: 

 

Ämnesspecifika frågor: 

1. Hur uppstod det aktuella samarbetet med konsthallen, och hur går samarbetet 

till? 

2. Hur kommer det sig att du låter din klass delta i detta samarbete (projekt)? 

3. Vilken är din roll i det samarbetet? 

4. Hur upplever du detta samarbete? 

5. Vilken effekt vill du uppnå genom detta arbetssätt? 

6. Vilka fördelar och nackdelar anser du att ert arbetssätt/samarbete har? 

7. Uppfattar du att eleverna ser fram emot besöken vid konsthallen och verkar 

intresserade under tiden besöken pågår. 

8. Anser du att din skolans sätt att arbetar med konst i det aktuella projektet 

främjar ämnesintegration? 

           Vid Ja: hur uppfattar du då begreppet ”ämnesintegration”? 

9. Utifrån ert arbetssätt, kan du då se att vissa ämnen blir hjälpämnen till andra? 

10. Anser du att ert arbetssätt skapar bättre samspel mellan lärare och elever? 

Vid Ja: På vilket sätt? 

11. Anser du att ert arbetssätt skapar bättre samspel mellan eleverna? 

Vid Ja: På vilket sätt? 

12. Ser du konst i sig som en form av kunskapsbildning?  

Vid Ja: På vilket sätt? 

13. Har du uppfattat att den kulturbaserade undervisning som dina elever medverkar 

i har ökat elevernas motivation och engagemang i skolarbetet? 

14. Vilka hinder har du mött i ditt arbete med kulturbaserad undervisning? 

15. Hur förhåller du dig till konst i form av t.ex. grafitti, hiphop, eller stickning? 

16. Behandlar det ni någon gång i skolan?  

17. Har du kunnat hjälpa elever som stannat i sin utvecklig med hjälp av 

kulturbaserat lärande? 



34 
 

Bilaga 2 

 
Tisdag 9 mars 2010 kl 09.00 Observation i konsthallen. Skulpturen Fyra hundra nyanser av brunt 

av Michael Johansson. Haninge konsthall 
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Bilaga 3 

Tisdag 9 mars 2010 kl 09.00 Observation i konsthallen. Skulpturen Steglöst av Michael 

Johansson. Haninge konsthall (Skulpturen bestående av saker upphitade i kulturhusets förråd, 

2010.  
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Bilaga 4 

 

Onsdag 10 mars 2010. Observation i konsthallens verkstad. Elevernas egna skulturer. 
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Bilaga 5 

Tordag den 25 mars. Observation i klassrummet. Elevernas reproduktion av målningen 

”Fotbollspelarna”. 

 

 

 

 

 


