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Abstract 

The purpose of the study was to look on some teachers´ opinions on how they work with the 

balance between organization and students´ self-chosen work in the teaching of Art and 
Design. The purpose was to illustrate how different opinions about structure in teaching also 

results in different process and methods in the classrooms. Through qualitative interviews, as 

a method of the study, with teachers in Art and Design, the aim was to seek an answer about 

this skill. The questions the teachers were asked referred to actions in the field of structure, 

frames, free work and teaching methods in the teaching of Art and Design. The results, not 

only the teacher´ opinions about structure and free work in their teaching, but also the 

opinions about cooperation, experimentation and creativity were different for each teacher. An 

effect of these different opinions of the balance between structure and free work are also 

different opinions about skills as pedagogic methods, reflection in the work and curriculums.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på några lärares uppfattningar om hur de arbetar med 

balansen mellan struktur och elevens egen frihet i sin undervisning. Detta för att i studien 

belysa hur man genom att ha olika syn på ramar i undervisningen också påverkar 

undervisningsmetoder och arbetsprocesser. I studien användes kvalitativa intervjuer som 

metod med lärare som undervisar i ämnena Bild, Form och Design. Frågorna har inriktat sig 

på hur lärarna beskriver att de använder sig av ramar i sin undervisning och hur lärarna själva 

beskriver sin pedagogiska metod. Resultatet, både vad lärarna anser om struktur och frihet i 

deras undervisning och deras syn på samarbete, experimenterande och kreativitet skiljer sig åt 

mellan de olika lärarna. En följd av lärarnas olika åsikter om balansen mellan struktur och 

elevens egen frihet i undervisningen är olika undervisningsteorier, med skild syn på 

reflektion, läroplaner och färdiga arbeten.  
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Förord 

 
Jag vill framföra ett stort tack till mina respondenter, de tre intervjuade lärarna, utan er hade 

inte den här studien varit möjlig. Jag vill också tacka min handledare för en intressant diskuss-

ion och goda råd i mitt arbete.  
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Bakgrund  
 

Jag har i det här examensarbetet valt att undersöka vad balansen mellan struktur och elevens 

egen frihet har för betydelse för arbetsprocessen i klassrummen. Främst gäller det i de 

estetiska ämnena Bild, Form och Design, eftersom jag själv läser till lärare i dessa ämnen. 

Under min VFU, min egen undervisning och under min egen studietid på konst och 

hantverksskolor har jag stött på lärare som har haft olika undervisningspedagogik. Från de 

som har haft mycket strukturerade lektioner till de som inte har haft några ramar alls. Jag har 

själv bildat mig en uppfattning vad som fungerar bäst för mig för att få ett flöde i min 

arbetsprocess. Jag anser att detta ämne är mycket viktigt ur en lärande aspekt eftersom 

balansen mellan struktur och fritt arbete avgör hur eleverna på effektivast sätt både tar till sig 

kunskap och sedan själva kan använda den både under och efter sin utbildning. På så sätt 

anser jag att kreativitet föds. 

Min bakgrund bottnar i en formgivningsutbildning på Konstfack, jag har också studerat på 

hantverksskolorna Stenebyskolan och Nyckelviksskolan. Under min utbildningstid bildade jag 

mig en uppfattning om när min egen arbetsprocess fungerade som bäst, när jag fick ett flöde i 

mitt arbete och när kreativitet föddes. För mig fungerade det alltid bäst om jag hade en ram 

för mitt arbete, exempelvis en bestämd teknik eller ett bestämt material och inom den ramen 

kunde jag experimentera fritt. Avsikten med min undersökning är att få en uppfattning om hur 

andra lärare ser på balansen mellan struktur och elevens egen frihet i en estetisk läroprocess 

och vad andra lärare har för ramar i sin undervisning. 

Dewey diskuterade redan på sin tid detta pedagogiska dilemma (Sundgren 2011, s. 110). Hans 

pedagogik har betecknats som learning by doing , men i själva verket handlade den om att se 

handlandet i en oändlig kedja , att se handlingen knuten till ett mål och en avsikt. Alltså inte 
bara vilket handlande som helst utan ett handlande som är knutet till ett mål med en 

efterföljande reflektion. Dewey betonar också vikten av att inte lämna över ansvaret för 

utbildningen till eleven själv, utan läraren ska möta elevens behov och intressen och aktivt 

vägleda eleverna i deras bildningsresa (Sundgren 2011, s. 114). Dessa tankar tycker jag är 

högst aktuella med tanke på Skolverkets beskrivning av syftet med ämnet bild 

Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga 

till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser. (Skolverket 2011) 

 

Också Vygotskijs (1995, s.36) tankar om fantasin och hur den är beroende av den omgivande 

miljön finner jag relevanta för min studie. Både Dewey och Vygotskij tar upp erfarenhetens 

betydelse för fantasin och skapandet.  

Jag kommer också inledningsvis att ta upp historik om bildundervisning och de olika 

pedagogiska teorier som vuxit fram. 

 

Historik  
I det här kapitlet belyses ämnet Bilds framväxt och hur olika pedagogiska teorier påverkat 

ämnet. 
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Från Fröbel till Levande Verkstad 
Fröbels (1782-1852) teorier var dominerande i Sverige i den tidiga 

barnträdgårdsverksamheten från senare delen av 1800-talet och fram till 1930-talet. Hans 

pedagogik gällde främst barnträdgårdsverksamheten, men även folkskolan påverkades av 

hans teorier. När barnet i barnträdgårdsverksamheten var i treårsåldern fick det tillgång till 

krita och en rutad griffeltavla. Undervisningsmetoden gick ut på att barnträdgårdslärarinnan 

ritade olika streck på griffeltavlan, exempelvis en lodrät linje, under tiden benämnde hon vad 

hon gjorde. Bendroth Karlsson (1998) skriver att barnen ritade likadant på sina griffeltavlor 

och sa efter sin lärarinna. Färger skulle undvikas för att barnet skulle öva på ren form 

(Bendroth Karlsson 1998, s. 15). Denna metod kan tyckas strikt och den stred egentligen mot 

Fröbels allmänna filosofi om att låta barnet växa fritt efter sin inneboende natur. Också i 

skolan under tidigt 1900-tal använde man sig av rutmönstrade griffeltavlor som Fröbel hade 

förespråkat. Dock var det en annan tradition än den Fröbelska som gällde här, nämligen den 

tyske pedagogen Stuhlmans metodik. Här var det ännu mer ordning som gällde där den 

viktigaste faktorn inom teckningsundervisning tycktes vara att skärpa iakttagelseförmågan 

och att läraren hade kontroll över klassen. Metodiken gick ut på att varje barn drog samtidigt 

varje streck på tecken från läraren och metoden krävde inte något bildkunnande från läraren 

(Bendroth Karlsson 1998, s. 15). 

I takt med att psykologin etablerade sig som en vetenskap och framförallt psykologer började 

intressera sig för barns bilder och att genom dessa urskilja bestämda utvecklingsfaser började 

ett intresse för barns friare teckningar växa fram, skriver Bendroth Karlsson (1998, s. 16). 

Förutom det psykologiska intresset för barns bilder växte även intresset för barnbildens 

estetiska och konstnärliga värde. 

Konstpedagogen Cizek verkade för barn och ungdomar och intresserade sig för särarten i 

barns bilder. Han ordnade stora utställningar av barns bilder och öppnade konstklasser för 

unga i Wien och var en central person kring sekelskiftet som gjorde insatser för att de ungas 

bilder uppmärksammades (Bendroth Karlsson 1998, s. 17). Också Rothe som arbetade i 

Cizeks anda har fått stor betydelse för utvecklingen av skolans teckningsmetodik. Han 

presenterade sina undervisningsidéer, under 1930-talet i Wien, om en större frihet för barnet 

att måla och teckna utifrån sina personliga förutsättningar. Rothes bok Den fria 

barnteckningen kom på svenska 1937 och Rothe tog avstånd från avbildningsundervisningen 

och menade att det inte var riktigheten i barns bilder som skulle bedömas utan istället 

uttrycket i bilden. Rothe utvecklade stor kontakt mellan Wien och aktiva svenska pedagoger. 

Rothes verksamhet hämmades dock av nazisternas frammarsch i Centraleuropa som stoppade 

all progressiv och konstnärlig verksamhet (Bendroth Karlsson 1998, s. 18). Trots det skrev 

Read 1956 boken Education throuh art (Uppfostran genom konsten). Reads 

civilisationskritiska bok om estetisk fostran gav upphov till stor debatt. Boken översattes till 

svenska i mitten av 50-talet och diskussionen om barns fria skapande började ta form på 

allvar. En diskussion som både fördes i dagspress så väl som fackpress, skriver Bendrotn 

Karlsson (1998, s. 19). På Reads initiativ bildades efter andra världskriget INSEA, 

International Society for Education through Art, som stöddes av UNICEF, FN:s skol och 

undervisningsorgan. Read menade att det i varje människa finns en potentiell konstnär och 

konsten är en väg till harmoni. Han kritiserade också vår kulturs kunskapstradition för att den 

prioriterade intellektet och försummade de emotionella och personlighetsutvecklande sidorna 

hos barnet. Han menade att vi borde stimulera barnets spontana uttryck i konstnärliga medier. 
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Reads pedagogiska metod gick ut på att barnet skulle lämnas i fred utan inblandning från den 

vuxne, skriver Bendroth Karlsson (1998, s. 19). 

Thomaeus var en av de stora Read företrädarna i Sverige. Förutom Read var Thomaeus starkt 

påverkad av antiauktoritära pedagoger och förespråkade ett fritt skapande. Han såg bilden 

som ett kommunikationsmedel och ett språk. Han menade att om barnet fick möjlighet att 

göra sina bilder utan risk för att bli bedömd, var bilden barnets mest uppriktiga språk 

(Bendroth Karlsson 1998, s. 33). Thomaeus metodik byggde på frihet och han gav inte sina 

elever några uppgifter. Däremot menade han att en kunnig vuxen behövdes. Han menade att 

en engagerad och medveten pedagog påverkade sina elever och undervisningssituationen 

genom sitt totala sätt att vara och finnas tillhands med sina gedigna kunskaper, skriver 

Bendroth Karlsson. 

Bauhaus var en skola för arkitektur, design och konsthantverk som startades 1919 och 

stängdes av nazisterna 1933. Den hade sitt säte i Weimar, Dessau och Berlin. Utbildningen i 

Bauhaus var samordnad på det viset att alla slags hantverk som ingår i byggande utgjorde 

grunden, såväl tekniska som konstnärliga. Skolan utbildade skulptörer, målare och arkitekter 

och man ville undvika en snäv fackutbildning utan ville istället att eleven skulle förstå syftet 

och meningen med arbetet. Bauhaus gjorde detta genom att från början inte inrikta eleverna 

på ett yrke, utan istället på hela människan, skriver Bendroth Karlsson (1998, s. 25). 

Den svenska varianten på Bauhausmetodiken kallas för Levande Verkstad och utvecklades i 

Sverige under 1960-talet. Tanken bakom Levande Verkstad, som bygger på Bauhausidéer var 

att frigöra människans naturliga talang genom experiment och övningar, menar Bendroth 

Karlsson (1998, s. 26). Det var viktigt att experimentera för att överraska sinnena och bryta ett 

konventionellt tänkande. I Bauhaus och Levande Verkstad metodiken ville man också 

inspirera eleverna till ett personligt uttryck. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på några lärares uppfattningar om hur de arbetar med 

balansen mellan struktur och elevens egen frihet i sin undervisning. 

Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur beskriver några lärare att de använder sig av ramar i sin undervisning? Ramar i 

form av exempelvis uppgifter, tekniker och redovisningar. 

 Hur beskriver lärarna själva sin pedagogiska metod? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel belyses relevant litteratur och forskning som anses viktig för studiens syfte. 

Kapitlet inleds med Deweys och Vygotskijs tankar kring begreppen aktivitet och erfarenhet, 

för att sedan övergå till Lindströms syn på kreativitet och om det är en förmåga som kan 

befrämjas genom undervisning. Kapitlet avslutas med olika modeller på skapandeprocessen, 

detta har valts av anledning av att det är viktigt för oss lärare att vara medvetna om olika 

strukturer som finns att använda sig av i en lärande situation för konstnärligt arbete. 

 

Dewey- aktivitetsbegreppet och verksamhetsbegreppet 
Dewey (1859- 1952) brukar ses som den progressiva pedagogikens viktigaste teoretiker. Den 

tidigare nämnda Fröbelspedagogiken hade en stark ställning i de amerikanska förskolorna 

fram till sekelskiftet då den började utsättas för kritik av progressiva tänkare som Dewey.  

Dewey kritiserade Fröbels teorier om en universell metod, vilken han ansåg stred mot idén om 

den personliga erfarenhetens betydelse (Bendroth Karlsson 1998, s. 13). 

Deweys pedagogik har ofta förknippats med uttrycket learning by doing. Dock är det inte 

genom att göra vad som helst eller planlöst experimentera som man lär utan poängen med 

Deweys pedagogik är att se handlandet som en del i en kedja bestående av flera moment: 

avsikt-planering-handling-reflektion-bedömning av resultat -ny handling, skriver Sundgren i 

Boken om pedagogerna (2011, s. 110). Detta kan tolkas som att det handlar om en 

strukturerad process där handlandet ingår som en viktig och planerad del av kedjan.  Med 

aktivitetsbegreppet och verksamhetsbegreppet menas att handlingen är knuten till ett mål och 

blir på så sätt meningsfull. Dewey tar i sin pedagogiska teori också upp olika instinkter, som 

instinkten att tillverka och instinkten att undersöka. Han menar att barn tycker om att göra 

saker och se resultat och Dewey ser dessa instinkter som naturliga resurser. Idag använder 

man hellre begreppet grundläggande drivkrafter istället för instinkter, menar Sundgren (2011, 

s. 111). Trots det är Deweys syn på dessa drivkrafter och vad de har för betydelse för 

undervisningen högst aktuella. Att ett barn har drivkraft att tillverka och undersöka är viktiga 

aspekter ur en lärande aspekt. Dewey betonar också att man inte kan lära sig allt om allt utan 

att när vi ska lära oss något är det viktigt att göra ett urval. Urvalet ska ske genom att eleven 

knyter an till något som han eller hon har erfarenhet eller intresse av. 

Också Vygotskij (1995) betonade att man måste se värdet av ett barns skapande i själva 

processen och inte i resultatet, även om Vygotskij kan tolkas något friare i sin syn på skapande 

än Dewey. Det viktigaste, ansåg Vygotskij, är att barnet sysslar med skapande och bygger och 

övar den skapande fantasin inte vad barnet skapar (1995, s. 84). 

 

Dewey och Vygotskij om erfarenheten 
Ett annat begrepp som Dewey tar upp är erfarenhet, elevens erfarenhet, som han menar är 

utgångspunkt för pedagogiken. Men, betonar Dewey, det är den reflekterade erfarenheten som 

är den viktiga, inte den planlösa. Sundgren (2011) menar att den här synen på erfarenhet inte 

utesluter att eleven intresserar sig för andras erfarenheter, exempelvis att de som finns 

redovisade i böcker, men dessa erfarenheter ska knytas an till elevens känsloliv (Sundgren 

2011, s. 110). Som tidigare nämndes är en central reformpedagogisk tanke att man inte kan 
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lära sig allt om allt utan att när vi ska lära oss något är det viktigt att göra ett urval, urvalet ska 

ske genom att eleven knyter an till något som han eller hon har erfarenhet eller intresse av. 

När vi ska lära oss något nytt måste vi kunna avgränsa. Mängden information blir annars för 

stor och det är lärarens roll att hjälpa eleverna att avgränsa stoffet så att de knyter an till hans 

intressen och erfarenheter (Sundgren 2011, s. 113).  

Enligt Säljö (2011) menar Vygotskij å andra sidan att utveckling inte är en mognadsteori, 

alltså något som kommer inifrån och är styrt av biologiska processer, utan att det finns 

möjlighet till lärande och utveckling i all interaktion. Säljö skriver att: 

För Vygotskij är utveckling och lärande möjliga aspekter av all interaktion, det finns inga speciella 

stadier. När människor tillgodogör sig delar av samhällets kollektiva erfarenheter och använder sig av 

dem i sina sätt att resonera och kommunicera med andra, finns alltid möjligheten att samtalspartner lär 

sig något. (Säljö 2011, s. 165) 

 

Den närmaste utvecklingszonen är ett av Vygotskijs mest kända begrepp. Utgångspunkten för 

detta begrepp är idén om dynamiken i människors tänkande och färdigheter tillsammans med 

beroendet av social interaktion och stöd från andra. ”Utvecklingszonen definierar Vygotskij 

som avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand och utan stöd från andra, och det 

barnet förmår klara av med stöd av andra personer” (Säljö 2011, s. 167). Vidare skriver Säljö 

att ett exempel på idén med begreppet är när ett barn lär sig läsa och stakar sig inför en 

bokstavskombination som barnet inte känner igen. Den vuxne griper då in och hjälper barnet 

att förstå vad det är för bokstav genom att ställa frågor. Sedan kan barnet fortsätta på egen 

hand igen. 

 

Vygotskij menade att skolan är den miljö där människor ges möjlighet att komma i kontakt 

med samhällets erfarenheter som vi inte möter i vår vardag, skriver Säljö (2011, s. 170).  

Vidare skriver Säljö att lärandet riskerar att bli abstrakt genom att kunskaperna kan ligga 

alltför långt ifrån vad den lärande förmår ta till sig samt att Vygotskij menar att samspelet 

mellan läraren och eleven är det som avgör framgången i undervisningen. Det är läraren i 

kommunikation med barnet som knyter ihop samhällets kunskaper med individens 

erfarenheter. Läraren blir en resurs som hjälper eleven att se sambandet mellan ett abstrakt 

begrepp och den egna erfarenheten (Säljö 2011, s. 171).  

 

Verktyg 
Människor har skapat olika hjälpmedel, för att klara av vardagen bättre. Säljö (2011) skriver 

att Vygotskij skiljer på två slags redskap: fysiska och psykologiska. De fysiska redskapen kan 

man kalla för artefakter och är tillverkade av människan exempelvis datorer, papper och 

penna (Säljö 2011, s. 163). Vidare skriver Säljö att med uttrycket psykologiska redskap 

menade Vygotskij att människan måste ha redskap för att tänka och kommunicera med. Där 

det viktigaste psykologiska redskapet är språket och det speciella med språket är att det 

fungerar som ett redskap för kommunikation både mellan människor och inom människor. 

Språket fungerar på så vis som en länk mellan samhället och individen, skriver Säljö. Denna 

teori kan jämföras med Thomaeus syn på bilden, som togs upp tidigare. Thomaeus såg bilden 

som ett kommunikationsmedel och ett språk. Han menade att om barnet fick möjlighet att 

göra sina bilder utan risk för att bli bedömd, var bilden barnets mest uppriktiga språk 

(Bendroth Karlsson 1998, s. 33). Också Vygotskij (1995) skriver att principen om frihet när 

det gäller barns och ungdomars skapande är mycket viktig. Barnets skapande sysselsättning 
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måste uppstå ur barnets egna intressen och kan inte vara obligatorisk eller påtvingad. Inte 

heller tecknande under puberteten kan vara en aktivitet som innefattar alla. Vygotskij skriver 

dock att för de barn och ungdomar som väljer att ägna sig åt ritandet har det en stor 

kultiverande betydelse. När färgerna och linjerna börjar tala till ungdomarna lär de sig att 

behärska ett nytt språk som fördjupar deras känsla och vidgar deras synkrets (Vygotskij 1995, 

s. 96).  

 

Fantasi och Kreativitet 
Vygotskij (1995) menade att det finns ett samband mellan fantasi och verklighet och att dessa 

två begrepp inte ska stå i motsättning till varandra. Fantasin grundar sig på minnet och 

förfogar över dess möjligheter i ständigt nya kombinationer.  

 
Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd 

verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi 

vid i övrigt lika förutsättningar. (Vygotskij 1995, s. 20)  

 

Vidare menar Vygotskij att alla skapelser av fantasin är element som är hämtade ur 

verkligheten och ingår i våra tidigare erfarenheter och ju rikare en människas erfarenheter är 

desto mer material förfogar hennes fantasi över (1995, s. 19). Vygotskij menar att ju mer 

erfarenheter vi har desto rikare fantasi har vi möjlighet till. 

Braxell (2010) diskuterar i boken Skapande barn-att arbeta med barn i förskolan, hur barn 

använder sin fantasi i skapandet. Hon menar att barn inte skiljer på fakta och fantasi på 

samma sätt som vuxna gör när de skapar. Vi vuxna, som har mycket mer erfarenhet än ett 

barn, kommer ändå inte på lika många sätt att exempelvis bygga en fågel, för vi vuxna tänker 

att vissa saker inte går. Vi har tappat vår förmåga att använda båda hjärnhalvorna, menar 

Braxell (2010, s. 84). Vidare menar Braxell att det finns ett helhetstänkande när barn skapar. 

De skiljer inte på fakta och fantasi och deras kreativitet inrymmer empati. De kan känna med 

fågeln de skapar och vara solidariska med den. Empatin är viktig, för den blir barnens 

förbindelse med den verkliga världen och visar sig i deras kreativitet, menar Braxell (2010, s. 

85). 

Lindström (2007) belyser i artikeln Kan kreativitet läras ut? olika synvinklar på kreativitet 

och om det är en förmåga som kan tränas. Lindström skriver att ”Begreppet kreativitet har 

särskilt brukats i diskussioner om estetiska ämnen, ofta med föreställningen att dessa i sig 

själv utlöser inre skapande processer hos eleverna.” (2007, s. 8). Vidare menar Lindström att 

bara för att elever tillverkar saker med sina händer i estetiska ämnen behöver det emellertid 

inte innebära att de är kreativa och han menar att ”det skulle inte förvåna om elever i vissa 

skolor är mer kreativa i andra ämnen” (Lindström 2007, s. 8). Kreativitet, menar Lindström, 

förväxlas ofta med spontanitet, handlingar som sker av en plötslig impuls och inte bygger på 

eftertanke med en föreställning om att den skapande personen låter sina känslor och inte 

förnuftet styra över handlandet (Lindström 2007, s. 8). När kreativitet beskrivs ur den här 

synvinkeln, menar Lindström, är det tveksamt om den varken kan förstås eller befrämjas 

genom undervisning. Den här definitionen av kreativitet stämmer väl överens med Vygotskijs 

uppfattning om fantasi och kreativitet tycker Lindström, eftersom också Vygotskij menar att 

det som fantasin skapar är uppbyggt av element ur verkligheten. Fantasin kan inte skapa ur 

ingenting, utan det behövs erfarenheter för att det ska kunna uppstå nya produkter. Lindström 

skriver: 
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Det kreativa tänkandet styrs till viss del av känslor och undermedvetna processer, men dessa fodrar ett 

material att arbeta med. Plötsliga upptäckter kräver ett mödosamt, kunnigt och insiktsfullt förarbete. 

(Lindström 2007, s. 9) 

 

Detta påstående kan också kopplas samman med Deweys syn på hur skapande sker, där det 

handlar om en strukturerad process där handlandet ingår som en viktig och planerad del av 

kedjan. Lindström skriver att ”de flesta kreativa insikter fodrar noggranna förberedelser; de 

kommer inte som en blixt från en klar himmel” (Lindström 2007, s. 9). Lindström menar att 

de kreativa förmågorna kan tränas upp vid praktiskt taget varje lektionstillfälle, bara läraren 

har rätt metod. En metod är att eleverna får uppgifter där de själva formulerar ett problem 

samt själva utformar enkla experiment för att pröva en viss teori. 

Lindström tar i sin artikel Kan kreativitet läras ut? upp att Haanstra (1994) gav ut en 

uppmärksammad doktorsavhandling med titeln Effects of art education on visual-spatial 

ability and aestheticperception: Two meta-analyses (Lindström 2007, s. 19). Lindström 

belyser att Haanstras forskningsöversikt visade att bäst resultat åstadkommer en undervisning 

som förenar teori och praktik och att en kombination av skapande och reflekterande 

bildundervisning har störst påverkan på förmågan att urskilja estetiska kvaliteter, som har med 

innehåll, form och uttryck att göra. Lindström skriver att: 

Fritt skapande utan reflektion kring mimetiska, formella eller expressiva kvaliteter tycks varken främja 

instrumentella eller inre, estetiskt motiverade mål, i varje fall inte för barn och ungdomar i skol-åldern. 

Lärare som nöjer sig med att ställa fram material och ge eleverna uppmuntran kan därför knappast göra 

anspråk på att bedriva undervisning. (Lindström 2007, s. 22)  

 

Vidare skriver Lindström att Haanstras avhandling ger en tankeställare även för svenska 

bildpedagoger eftersom Skolverkets nationella utvärderingar 1992 och 2003 har visat att 

bildundervisning i Sverige huvudsakligen består i att elever gör bilder med hjälp av olika 

hantverksmässiga tekniker. Bildanalys och bildtolkning får stå tillbaka på ett sätt som varken 

motsvarar läroplanens mål eller en modern syn på bildämnets karaktär. Avslutningsvis skriver 

Lindström att han har genom forskningen till artikeln kommit fram till att självvärdering, 

liksom undersökande arbete, uppfinningsförmåga och förmåga att använda förebilder, är inget 

som barn och ungdomar blir bättre på av sig själva eller som ett resultat av undervisningen 

sådan den vanligen bedrivs i dag. Samtidigt gör eleverna bättre bilder, dvs. behärskar färg och 

form, komposition samt material och tekniker bättre, ju längre tid de gått i skolan, menar 

Lindström (2007, s. 27). Intressant med Lindströms artikel är att den belyser att den 

undervisning som har störst påverkan på förmågan att urskilja estetiska kvaliteter grundar sig 

på en kombination av skapande och reflekterande bildundervisning, vilket också samspelar 

med Deweys teori om aktivitetskedjan där handlande och reflektion samverkar. 

 

Den kreativa processen och dess förhållanden 
Paulsen (1994) tar i sin bok Estetik i förskolan upp Witkins och Ross modell för den kreativa 

processens förlopp. Paulsen menar att den estetiska insikten är ett samspel mellan känsla och 

förnuft, intryck och uttryck i en process och den här modellen över den kreativa processen 

kan hjälpa oss att finna ett samband mellan leden i processen.   
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Förnimmelse → Inre struktur → Impuls → Hypotes-Medium → Form 

                                                                                                                     

  Figur 1 Den kreativa processens förlopp, hämtad från Paulsen 1994, s. 93 

I processens första fas, förnimmelse eller möte med omgivningen, som innefattar upplevelser 

med möten med musik, konst, kultur och naturupplevelser som ger känslomässiga intryck. 

Paulsen skriver att i den här första fasen är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen och 

ungdomarna att få djupare upplevelser av både konst, kultur och samhällsliv. De vuxna måste 

gå in som medupplevare och skapa en dialog mellan människor som delar upplevelser. Med 

nästa fas, inre struktur, menar Ross och Witkins, att ett möte med något som ger ett starkt 

intryck sätts våra känslor i rörelse och vi måste uttrycka denna oro som uppstår. Den oro som 

uppstår kallar de i sin modell för impuls och vi bör försöka att klargöra denna oro och 

uttrycka den genom ett medium, så att vi förstår våra känslor bättre. Med medium menas olika 

estetiska uttrycksmedel som dans, målning, ord och toner, skriver Paulsen (1994, s. 96). 

”Pedagogen måste i den här fasen ge barnen så mycket kunskap om teknik och hantverk att de 

kan kontrollera mediet och komma fram till ett uttryck som de blir nöjda med”(Paulsen 1994, 

s. 97). Vägen fram till den slutgiltiga formen, som åter uttrycker känsloimpulsen kan vara kort 

eller lång, men det viktiga är att den i slutet uttrycker elevens impuls. Det kan vara en dikt, en 

bild eller en dans (Paulsen 1994, s. 97).   

Paulsen (1994) ger en viss kritik på Ross och Witkins syn på den kreativa processen och 

menar att de är ”lite väl upptagna av den individuella människans behov av att uttrycka 

känslor” (s. 95). Vidare menar Paulsen att något av deras svaghet är deras brist på 

uppskattning av hur mycket kommunikation med andra kan betyda för den enskilda 

människan (1994, s. 95). Vid en jämförelse av Ross och Witkins modell över den kreativa 

processen med Deweys modell av ett aktivitetsförlopp så syns det att Dewey lägger större vikt 

vid reflektion och bedömning av resultat än Ross i och Witkins modell. 

Avsikt- planering-handling-reflektion-bedömning av resultat-ny handling 

(Sundgren 2011, s. 110) 

 

Deweys kedja föds också av att vi har en avsikt med vårt handlande och att vi därefter 

reflekterar över handlingens resultat och reflektionen leder till att handlingen omprövas. 

Medan Ross och Witkins kreativa process föds genom att det uppstår en känsla som individen 

vill förmedla och målet med processen är att förmedla känslan i ett medium (exempelvis en 

bild, dans eller dikt) men någon reflektion eller diskussion med andra om hur mediet framgår 

inte som lika viktigt. Detta är intressant med tanke på att Haanstra i sin undersökning, som 

tidigare tagits upp, kom fram till att den undervisning som har störst påverkan på förmågan att 

urskilja estetiska kvaliteter grundar sig på en kombination av skapande och reflekterande 

bildundervisning (Lindström 2007, s. 22).  

Vad som inte bör glömmas bort är att Ross och Witkins modell över den kreativa processen är 

riktad till barn och ungdomar och Ross menar också att leken är den viktigaste faktorn som 

måste genomströmma de andra förutsättningarna för en skapande process (Paulsen 1994, s. 

103). Paulsen skriver också att Ross menar att vi inte kan veta att den kreativa processen sker 

på detta sätt hos varje individ, men menar Ross att om det inte finns någon generell giltighet 

för den kreativa processen blir det omöjligt att hjälpa den som vill uttrycka sig och 

undervisningen kommer att misslyckas för att läraren inte vet vad som sker, skriver Paulsen 

(1994, s. 95). 
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Lindström (2007) tar i sin artikel upp vad han anser är viktiga punkter, som också kan ses som 

generella, för att en kreativ process ska fungera. Han tar upp dessa fyra punkter som viktiga 

aspekter: 

1. Elevernas arbeten sträcker sig över längre tid och tar upp centrala teman inom ett kunskapsområde, 

t.ex. konst, hantverk eller design. 

2. Undervisningen betonar processen lika väl som produkten, så att eleverna uppmuntras att aktivt 

experimentera och att utforska. 

3. Undervisningen förbinder framställning (produktion) med iakttagelser (perception) och reflektion.  

4. Undervisningen erbjuder möjligheter för eleverna såväl att värdera egna och kamraters arbeten som 

att få sin egen insats bedömd av läraren. Eleverna reflekterar på så sätt över sitt eget arbete och får 

feedback av läraren. (Lindström 2007, s. 13) 

 

Lindström betonar alltså vikten av samspelet mellan handlande och reflektion samt att 

processen är lika viktig som produkten. Han menar också att det är viktigt med bedömning 

som en del av reflektionen. 

 

Eisner om medvetenhet i undervisningen 
Eisner (2002) tar i boken Arts and The Creation of Mind, upp olika pedagogiska förmågor 

som läraren har att förhålla sig till och vara medveten om i bildundervisningen. Dessa 

förmågor kan ses som ramar i undervisningen. En fråga som Eisner menar är viktig i 

bildundervisningen är att engagera elevens fantasi. Ett sätt att göra detta på är att låta eleven 

tänka sig till en fantasiplats. Eleverna får sedan tänka sig in i vad de ser och hur det känns på 

fantasiplatsen. De får också försöka att tänka ut hur de ska beskriva platsen när de kommer 

hem. Eleverna övar här på att utveckla sin kreativitet och övningen ger eleverna möjligheten 

att inte behöva teckna realistiskt, menar Eisner (2002, s. 53). 

En annan kunskap som bildläraren måste ha, menar Eisner är erfarenhet av material och 

teknisk färdighet om hur man använder materialet. Lärare som ber sina elever att använda ett 

material måste själv vara medveten om hur man använder materialet, annars misslyckas lätt 

eleverna och lektionen faller (Eisner 2002, s. 53). 

En tredje fråga som är viktig i bildundervisningen är att läraren måste vara skicklig på att 

bedöma elevens arbete och att kunna prata med eleven på ett stöttande och konstruktivt vis, 

menar Eisner. Genom att kunna prata konstruktivt med eleven bjuder man in eleven till att 

själv kunna bedöma sitt arbete. Men, menar Eisner, en annan viktig pedagogisk bedömning 

för läraren är att veta när eleven ska lämnas att experimentera i fred (Eisner 2002, s. 54). 

Vad som också är viktigt i undervisningen menar Eisner är att eleven har klart för sig vad som 

är syftet med uppgiften eller projektet. Eleven måste inte bara förstå vad läraren ber eleven 

om att göra, utan också varför. Det måste också finnas utrymme för eleven att formulera ett 

eget syfte med sitt arbete. Då detta är en viktig förmåga i konstnärligt arbete, menar Eisner. 

Trots att det är viktigt med en medveten undervisning, menar Eisner att det också är viktigt att 

som lärare kunna improvisera, eftersom det ofta dyker upp överraskningar i klassrummet. 

”Den säkraste vägen till ett helvete i klassrummet är att försöka att hålla sig till den planerade 

lektionen, vad som än händer”, menar Eisner (2002, s. 48). 

Eisner tar upp ett begrepp, flexible purposing, som han menar härstammar från Dewey. Det är 

intelligensen att veta när man ska byta riktning, att kunna vara så flexibel som konstnär att 

man omformar sitt verk, när det dyker upp ett bättre sätt att utföra det på. Begreppet 
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härstammar från Dewey och hans handlingskedja, där reflektionen av handlingen leder till 

omprövning och en ny handling (Eisner 2002, s. 77). 

 

Styrning genom teman 
Precis som Dewey tar upp att elevens erfarenhet är utgångspunkt för pedagogiken (Sundgren 

2011, s. 110), menar Nilsson Wagner och Rydstav (2010) i boken Vilja och våga att eleverna 

måste få yttra sig för att de aktivt ska vilja delta i läroprocesser. Eleverna bär på direkta och 

indirekta erfarenheter från sin verklighet. Dessa erfarenheter innehåller deras omedvetna 

kunskap och det är här deras genuina frågor finns och det är genom dem man kan väcka 

elevernas nyfikenhet och fascination, menar Nilsson, Wagner och Rydstav (2010, s. 68). I 

skolan måste eleverna försättas i situationer där deras mer vardagliga förståelse av kunskap 

får speglas.  Med det menar författarna att en metod för att sätta elevernas intressen och 

erfarenheter i relation till undervisningens innehåll är att använda sig av teman. Arbetar man 

exempelvis med Europas länder måste man lyfta aktuella frågor, såsom exempelvis 

flyktingfrågan och konsekvenser av olika religioner, för att eleverna ska få syn på sig själva i 

världen. Författarna menar också att i tematisk undervisning får eleverna öva kommunikation 

och tankeöverförande med andra. Kommunikation handlar om skrivande, läsande och 

bildskapande. I traditionell undervisning där eleverna sitter med individuella planeringar och 

söker kunskap för sig själva får de inte öva förmågor som kommunikation utan det handlar 

mer om memorering, menar Nilsson, Rydstav och Wagner. Författarna tar också upp att även 

om undervisningens innehåll handlar om elevernas förförståelse och erfarenheter i 

temaarbeten så är undervisningen ändå strukturerad och metoden väl avvägd ”undervisningen 

kännetecknas av en väl avvägd balans mellan styrning och frihet” (Nilsson, Wagner & 

Rydstav 2010, s. 83). 

Braxell (2010) menar också att temaarbete är viktigt för att stimulera barns kreativitet om 

pedagogen har ett öppet förhållningssätt till temaarbetet. Däremot om pedagogen har för stora 

förväntningar på barnens bilder kan kreativiteten istället dämpas och barnet skapar mest av 

lojalitet till den vuxne. Känslor, nyfikenhet, flexibilitet och mod, det vill säga sådana 

ingredienser som kreativitet består av får stå tillbaka och aktiviteten tappar då sitt värde, 

menar Braxell. Istället förespråkas av Braxell ett mer öppet förhållningssätt till temaarbete. 

Hon tar som ett exempel ett studiebesök på en bondgård. Efteråt får barnen ha en diskussion 

om sina olika intryck och själva diskussionen leder fram till att barnen får nya hypoteser och 

vill skapa nya bilder. Förvärvade kunskaper får möjlighet att blandas med barnens fantasi och 

på så sätt kan bilderna, som barnen skapar, bli ett sätt att lära sig att förstå sin omvärld. Här 

finns utrymme för både känslor, empati och olikheter, menar Braxell (2010, s. 87). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Fantasin framställs ofta som en uteslutande inre verksamhet styrda av människans egna 

känslor och behov. Fantasiprocesserna och fantasins inriktning ter sig då villkorliga och 

subjektiva, men menar Vygotskij, fantasiprocesserna är i själva verket objektiva orsaker. Ofta 

talar man om fantasins fria flykt och glömmer de sociologiska villkor, som fantasin är 

beroende av vid varje steg. Vygotskij (1995) skriver ”Hur individualistisk en skapelse än är, så 

innehåller den ändå alltid en social koefficient. På så vis blir ingen uppfinning i sträng mening 

personlig, i den finns alltid bevarade rester av ett anonymt samarbete” (s. 37). Intressant med 
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citatet är att det påpekar att varje uppfinning och också varje konstverk är påverkat av sin 

omgivande miljö. Inga idéer kommer enbart inifrån, utan vi är faktiskt påverkade av både 

andra människor och miljön runt om oss i skapandeprocessen.  

I det sociokulturella perspektivet ser man fantasin och skapandet som beroende av 

erfarenheten och av verkligheten. Vygotskij (1995) skriver att:  

Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd 

verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi 

vid i övrigt lika förutsättningar. (s. 20) 

 

Vidare skriver Vygotskij att vår hjärnas kombinatoriska förmåga har sitt ursprung av tidigare 

stimuli och hjärnan kombinerar spåren av dessa stimuli till nya kombinationer, som inte 

tidigare ingått i dess verkliga erfarenheter (1995, s. 20). Detta resonemang kan tolkas som att 

vi för att kunna skapa något nytt behöver ha nya intryck, stimuli, exempelvis av utställningar, 

föreläsningar och genomgångar. Alltså är vi beroende av miljön för att få nya stimuli och med 

dessa nya intryck bildar vi med fantasins hjälp exempelvis nya konstverk. 

För studien kommer att användas Vygotskijs resonemang om att fantasiprocessen är objektiv 

och beroende av miljön, snarare än bara något subjektivt som kommer inifrån. Jag kommer att 

använda mig av resonemanget för att analysera mina data i kommande kapitel. Detta 

resonemang kopplas också ihop med att fantasi och kreativitet är något som är beroende av 

verkligheten och de erfarenheter som eleverna har, fantasin kan inte skapas ur ingenting. 

Detta är en viktig utgångspunkt för att se på hur lärarna beskriver balansen mellan struktur 

och elevens egen frihet i undervisningen. 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

För denna studie har valts intervjuer som metod, därför att jag vill ta reda på hur några lärare i 

de estetiska ämnena och kurserna, Bild, Form och Design, ser på balansen mellan struktur och 

elevens frihet i en undervisningssituation. Vad som också ska undersökas är om lärarna själva 

anser att de har en medveten undervisningsmetod. För att få reda på ytterligare om detta 

problemområde formulerades med stöd av Trost (2005) och Johansson och Svedner (2010) 

intervjufrågor som sammanställdes till en intervjuguide. Inledningsvis bestämde jag mig för 

att göra en grund av nio intervjufrågor, som här är numrerade, efter vad jag tycker är en logisk 

ordning (se bilaga 1) Eftersom intervjun kommer att ha en låg grad av standardisering (Trost, 

2005, s. 19), det vill säga den intervjuade får styra ordningsföljden och följdfrågor kan 

komma att formuleras beroende av tidigare svar, kan numren på frågorna komma att 

förändras. Intervjun kommer också att ha en ostrukturerad form (Trost, 2005, s. 20), med det 

menas att svarsmöjligheterna på frågorna är öppna. Valet att använda hög grad av öppna 

frågor möjliggör också en frihet för respondenten som då kan formulera egna tankar friare. 

Frågorna formulerades med syftet att de skulle bli så enkla och raka som möjligt, för att få så 

direkta svar som möjligt vilket förespråkas i boken Kvalitativa Intervjuer (Trost 2005, s. 76). 

 



 

12 

 

Etiska överväganden och genomförande 
Till intervjuerna valdes lärare som arbetar i de estetiska ämnena och kurserna Bild, Form och 

Design. Lärarna kontaktades först, genom att de besöktes på sin arbetsplats. Enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002), informerades intervjudeltagarna om bakgrunden, 

syftet och om arbetets genomförande, för att detta skulle kunna påverka deras villighet att 

medverka. De informerades också om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst under 

den kommande intervjun kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). En tid bestämdes, med var och en av lärarna, vilken passade för 

att göra en intervju och enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 9) informerades 

deltagarna återigen om att det var frivilligt för dem att delta i undersökningen och att de fram 

till att arbetet lämnats in har rätt att ångra sin medverkan. Lärarna bads sedan att verkligen 

tänka över om de ville vara med i studien, efter att de fått läsa vad studien handlade om. 

Lärarna kontaktades igen innan intervjun för att höra att de fortfarande verkligen ville 

medverka.  

 

Lärarna informerades också om konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002) det vill säga 

att de medverkande personerna i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifter om deltagarna inte lämnas ut i uppsatsen. I uppsatsen har jag valt att kalla 

lärarna för Gunnar, Mattias och Maria, detta är alltså helt fiktiva, påhittade namn. Detta för att 

anonymisera deltagarna. De valda lärarna informerades också om att de data som för studien 

samlades in inte skulle visas för någon annan och förvaras så att ingen obehörig kunde ta del 

av dem. Enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) informerades deltagarna också om att 

uppgifter rörande dem och intervjun endast skulle användas för ett forskningsändamål. 

 

Urval 
Målet var att dels intervjua lärare som representerade en friare syn på struktur, mer åt Levande 

Verkstad- pedagogiken och dels intervjua andra lärare som representerade en mer 

reformpedagogisk syn där handlandet ses som en strukturerad process och där reflektionen är 

en viktig del av handlingskedjan.  

 

Ett medvetet val var att intervjua lärare som har arbetat ett antal år inom skolan. Detta för att 

de förväntas ha mer erfarenhet och hunnit utarbeta en undervisningsmetod. Vad som också var 

viktigt var att intervjua lärare som arbetade på gymnasiet, så att åldern på eleverna är samma 

och så att ämnesplanerna är för gymnasieskolan. Alla tre lärarna arbetar både på Estetiska 

programmet och på andra teoretiska gymnasieprogram. 

 

Valet av de intervjuade har gjorts utifrån följande kriterium: variation av ålder, olika 

utbildningar och olika yrkesverksamhet utanför skolan. 

 

Gunnar: Har en bildlärarutbildning från Konstfack från 70-talet. Gunnar har arbetat som 

bildlärare sedan dess både på grundskolan och på gymnasiet, där han nu arbetar. Han 

undervisar idag i ämnena Bild, Form och Scenografi. Gunnar närmar sig pensionsålder. 

Maria: Har varit verksam länge som konstnär och egenföretagare. Arbetade en längre tid i 

skolan som vad man kallar obehörig lärare. För ca tio år sedan studerade hon en 

kompletterande lärarutbildning och fick en lärarexamen i ämnet Bild. Hon har under de 

närmaste åren också gått på fristående kurser inom konst och design på universitet för att hålla 
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sig uppdaterad i sina ämnen. Maria undervisar idag i ämnena Bild och Design på gymnasiet. 

Maria närmar sig också snart pensionsålder. 

 

Mattias: Har varit verksam i en tioårsperiod inom skolan, också han arbetade först som så 

kallad obehörig lärare. Han har idag en lärarexamen i ämnena Bild och Teater. Han arbetar 

både på grundskolan och på gymnasiet. Mattias är i yngre medelåldern. 

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
I mätningar av olika slag, som intervjuer och enkäter använder man begreppet reliabilitet, som 

betyder noggrannhet vid mätning (Johansson & Svedner 2010, s. 94). I praktiken är 

reliabiliteten aldrig perfekt. Reliabilitetsbrister vid intervjuer kan exempelvis bero på att alla 

inte blivit intervjuade av samma person med samma frågor och under samma yttre 

omständigheter (Johansson & Svedner 2010, s. 95). För att den här studien skulle bli så 

tillförlitlig som möjligt var en grundförutsättning för intervjun att de nio grundfrågorna var 

samma till alla lärarna. En annan förutsättning för att studien skulle bli så tillförlitlig som 

möjligt var att lärarnas svar skulle bli så ärliga som möjligt. En viktig faktor för intervjun var 

därför att de intervjuade skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och inte känna sig 

stressade eller nervösa. Intervjuerna förbereddes på så sätt att lärarna kontaktades någon 

vecka innan intervjun och de fick läsa intervjufrågorna, så att de visste vilket ämne intervjun 

rörde. 

 

De intervjuade lärarna var inte kollegor till mig och var inte heller i någon annan 

beroendeställning till mig. Vad som kan kritiseras är om lärarna kände sig för bekväma i 

situationen, dels för att jag har träffat alla lärarna förut dels för att det var i en bekväm miljö, 

så att intervjun lätt kom in på annat och kändes som ett vanligt samtal för de intervjuade. Å 

andra sidan gjorde det att svaren blev ärliga och reliabiliteten ökade, vilket var målet med 

intervjun. 

 

Vad som också kan kritiseras var det faktum att intervjuerna ägde rum på olika platser och tog 

olika lång tid, alltså var de yttre omständigheterna olika för intervjudeltagarna, något som 

Johansson och Svedner (2010) kritiserar för att uppnå reliabilitet.  

 

Undersökningen ger ingen generaliserbarhet, eftersom jag bara kan uttala mig om de tre 

intervjupersonernas beskrivna uppfattningar. Då studien är en kvalitativ undersökning väljer 

jag att inte göra en bedömning av möjligheten att generalisera, då detta inte är avsikten med 

kvalitativ studie. Studien strävar istället efter att få ett djup snarare än en bredd. 

 

Giltighet  
För att resultatet ska ge en så sann bild av det som undersökts som möjligt måste frågorna 

vara välformulerade och täcka alla viktiga aspekter av frågeställningarna (Johansson & 

Svedner 2010, s. 97). Intervjufrågorna valdes därför med målet att beröra frågeställningarna, 

hur lärarna beskriver att de använder sig av ramar i sin undervisning och hur de beskriver sin 

pedagogiska metod. Detta för att jag skulle kunna bilda mig en uppfattning om hur lärarna 

själva beskriver vad de anser om struktur och frihet i sin undervisning och även hur deras 

beskrivna syn på struktur påverkar deras undervisningsmetoder. En nackdel med frågorna och 
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hur jag ställde dessa kan ha varit att min egen syn på struktur lyste igenom under intervjun. 

Exempelvis kan fråga nummer tre, som handlar om teman i undervisningen och lyder: 

”Berätta om hur du använder dig av teman i din undervisning?” tala om att jag tycker att det 

är bra att använda sig av teman i undervisningen. Ingen av lärarna ifrågasatte heller om det 

var en bra undervisningsmetod att använda sig av teman i undervisningen. Istället kunde 

frågan ha ställts öppnare: ”Vad är din erfarenhet av teman som undervisningsmetod?” då kan 

den intervjuade personen dels konkret berätta om sina egna erfarenheter av teman, vilket 

förespråkas av Johansson och Svedner (2010, s. 37) och dels öppnar frågan upp till en 

diskussion om det är bra med teman i undervisningen. 

 

Diskussion av val av metod 
Den valda metoden, kvalitativa intervjuer med bestämda frågeområden, valdes för att i 

studien ta reda på hur lärarna beskrev sin syn på balansen mellan struktur och elevens frihet i 

sin egen undervisning. Observationer var en metod som valdes bort i ett tidigt skede, dels för 

att studien skulle bli alltför omfattande dels för att jag hellre ville få reda på hur lärarna själva 

såg på de valda frågorna i intervjun. Vad som skulle kunna ha varit positivt med att kombinera 

intervjuerna med observationer, alltså använda observationer som kompletterande 

information, skulle varit att jag för studien haft mer material att analysera och mer jämförande 

material, vilket Johansson och Svedner (2010, s. 46) skriver är positivt. På så sätt hade studien 

också fått en inblick i hur lärarnas svar på intervjufrågorna stämde överens med deras 

undervisningsmetod i praktiken. Men, eftersom syftet var att ta reda på vad några lärare själva 

har för uppfattning om balansen mellan struktur och elevens egen frihet, valdes endast 

intervjuer som metod. 

Inför intervjuerna gjordes en provintervju med en kollega. Detta för att undersöka om 

frågorna gav tillförlitliga svar. Efter provintervjun justerades några av frågorna och 

intervjumetoden justerades på så sätt att jag skrev ned i ett block under samtalet. Detta för att 

det då blir en naturlig paus efter varje svar och den intervjuade ges då chans att utveckla sitt 

svar (Johansson & Svedner 2010, s. 36).  
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Resultat och analys 

De intervjuade lärarnas beskrivning av sin syn på ramar 
Lärarna har olika syn på ramar i sin undervisning. Gunnar har en mer öppen syn på ramar 

”strukturen varierar från individ till individ, vissa elever behöver mer utmaningar”, menar 

han. Gunnar beskriver att hans undervisningsupplägg går ut på att alla elever arbetar med 

olika saker samtidigt. Han har inte heller några tydliga uppgifter eller tidsgränser. Han menar 

att alla har med sig olika kunskaper från grundskolan och det gör att de olika eleverna 

behöver olika utmaningar. Gunnar betonar vikten av att alla elever inte heller är lika. ”Alla 

kan inte vara bra på allt”, menar han. Därför får eleverna välja vilka tekniker och projekt de 

vill arbeta med. Det skulle rent praktiskt inte heller fungera om alla arbetar med exempelvis 

lera samtidigt. Men, de olika områdena som han arbetar med i en grupp brukar vara kopplat 

till en genomgång och sedan handleder Gunnar individuellt.  

Maria däremot brukar gå igenom med eleverna i början av terminen vad de ska arbeta med 

under terminen och hänvisar då till kursplanen som hon försöker att följa. Hon tycker också 

att det är viktigt att eleverna från början får kunskaper inom färg och formlära och perspektiv, 

när de kan behärska områdena får eleverna arbeta mer fritt. ”De måste ha färdigheter inom 

Färg och Form för att också kunna utveckla sitt eget konstnärskap och som lärare måste jag 

hela tiden titta på att de inte bara kopierar, utan att de är med med hjärnan också”, menar 

Maria. Hon menar att det är viktigt att ha uppgifter och även om det finns elever som inte vill 

göra uppgifterna, så måste hon som lärare ändå få eleverna att utföra dem, för det tjänar 

eleverna på också i sitt individuella skapande. ”De måste få referensramar, så att de kan 

använda sig av sina kunskaper”, menar Maria. 

Också Mattias upplever ramar som något positivt ”Eleverna får inspiration av ramar”, menar 

han. Han har i sin undervisning ramar i form av tekniker, uppgifter och teman. ”Det är fritt 

inom ramen för kreativitet, man kan inte bara mata eleverna med kunskaper, de måste själva 

också pröva och experimentera”, menar Mattias. Vissa elever försöker att gå utanför ramen, 

fortsätter Mattias, det får de också göra men de måste kunna motivera varför. 

 

Temaarbete  
Temaarbete är något som både Gunnar och Mattias använder sig av för att få struktur i sin 

undervisning. Mattias skola har exempelvis haft temaarbete tillsammans med spanskaläraren. 

Inför Spaniens nationaldag hade de Miró utställning. Då tillverkade eleverna affischerna till 

utställningen samtidigt som de fick tillfälle att prata om Mirós teknik och konstnärskap. I 

Gunnars fall rör det sig om gemensamma projekt med hela Estetiska programmet. Det brukar 

vara en musikal, teater eller dansföreställning. Läraren och eleverna arbetar då med 

föreställningen hela tiden även om det är bildlektion, scenografilektion eller formlektion ”Vi 

är ändå samma personer på samma plats oavsett vad vi har för ämne och det brukar jämna ut 

sig i slutändan”, menar Gunnar. Eleverna får också en naturlig tidsgräns på projektet, eftersom 

föreställningen faktiskt måste vara färdig dagen som det är premiär. 

Maria däremot tycker att när hon har undervisat samma elever i både Bild, Form och 

Scenografi så är det viktigt att de olika kurserna inte flyter in i varandra för mycket, utan att 

faktiskt skilja på de olika kursplanerna. ”Som lärare måste jag kunna överblicka och ha 

resonemang i undervisningen, så att varje kursplan kommer in i undervisningen”, menar hon. 
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Maria ser på temaarbete som mycket viktigt för estetiska ämnen som Bild. Annars arbetar 

konstnärer ofta individuellt med sitt eget konstverk, säger hon. Temaarbete ger eleverna en 

chans att både arbeta med det offentliga rummet och dessutom en fin chans att arbeta i grupp.  

”Att arbeta med teman är ett sätt att arbeta med skärningspunkter mellan olika personer, som 

kommer in genom olika idéer. I samarbetet använder sig gruppen av de olika individernas 

egenskaper och särarter och nya utvecklingspotentialer uppstår”, menar hon.  

 

Lärarnas beskrivning av sin pedagogiska metod 
Gunnar får ett utdrag ur Bilds ämnesplan i sin hand och läser igenom dessa rader: 

Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga 

till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser. (Skolverket 2011) 

 

Han får frågan om hur han tycker att han uppfyller Skolverkets syftesplanering i ämnet Bild, 

vad har han för metoder i sin undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla förmåga 

att ta ansvar för att driva sin egen arbetsprocess? 

Gunnar funderar en stund och han har svårt att svara på frågan. När han läst färdigt säger han 

”Det där är mycket ord och liten verklighet och det får man ta med en nypa salt, de som 

skrivit det här lever långt ifrån eleverna och vet inte hur det är i verkligheten”, menar Gunnar. 

Ta synen på betyg till exempel, säger Gunnar.” Nu ska alla vara lika bra på allting och det här 

med målstyrning, det är direkt hämtat från näringslivet.” Gunnar visar Lgr 80, som är en 

läroplan för grundskolan från år 1980. Gunnar kallar Lgr 80 för sagoboken för att den ser ut 

som en sagobok. ”Den är mer vänsterinriktad”, förklarar han. 

Både Maria och Mattias däremot tycker att ämnesplaner och kursplaner är något som är 

mycket viktigt att förhålla sig till. Maria menar att ”Den fria konsten finns inte som kursplan, 

Flower-Power mentaliteten existerar inte idag”. Maria tycker också att det är intressant med 

kursplanerna för läraren ”Man får tänka efter, vad är det Skolverket söker efter i kursplanen?” 

det gör att man som lärare utvecklas hela tiden. Som metod försöker Maria att få in mycket 

analys och reflektion i undervisningen tillsammans med grundkunskaper i färg och form. 

”Hur tittar man på bilder? eleverna måste förstå vad de ser menar hon ”Som lärare måste jag 

vara medveten om val i undervisningen om jag väljer att inte ha så mycket analys så måste jag 

veta varför”, menar Maria.  

Mattias tycker också att det är viktigt med reflektion i undervisningen. Reflektionen sker 

under hela arbetets gång. Ibland får hela gruppen reflektera över varje elevs arbete, ibland 

sker reflektionen individuellt. I reflektionen av det färdiga arbetet kan man se:  

Hur stämmer resultatet med det vi gick igenom innan, om jag exempelvis har gått igenom färglära så 

märker jag när vi reflekterar kring en elevs arbete hur väl eleven har förstått teorin. (Mattias) 

 

Mattias säger också att det handlar om att läraren måste ge eleverna metoder och att eleverna 

får pröva genom teman och ramar. Han som lärare är hela tiden där och coachar eleverna och 

ger dem ett tänk att komma vidare till nästa steg. ”Det är viktigt att de från början vet vad 

målet är”, menar han, ”att eleverna vet att det här ska det bli”, säger Mattias. Processen lägger 

han upp så att eleverna får börja med att göra idéskisser och sedan fortsätta och framställa 

verket. Han menar att eleverna måste lära sig att deras arbeten måste bli färdiga ”Det gör både 
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att de lär sig att ta personligt ansvar och att de i slutet också har något att visa för andra, precis 

som i riktiga världen sen”, menar Mattias.  

Gunnars undervisningsmetod lägger han upp så att han ibland besöker utställningar med sina 

elever i början av en kurs för att de ska få impulser och få inspiration. Resten av tiden får 

eleverna arbeta fritt, medan Gunnar handleder individuellt. De flesta elever arbetar också med 

olika saker så därför är det svårt att ha många gemensamma genomgångar. ”När de får välja 

mer vad de ska arbeta med, så att de arbetar med sådant som de är intresserade av fungerar det 

bättre”, menar Gunnar. 

 

Experimenterande 
Gunnar anser också att experimenterande är viktigt, men det är också svårt att tvinga fram ett 

resultat för snabbt och menar att ”eleverna får experimentera i sin egen takt. En del måste få 

vara ifred när de arbetar”. Han menar att många elever mår bra av att känna att inget 

experimenterande är fel och att inget egentligen är fel att göra, att man inte alltid måste ha en 

mall att gå efter. Bara det finns material, så finns det skaparmöjligheter, menar Gunnar. 

 

De andra lärarna tycker också att det är viktigt med experimenterande i undervisningen. 

Mattias låter eleverna experimentera inom tekniken. ”Man måste som lärare också visa 

eleverna hur man experimenterar, men sedan måste eleverna få möjlighet att pröva själva”, 

menar han. Maria tycker också att det är viktigt med experimenterande, men hon menar att det 

inte bara är teknik och material, som man ska låta eleverna experimentera med. Hon menar att 

man i undervisningen också kan experimentera med samhällsfrågor och arbeta med 

parafraser.  Det är också viktigt att experimentera med gammalt och nytt, hur historian 

kommer in i nutiden och, hur konsthistoria och samtidskonst knyts ihop ”Vi lever i ett ständigt 

sökande och det måste synas även i undervisningen”, menar Maria. Hon tycker att det är 

viktigt att eleverna ska kunna gå ut från varje lektion och ha med sig en ny kunskap. 

”Kunskap är som ett flipperspel med kulor som slår i varandra hela tiden, där alla elever 

medverkar och där läraren är som en koordinator”, säger Maria.  

 

Komparativ analys utifrån teoretiska utgångspunkter 
Efter samtal med lärarna upplever jag det som att Mattias är den coachande läraren, Maria är 

en samhällsmedveten koordinator i undervisningen och Gunnar håller sig i bakgrunden medan 

eleverna får arbeta fritt. 

 

Fantasi och erfarenhet 
Enligt Vygotskij (1995) är inte fantasiprocessen något subjektivt som kommer inifrån, utan är 

beroende av den omgivande miljön och av elevens tidigare erfarenheter. Vygotskij menar att 

”ju större mängd verklighetselement barnet besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 

produktivare blir dess fantasi” (Vygotskij1995, s. 20). Citatet stämmer väl överens med Ma-

rias syn på ramar, att först få erfarenhet i form av teknik och kunskap om färg och form. När 

eleverna fått den erfarenheten så kan de börja att experimentera fritt. Gunnar däremot låter 

eleverna arbeta friare hela tiden. Visserligen avbryter han med genomgångar ibland, men han 
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tycker att eleverna behöver ”lämnas ifred” för att själva utveckla sitt konstnärskap. Den peda-

gogiken är inte i linje med den sociokulturella, där eleven både lär i samspel med sin omgiv-

ning och är påverkade av sina erfarenheter för att kunna vara kreativa och använda sin fantasi. 

 

Vidare skriver Vygotskij (1995) ”Fantasin står inte i motsättning till minnet, utan grundar sig 

på detta och förfogar över dess möjligheter i ständigt nya kombinationer” (s. 20). Just därför 

är det viktigt att eleverna får intryck och stimulans, från exempelvis utställningar och föreläs-

ningar, för att kunna skapa ny konst. Gunnar går ibland på utställning med sina elever för att 

de ska få uppleva och få nya intryck men i övrigt påverkas de inte av samhällsfrågor och sam-

tiden på samma sätt som Marias elever. Maria försöker också i experimenterandet lyfta in pa-

rafraser och är på så sätt både påverkad av politik och trender som pågår i samhället. I hennes 

undervisning samspelar verkligheten och fantasin och föder en kreativ process. Också Mattias 

syn på ramar som något som ger inspiration och kreativitet, när eleven experimenterar inom 

ramen, stämmer överens med den sociokulturella synen på fantasi. Mattias går först igenom 

en teknik som ger eleven verklighetsintryck och erfarenhet. Sedan kan eleverna använda sin 

fantasi för att utveckla tekniken och skapa nya arbeten inom den, alltså bli produktiva. 

 

Lärarens roll 
Säljö (2011) skriver att ur en sociokulturell syn, är det samspelet mellan läraren och eleven 

som avgör framgången i undervisningen. Det är läraren i kommunikation med barnet som 

knyter ihop samhällets kunskaper med individens erfarenheter. Läraren blir en resurs som 

hjälper eleven att se sambandet mellan ett abstrakt begrepp och den egna erfarenheten (Säljö 

2011, s. 171). Delar av Gunnars undervisningsmetod, eller rättare sagt mer hans syn att 

behandla sina elever, stämmer överens med det sociokulturella resonemanget om lärarens roll. 

Gunnar ställer inte för höga krav på eleverna och det gör att de antagligen känner sig bekväma 

i hans närvaro och vågar experimentera utan att vara rädda för att göra fel.  

Mattias visar först tekniken i genomgången av en uppgift. Han coachar också eleverna i själva 

experimenterandet och visar ”så här kan man göra”. Det gör att han mer aktivt, än i Gunnars 

fall, hjälper sina elever att komma vidare till nästa steg och till sin potentiella nivå. 

Maria ser sig själv som en koordinator och en dirigent i undervisningen, men där alla elevers 

olika åsikter och individer är viktiga för att skapa dynamik. Hennes syn på kunskap, att miljön 

och klasskamrater är viktiga förutsättningar för lärande och hennes uttryck att ”Kunskap är 

som ett flipperspel med kulor som slår i varandra hela tiden, där alla elever medverkar”, 

stämmer väl överens med den sociokulturella synen på lärande. Vygotskij (1995) skriver: 

Hur individualistisk en skapelse än är, så innehåller den ändå alltid en social koefficient. På så vis blir 

ingen uppfinning i sträng mening personlig, i den finns alltid bevarade rester av ett anonymt samarbete.  

(s. 37) 

 

Ett samarbete i grupp, som det som Maria beskriver blir inte subjektivt på samma sätt som ett 

individualistiskt arbete, eftersom det hela tiden måste diskuteras, förklaras och är skapat 

utifrån flera idéer och viljor. 

 

Miljö och kreativitet 
Alla tre lärares syn på temaarbete stämmer däremot överens med att fantasin är beroende av 

minnet och erfarenheten, eftersom eleverna får verklighetselement både av att möta en riktig 
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publik, i de föreställningar som Gunnars elever sätter upp. Marias syn på temaarbete som 

samarbete mellan elever, som kan leda till att det uppstår nya idéer stämmer väl överens med 

att fantasin är beroende av objektiva orsaker ”Annars arbetar konstnärer ofta individuellt med 

sitt eget konstverk”, menar hon. I grupparbete och temaarbete är eleverna verkligen beroende 

av andra och av sin omgivning. På så sätt blir det ytterst socialt och därför passar den under-

visningsformen verkligen in på Vygotskijs (1995) citat att ”ingen uppfinning är i sträng me-

ning personlig” (s. 37), utan den innehåller alltid påverkan av sin omgivning. Vygotskij menar 

också att det finns ett andra samband mellan fantasi och erfarenhet, vi kan med fantasins hjälp 

tillägna oss sådant som är utanför vår egen erfarenhets gräns. Vi kan med hjälp av fantasin fö-

reställa oss berättelser och beskrivningar av saker som inte ingår i vår egen personliga erfa-

renhet, exempelvis när vi läser en dagstidning eller tar del av en historisk skrift (Vygotskij 

1995, s. 22). Detta resonemang om fantasin sympatiserar också med Marias undervisningssätt, 

både i de grupparbeten som hon har, där eleverna får ta del av andra elevers berättelser och 

erfarenheter. Också genom experimenterande med samhällsfrågor, där hon lyfter in parafraser 

och arbetar med gammalt och nytt, hur historian kommer in i nutiden och hur konsthistoria 

och samtidskonst knyts ihop, får eleverna med fantasins hjälp föreställa sig beskrivningar som 

ligger utanför deras erfarenheter. På så sätt får eleverna ta del av händelser som de inte själva 

bevittnat, utan bara med fantasins hjälp kan föreställa sig och arbeta vidare med i nya skapel-

ser. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på några lärares uppfattningar om hur de arbetar 

med balansen mellan struktur och elevens egen frihet i sin undervisning. 

I detta kapitel ska redogöras för mina slutsatser utifrån vad som framkommit från 

litteraturgenomgången och intervjuer. Slutsatserna diskuteras också utifrån den 

forskningslitteratur som tidigare redovisats. Diskussionen kommer också belysa varför det är 

viktigt att reflektera över balansen mellan struktur och elevens frihet i undervisningen både ur 

den enskilda lärarens perspektiv, men också ur ett samhällsperspektiv. 

 

Valfrihet kopplat till Dewey och Vygotskij 
I intervjuerna med lärarna märkte jag att valfrihet var viktigt för Gunnar. Han ville inte tvinga 

eleverna till varken uppgifter eller till tidsramar. Gunnar var den av lärarna som jag upplevde 

det efter samtalen hade den största friheten i sin undervisning. I den komparativa analysen 

skrev jag att sidor av Gunnars pedagogik inte stämde överens med den sociokulturella synen 

på fantasi och skapande. Vygotskij (1995) skriver att principen om frihet när det gäller barns 

och ungdomars skapande är mycket viktig. Barnets skapande sysselsättning måste uppstå ur 

barnets egna intressen och kan inte vara obligatorisk eller påtvingad (Vygotskij 1995, s. 96). 

Men när eleverna har valt den aktiviteten själva, vilket de faktiskt har på gymnasiet, måste de 

få vägledning och inte bara lämnas ifred. Att ge eleverna för mycket valfrihet stämmer varken 

med Deweys eller Vygotskijs syn på lärande, anser jag. I forskningslitteraturen tog jag upp 

Deweys verksamhetsbegrepp, med det menas att handlingen är knuten till ett mål och blir på 

så sätt meningsfull. När handlingen aldrig knyts till ett mål och det aldrig behöver bli något 

färdigt resultat tror jag att den i längden kan kännas meningslös för eleverna och syftet blir 

oklart. Den sociokulturella synen på skapande är visserligen något mer inriktad på själva 

processen, men samtidigt tror jag att det är lätt för elever att tappa bort sig och bli 

oinspirerade om de aldrig når målet. I litteraturgenomgången tar jag också upp att i den 

reformpedagogiska filosofin är det viktigt att göra ett urval när vi ska lära oss något. Urvalet 

ska ske genom att eleven knyter an till något som han eller hon har erfarenhet eller intresse av. 

När vi ska lära oss något nytt måste vi kunna avgränsa. Mängden information blir annars för 

stor och det är lärarens roll att hjälpa eleverna att avgränsa stoffet så att de knyter an till hans 

intressen och erfarenheter (Sundgren 2011, s. 113). Detta är viktigt i undervisningen och i 

Gunnars fall gör han inte så mycket urval i undervisningen. De andra lärarna gör urval åt sina 

elever i form av avgränsade uppgifter, som också fungerar som ramar. I Gunnars 

undervisningsmetod blir eleverna mycket utelämnade till sig själva och skapandet förväntas 

då att komma inifrån och kreativiteten blir då subjektiv, som en medfödd egenskap. Lindström 

(2007, s. 7) skriver att om man ser på begreppet kreativitet ur den synvinkeln är det tveksamt 
om det kan befrämjas genom undervisning. Dessa tankar om kreativitet stämmer väl överens 

med Vygotskijs uppfattning om fantasi och kreativitet tycker Lindström, eftersom också 

Vygotskij menar att det som fantasin skapar är uppbyggt av element ur verkligheten. Fantasin 

kan inte skapa ur ingenting, utan det behövs erfarenheter för att det ska kunna uppstå nya 

produkter. 
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Flöde i skapandeprocessen 
Gunnar är tydlig med att om det bara finns tillräckligt med material, så finns det 

skaparmöjligheter. Lindström (2007) skriver ”Fritt skapande utan reflektion kring mimetiska, 

formella eller expressiva kvaliteter tycks varken främja instrumentella eller inre, estetiskt 

motiverade mål”( s. 22). Vidare skriver han: ” Lärare som nöjer sig med att ställa fram 

material och ge eleverna uppmuntran kan därför knappast göra anspråk på att bedriva 

undervisning”(Lindström 2007, s. 22). Jag håller med Lindström att det inte räcker att bara 

ställa fram material och låta eleverna arbeta själva med att experimentera med materialet. För 

att få ett flöde i skapandeprocessen måste det ske ett kretslopp av både intryck och uttryck. 

Gunnar går visserligen på utställningar med sina elever för att de ska få impulser, men resten 

av skapandeprocessen är mycket fri och ger kopplingar till Levande Verkstads pedagogik som 

går ut på att frigöra människans naturliga talang genom experiment och övningar (Bendroth 

Karlsson 1998, s. 26). 

Gunnars undervisningssätt påminner också om Ross och Witkins handlingskedja som uppstår 

genom känslan (se figur1). Kedjan börjar med en förnimmelse, som kan vara exempelvis en 

utställning, vilken ger upphov till en känsloimpuls. Paulsen menar att vägen fram till den 

slutgiltiga formen, som åter uttrycker känsloimpulsen kan vara kort eller lång, men det viktiga 

är att den i slutet uttrycker elevens impuls. Det kan vara en dikt, en bild eller en dans (Paulsen 

1994, s. 97). Det påminner om Gunnars pedagogik, som inte har några tidsramar. Paulsens 

kritik mot Ross och Witkins handlingskedja, som jag tar upp i litteraturgenomgången, att den 

inte uppskattar hur mycket kommunikation med andra kan betyda för den enskilda människan 

och att Ross är lite väl upptagen av den individuella människans behov av att uttrycka känslor 

är motiverad (Paulsen, 1994, s.95). Kritiken kan också riktas mot Gunnars process, som 

framstår som subjektiv och styrd av elevens känslor.  

Skapandeprocessen som uppstår genom hur Maria och Mattias beskriver sin undervisning 

påminner mer om Deweys handlingskedja (se sid 9). Deweys kedja föds av att vi har en avsikt 

med vårt handlande och att vi därefter reflekterar över handlingens resultat och reflektionen 

leder till att vi omprövar handlingen. Maria är noga med att eleverna först måste fördjupa sig i 

och göra färdigt de uppgifter som hon ger dem, sedan kan de arbeta mera fritt. Detta för att de 

ska få grundkunskaper i färg och form och perspektiv, som de också har nytta av när de 

arbetar friare med sina egna projekt. Både Maria och Mattias använder sig av reflektion och 

analys i sin undervisning ”De måste förstå vad det är de ser”, menar Maria. Mattias menar 

reflektionen gör så att jag ser om resultatet stämmer överens med det vi gått igenom innan. 

”Då ser jag om eleven har förstått”. Han brukar reflektera med hela gruppen. Reflektionen 

leder till att eleverna får förändra sina verk om någon känner att de missuppfattat eller kan 

göra en förbättring efter genomgången. Det som Eisner (2002) kallar för flexible purposing. 

Begreppet härstammar från Dewey och hans handlingskedja, där reflektionen av handlingen 

leder till omprövning och en ny handling (Eisner 2002, s. 77). Lindström (2007) betonar 

också vikten av samspelet mellan handlande och reflektion samt att processen är lika viktig 

som produkten. Han kritiserar också bildundervisningen i Sverige för att den huvudsakligen 

består i att elever gör bilder med hjälp av olika hantverksmässiga tekniker. Bildanalys och 

bildtolkning får stå tillbaka på ett sätt som varken motsvarar läroplanens mål eller en modern 

syn på bildämnets karaktär (Lindström 2007, s. 22). 
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Jag anser att Deweys handlingskedja är mer utåtriktad och innehåller fler ramar, eftersom 

eleverna här vet vad som är syftet med handlingen och vad som är målet. Jag anser att det är 

lättare att få ett flöde i skapandeprocessen om man vet vad som är syftet och målet med 

uppgiften. För att kunna ompröva handlingen och på så sätt utveckla arbetet, måste eleven 

först ha gjort det så färdigt att det faktiskt kan kommunicera med andra och det går att ha en 

diskussion om verket. Det är svårt att komma dit om det inte finns några tidsgränser och 

arbetet stannar på ett idé stadium. 

 

Undervisningsmetod 
Dewey betonar vikten av att inte lämna över ansvaret för utbildningen till eleven själv, utan 

läraren ska möta elevens behov och intressen och aktivt vägleda eleverna i deras bildningsresa 

(Sundgren 2011, s. 114). Om, som i Gunnars fall, eleverna lämnas ifred för mycket är det 

svårt att vägleda dem och styra dem så att de utvecklas. Alla elever är visserligen olika, som 

Gunnar också poängterar, men det gör inte att alla inte ska få utveckla de förmågor som står 

med i kursplanerna att eleverna ska utveckla. Maria däremot, är noga med att hålla sig till de 

kursplaner som Skolverket har skrivit för respektive kurs. Det gör att hon får ramar för vad 

hon måste ta upp i undervisningen, sedan får eleverna experimentera inom ramen, men först 

ger hon dem kunskaper om olika tekniker för att de ska kunna experimentera. Också Mattias 

tycker att kursplanerna är viktiga att förhålla sig till och berätta om för eleverna. Det gör att 

han lättare kan motivera sin undervisning och så att eleverna förstår vad som är syftet med de 

olika undervisningsområdena. ”Man har också något att falla tillbaka på vid bedömningen, 

menar Mattias. Ämnesplanerna är viktiga att följa och förhålla sig till i sin 

undervisningsmetod. Dels speglar ämnesplanerna normer och värden som råder i samhället i 

stort dels speglar de ämnets utveckling och vilka kunskaper ämnet ska utveckla hos eleven. 

Problem uppstår om läraren stannar kvar i en annan läroplan, som i Gunnars fall Lgr 80, 

eftersom den läroplanen hade en annan syn på betyg och bedömning och en annan värdegrund 

än den som råder idag. Ämnesplanerna ger också lärarna en given ram vilka moment som ska 

ingå i undervisningen och vilket arbetssätt som ska ingå i undervisningen. 

Temaarbete är något som alla tre lärarna tycker om att arbeta med. Det positiva med att arbeta 

med temaarbete är att det blir en naturlig styrning och ram i undervisningen. ”Undervisningen 

kännetecknas av en väl avvägd balans mellan styrning och frihet” (Nilsson, Wagner & 

Rydstav 2010, s. 83). Precis som Dewey tar upp att elevens erfarenhet är utgångspunkt för 

pedagogiken (Sundgren 2011), menar också Nilsson Wagner och Rydstav (2010) i boken Vilja 

och våga för att elever aktivt ska vilja delta i läroprocesser måste de få yttra sig. Eleverna bär 

på direkta och indirekta erfarenheter från sin verklighet. I temaarbete anser jag att eleverna 

har ett visst utrymme att välja efter sin erfarenhet och sitt intresse men de är ändå styrda av ett 

tema. När det dessutom också handlar om grupparbeten så får eleverna också öva sin förmåga 

till samarbete och som Maria uttrycker det:” I samarbetet använder sig gruppen av de olika 

individernas egenskaper och särarter och nya utvecklingspotentialer uppstår”. 

 

Sammanfattande kommentar av studien 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på några lärares uppfattningar om hur de arbetar 

med balansen mellan struktur och elevens egen frihet i sin undervisning. Av intervjuerna fick 

jag reda på att lärarna hade olika syn på balansen mellan struktur och elevens egen frihet i sin 
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undervisning. För Gunnar var valfrihet viktigt. Han trodde inte på att tvinga på eleverna 

kunskap. Hans undervisningsmetod kan liknas mer åt Levande Verkstads pedagogik och han 

menar att han får en meningsfull undervisning genom att kunna tillhandahålla mycket 

material som eleverna får arbeta och experimentera med i sin egen takt. Gunnars 

arbetsprocess påminner också om Ross och Witkins handlingskedja, där mycket kommer 

inifrån och är individuellt (Paulsen 1994, s. 93). För Gunnar är det viktigt just att alla ska få 

arbeta efter sina intressen och individualitet, för att skapa en meningsfull undervisning, för 

alla är olika menade Gunnar. 

Av intervjun med Maria framgick att strukturen är viktig för henne för att skapa en 

meningsfull undervisning. Strukturen skapar hon genom grupparbeten med olika teman och 

genom att följa kursplaner. Hennes pedagogik sympatiserar mycket med den sociokulturella, 

eftersom hon tycker att eleverna lär genom att samarbeta med varandra. Även för Mattias var 

det viktigt med struktur för att skapa en meningsfull undervisning. Han skapade struktur 

genom att ha genomgångar med tekniker och skapar balans med elevens frihet genom att de 

sedan får experimentera inom tekniken, men han är där och coachar eleverna till nästa steg. I 

hans intervju blir det tydligt att han tycker att det är viktigt att eleverna slutför sina arbeten 

och att de i slutet kan ha en reflektion över de färdiga arbetena. Genom att eleverna vet vad 

som är målet med uppgiften blir hans undervisning meningsfull. Av intervjuerna framgår att 

både i Marias och Mattias undervisningsmetod finns Deweys handlingskedja representerad, 

där eleverna lär genom att på ett strukturerat sätt skapa och sedan reflektera över sina 

handlingar (Sundgren 2011, s. 110). Eleverna får skapa utefter de kursplaner, uppgifter och 

tekniker som lärarna ger dem, detta skapar en strukturerad arbetsprocess men eleven får 

samtidigt frihet att experimentera med dels tekniken och i Marias fall också samhällsfrågor 

och parafraser. Med den metoden anser Maria och Mattias att de får balans mellan struktur 

och elevens egen frihet. i sin undervisning. 

 

Slutord 
Studien har utgått från hur några lärare beskriver sin syn på balansen mellan struktur och 

frihet i undervisningen. Vad som framkom av undersökningen var att lärarnas beskrivna 

synpunkter angående balansen mellan struktur och elevens egen frihet i undervisningen 

påverkar den arbetsmetod som lärarna använder sig av. På utbildningsinfo.se kan man läsa 

under programinformationen om Estetiska programmet att ”Arbetslösheten inom estetiska 

yrken tillhör de högsta på arbetsmarknaden oavsett utbildning och yrke” (Skolverket 2013) 

och att tillgången till jobb med anknytning till programmet är begränsad. Av den anledningen 

finner jag det viktigt att i undervisningen ge eleverna metoder där de ges möjlighet ”att 

utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser” (Skolverket 2011). Om 

eleverna själva har förmåga att driva sina arbetsprocesser, så tror jag att det är fler som vågar 

satsa på den konstnärliga banan efter avslutad gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att 

eleverna får lära sig en fungerande arbetsprocess och arbetsmetod, som de kan ha nytta av 

efter avslutad gymnasieutbildning.  

Studien har också tagit upp synen på kreativitet. Lindström (2007) skriver att begreppet 

kreativitet ofta ses som en medfödd förmåga. Begreppet används också i diskussioner om 

estetiska ämnen, ofta med föreställningen att dessa i sig själv utlöser inre skapande processer 

hos eleverna (Lindström 2007, s. 8). När kreativitet beskrivs ur den här synvinkeln, menar 

Lindström, är det tveksamt om det är en förmåga som varken kan förstås eller befrämjas 
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genom undervisning. Vidare menar Lindström att det inte är något estetiskt ämne i sig som 

utlöser kreativitet, utan för att begreppet ska få någon vägledning i det pedagogiska arbetet, 

måste det förbindas med speciella arbetssätt. Exempelvis i en undervisning där man förbinder 

framställning med iakttagelser och reflektion och i en undervisning där man förenar teori med 

praktik (Lindström 2007, s.13). De intervjuade lärarna, främst Maria och Mattias, anser också 

att det är viktigt med ett tydligt arbetssätt där det praktiska arbetet förenas med teori i form av 

genomgångar och föreläsningar. De anser också att reflektion är en viktig faktor i 

undervisningen. Reflektion gör så att eleverna får öva sig på att tolka sin egen konst och öva 

sig på att kunna kommunicera om den, något som är viktigt för att konsten också ska kunna 

påverka åskådare och samhället. 

På Möckelngymnasiets hemsida står det ”En stor del av konstnärskapet handlar om att väcka 

känslor och mana till eftertanke” (Möckelngymnasiet 2013). Ett exempel på hur konsten kan 

väcka känslor är genom utställningar, föreställningar och andra möten med en verklig publik. 

Det är därför viktigt att också i bildundervisningen bygga in dessa element. På så sätt får 

eleverna erfarenhet, intryck och stimulans, faktorer som den sociokulturella pedagogiken 

anser är viktiga för fantasin (Vygotskij 1995, s. 20). Ett sätt att hjälpa konsten att nå ut är att 

ge eleverna ramar i form av temaarbeten, exempelvis föreställningar som visas för en publik. 

Eleverna tränar då inte bara på samarbete, något som de intervjuade lärarna, främst Maria, 

tyckte var viktigt i undervisningen. Då slutförs också arbetena och visas för en riktig publik. 

Då blir konsten inte bara en sammanfogning av olika material som bildar intressanta möten, 

den kan också debattera, svara på frågor och väcka nya. 

 

Förslag på framtida nya forskningsstudier i ämnet 
Om jag skulle fortsätta att undersöka ämnet skulle det vara intressant att också göra 

observationer av lärarnas undervisning under längre tid. Det skulle varit intressant att följa ett 

projekt hos var och en av de tre lärarna, eller hos andra intervjuade lärare för att se hur deras 

undervisningsmetod påverkar resultatet av elevernas arbeten. Det skulle också varit intressant 

att intervjua lärarnas elever för att undersöka elevernas syn på balansen mellan styrning och 

frihet i undervisningen.  Nya frågor som har dykt upp under arbetets gång är vilken betydelse 

lärarens ålder och utbildning har för synen på ramar i undervisningen? Har åldern också att 

göra med om lärarna är påverkade av gamla kursplaner? Jag vet inte om det är en tillfällighet i 

mitt arbete att de lärarna som är relativt nyutbildade är mer påverkade av senare läroplaner, 

medan den lärare som utbildade sig för trettio år sedan fortfarande lever kvar i en gammal 

läroplan. Det skulle vara intressant att undersöka den här frågan vidare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
1.  Kan du berätta om ditt undervisningsupplägg och din planering för det! 

 

2. Berätta hur du tänker kring ramar och struktur i din undervisning! 
 

3. Det är vanligt att använda sig av teman i som en undervisningsmetod. Berätta om hur 

arbetar du med teman i din undervisning? 

. 

4. Berätta om vad du tycker är viktigt att ta med i en lektionsplanering? 

 

5.  Berätta om hur du upplever att du få ett bra flöde på en lektion? 

 

 

6. Det här är ett utdrag ur Skolverkets syftesplanering med ämnet Bild.  

Kommentera hur du uppfyller detta krav?  

 
”Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd 

och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.” 

Ämnesplan för Bild,( Skolverket 2011) 

 

 

7. Berätta om hur du arbetar med experimenterande i din undervisning? 

 

8. Hur arbetar du med en skapandeprocess som är från idé till färdigt arbete i din 

undervisning? 
 

9. Berätta om hur du arbetar med reflektion av elevernas arbeten i din undervisning? 


