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Förord

Upprinnelsen till denna studie är svår att beskriva. Våra erfarenheter och våra tankar utveck-
las över lång tid och vem kan säga när en idé föds. Allting föregås av något annat och
förändras. Redan för tio år sedan saknade jag det som mitt arbete med denna uppsats har fått
mig att förstå. Jag måste tacka min lillasyster som fick mig att inse vad det var jag egentligen
sökte efter. Jag vill också tacka de informanter som så generöst delat med sig av sina tankar
och sin tid. Sist ett tack till Lena Norman för värdefulla synpunkter i uppstarten av arbetet och
till min handledare Monica Nordström Jacobsson som tålmodigt och konstruktivt hjälpt mig
framåt.



Sammanfattning
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad det är som gör att elever kan uppleva det
som meningsfullt att arbeta med de olika delarna i estetiska arbetsprocesser. Slöjdämnet och
bildämnet i grundskolan innehåller processer där eleven självständigt utvecklar idéer. Vilka
förutsättningar krävs för att det ska bli meningsfullt för eleverna att utveckla sina idéer, vilja
genomföra dem med omsorg, och även pröva resultatet i ett socialt sammanhang eller för sin
egen erfarenhets skull. Forskare beskriver de estetiska ämnena som viktiga för den personliga
identitetsutvecklingen, och att eleven får möjlighet till kreativitetsutveckling genom att följa
ett arbete från ”ax till limpa”. Frågeställningarna har handlat om vilka delar som känns
meningsfulla i en estetisk arbetsprocess, varför elever finner mening i de olika delarna, och
om det finns viktiga faktorer för att uppleva meningsfullhet i detta. Fyra elever och två lärare
har intervjuats om sina erfarenheter och upplevelser i bild och slöjd på högstadiet. Av inter-
vjuerna framkommer att det är viktigt med en vision av ett verk eller produkt med personligt
uttryck. Men eleverna måste få förstå ett syfte med de olika delarna i sitt arbete, och ha en
erfarenhet av att arbetet ger dem någon form av fördel för att uppleva att det är meningsfullt
för dem att genomföra ett moment. Fördelar kan till exempel vara att arbetet underlättar
förståelse eller förebygger kommande arbete, att det är roligt och är en utmaning. Betyg kan
vara en drivkraft när inga andra fördelar upplevs.

Nyckelord: Grundskola, bild, slöjd, estetiska lärprocesser, estetiska arbetsprocesser, menings-
fullhet, betyg.
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1. Inledning

I kursplanerna för grundskolan i ämnena bild och slöjd ingår det att eleverna ska utveckla en
självständighet i olika arbetsprocesser. Processerna kan innefatta ett arbete från idé till ett
färdigt verk eller en produkt, där det är väsentligt att söka sig fram med hjälp av skisser,
genom reflektion och problemlösning. Även utvärdering, presentation och kommunikation är
viktiga delar i processen. Min erfarenhet är att eleverna ofta är inriktade på produktion och
resultat. Arbetet ska gå fort och de vill gärna ha ett svar direkt om deras verk ger ett högt
betyg. De behöver få lära sig att arbeta mer sökande, prövande, tålmodigt och reflekterande.
Det kan vara svårt att motivera eleverna att arbeta omsorgsfullt med de olika delarna i den
estetiska arbetsprocessen. Inriktningen sker inom de ämnen som jag har intresse, utbildning
och erfarenhet av, nämligen bild och slöjd, och utgångspunkten för min studie är frågan om
vad det är som gör att elever vill lägga energi på sitt arbete.

1.1 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka och förstå vad det är som gör att elever kan uppleva det
som meningsfullt att arbeta med de olika delarna i den estetiska arbetsprocessen, i ämnena
Bild och Slöjd. Med de olika delarna avses arbetet från idé till färdig produkt/verk, utvärde-
ring och presentation.

1.2 Frågeställningar

Hur beskriver elever den estetiska arbetsprocessen?
Vilka delar i den estetiska arbetsprocessen upplevs av elever som meningsfulla att utföra?
Varför upplever de att de är meningsfulla?
Finns det några viktiga faktorer för elevers upplevelse av meningsfullt arbete i bild och slöjd.

2. Bakgrund
Inledningsvis i denna del definieras begreppet estetiska arbetsprocesser, och en avgränsning
av vad jag avser att fokusera på i dess delar. Avsnitten därefter behandlar vad forskare, lärare
och intresserade inom området estetiska processer och lärande kommit fram till. Avslutnings-
vis redovisas den utvecklingsteoretiska utgångspunkten för mitt arbete.

2.1 Definition av begreppen ”estetiska arbetsprocesser och estetiska lärprocesser”

Jag har i mitt sökande efter förståelse för hur ordet ”estetiska arbetsprocesser” kan definieras
hittat flera uttryck som har liknande eller samma innebörd.  Det uppstår lätt en begreppsför-
virring gällande estetiska arbetsprocesser, kunskapsprocesser, kommunikationsprocesser och
lärprocesser. Ord som ”konstens metod” kan också förekomma i sammanhang med estetiska
lärprocesser, liksom kreativa och gestaltande processer. Slöjdprocessen är uttalad i kursplanen
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för slöjd (Skolverket, 2000), som en process från idé till produkt. Den kan även uttryckas
enligt Borg (2001) i tre steg;

Idéer – bearbeta, åskådliggöra, formge
Planera – välja material och metod
Genomföra – utveckla förmåga och förtrogenhet, värdera och bedöma.

I kursplanerna för bild och slöjd (Skolverket, 2000) betonas att även reflektion och kommuni-
kation är viktigt i ämnenas processer.

Marlene Johansson har i sin avhandling visat på vad som sker i slöjdsalarna (Johansson,
2002). Hon menar att slöjdpraktik är komplext och att det sker ett aktivt lärande under
processen från råvara till produkt. Kajsa Borg (2001) skiljer här på produktionsprocessen och
slöjdprocessen. Hon menar att det som skiljer dem åt är att slöjdprocessen sker med ett
”estetiskt intuitivt tankesätt”. Här kan då sägas att slöjdprocessen är en estetisk lärprocess
samtidigt som det är en arbetsprocess som går att dela upp i arbete med idé, planering och
genomförande.

Marner & Örtengren (2003) beskriver skillnaden mellan instrumentella och estetiska lärpro-
cesser. Där är några skillnader bland annat att i den instrumentella lärprocessen ses eleven
som en behållare av kunskap och läraren som förmedlare av den färdiga kunskapen i en
enstämmig skolmiljö. Det karaktäriseras av svar utan frågor, ytkunskap, automatiserad och
entydig kunskap. Den estetiska lärprocessen kännetecknas enligt författarna av eleven som en
medskapare i en kunskapsprocess där läraren fungerar som en iscensättare av kunskapssituati-
oner i en flerstämmig skolmiljö. Den karaktäriseras genom upptäckt, multimodalitet, vidgat
textbegrepp, kunskap ur dialog, djupkunskap, kreativitet och förvånande kunskap.

Uttrycket estetiska lärprocesser används i flera sammanhang utanför ämnena bild och slöjd.
Man använder sig till exempel av konst för att komma närmare kunskap i skolans andra
ämnen och den estetiska lärprocessen ses som en metod. I den estetiska lärprocessen kan ele-
ven lära sig om andra saker än just bara det som rör det estetiska. Det är vanligt att använda
kultur av olika former i skolan, ämnesintegrerat i temaarbeten (Ericsson & Lindgren, 2007).
Det finns flera metoder att arbeta ämnesintegrerande och ämnesövergripande, och Lindström
(2002) beskriver olika sätt att använda konsten i lärandet. Han skiljer på att arbeta; med, om
och genom konsten. Lindström beskriver ”konstens metod” och ett sätt att lära genom kon-
sten. Där är konsten ett medium, och med ett undersökande arbetssätt där olika lösningar
prövas går man på djupet, reflekterar och värderar kritiskt. Det är ett utforskande arbetssätt
utan givna svar. Detta kan tolkas som en estetisk arbetsprocess och lärprocess.

Öhman-Gullberg (2006) beskriver ett projekt där elever gjort filmer om EMU i samhälls-
kunskap och i ett samarbete med bildämnet. Från starten av arbetet med idé och design, fram
till den färdiga filmen genomgår de en arbetsprocess på många olika nivåer menar Öhman-
Gullberg. Hon visar i studien hur filmarbetet blir ett verktyg att orientera sig i världen med
och blir en del av elevernas identitetsskapande och ett tillfälle till att göra kunskap till sin
egen kunskap. Här kan man då tala om att det också sker kunskapsprocesser. Estetiska arbets-
processer är också kunskapsprocesser menar Alexandersson (Skolverket, 2001). Estetiska
arbetsprocesser är ingenting exklusivt utan de är kunskapsprocesser precis som när man att
håller på med kemiska formler eller läser ett språk. ”Även om estetik betyder att det är en
kunskap vi får genom sinnena, innebär det inte att vi inte använder oss av de kognitiva struk-
turerna, alltså förmågan att tänka, kausalitet, hypotesställande, språket osv.” (s. 3).
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Jag uppfattar att den estetiska arbetsprocessen kan ses som lik slöjdprocessen (Borg, 2001)
och därmed indelas i tre faser: idé, planering och genomförande, med tillägget kommunikati-
on i genomförandedelen. Vad som är kännetecknande i processen är att det sker någon form
av estetiska överväganden och reflektioner under arbetet. Denna process återfinns i bildämnet
där den ibland benämns som en gestaltande process och kan även liknas vid konstens metod
beskriven av Lindström (2002). Jag uppfattar den estetiska arbetsprocessen också som en kun-
skapsprocess enligt Alexanderssons beskrivning (Skolverket 2001) och en lärprocess enligt
Marners (2003) beskrivning, eftersom det sker ett lärande och kunskapande under arbetspro-
cessens gång.

2.2 Avgränsning

Delarna i den estetiska arbetsprocessen i själva ämnena, bild och slöjd som jag riktar in mig
på är:

Idé – förarbete och bearbetning, till exempel söka inspiration och skissa.
Planering – välja material och metod.
Genomförande – problemlösning, utveckling av förmåga och förtrogenhet, ut-
värdering, presentation, redovisning.

Alla delar kan innehålla estetiska överväganden, reflektion och kommunikation. Processen
börjar med en slags idé som därefter utvecklas genom att eleven på olika sätt söker sig fram
till ett resultat som sedan på något sätt presenteras/kommuniceras.

De processer med olika namn i kommande avsnitt avser någon form eller del av estetiska
arbets- och lärprocesser, förutom produktionsprocessen som kan liknas vid den av Marner
(2003) beskrivna instrumentella processen.

2.3 Skapande av kunskap och mening

All utbildning handlar om skapande av kunskap menar Alexandersson (Skolverket, 2001).
Skapande är när vi drivs fram av våra egna frågor och mål. Det kan vara att sätta sig in i and-
ras frågor, men det är den skapande som formulerar och motiverar sökandet och strävan att
finna svaret. Vidare menar han att skolan måste utveckla elevens kreativitet, förmåga att finna
svar och lösa problem. Alexandersson menar också att det är när eleven blir medveten om
sina olika idéer, överväganden och valmöjligheter i fråga om metod, innehåll och framställ-
ning som man kan tala om att de estetiska arbetsprocesserna bidrar till att skolan blir mer me-
ningsfull.  Vidare säger han att meningsskapande inte bara ”handlar om att få barn att komma
till skolan utan det förbereder dem för att också själva mena någonting med sina handlingar
och sina utsagor och verksamheter, som vuxna.” ( s. 2) Det tycks finnas mening på flera plan,
mening i de små delarna där kunskap skapas och övergripande mening med skolan och dess
mål.

2.4 Processens betydelse för meningsfullt arbete

Barn har fyra instinkter säger Dewey (1899). De har en social instinkt, en instinkt att tillverka
och konstruera, en konstnärlig instinkt och en instinkt att undersöka och förstå. Här kan man
då tänka sig att en estetisk arbetsprocess är en naturlig och utmärkt form som elever kan beja-
ka. Om undervisningen i form av processarbete skriver Kajsa Borg, (2001):
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Slöjdundervisningen bedrivs i en processorganiserad arbetsform. Att få arbeta sig igenom
en komplex process från allra först början till ett färdigt föremål bidrar till att eleverna
upplever arbetet som meningsfullt. Hela processen är möjlig för barnet att ta del i och
därmed förstå, ingenting sker utan barnets egen medverkan. Eleverna lär sig genom att
arbeta själva, stöta på problem, finna lösningar och genom att få anvisningar eller råd för att
kunna gå vidare. Vid den slutliga värderingen, kan eleven själv uttala sig om resultatet i
förhållande till den ursprungliga idén.  (s.109)

Det är positivt om det är som Borg säger, att eleverna känner det som ett meningsfullt arbete i
och med att de får arbeta i en komplex process. Däremot säger Saar (2005) att eleverna inte
alltid arbetar självständigt och ansvarsfullt, och verkar inte självklart känna mening i arbetet.
Eleverna vill gärna bli färdiga fort så att de kan börja på något nytt, de har inte av sig själva
nödvändigtvis ett behov att uttrycka sig konstnärligt eller en önskan av att lära sig saker på ett
varierat sätt (s.106,109). Även i de studier som Marlene Johansson (2002) har utfört i slöjdsa-
lar och i de dagboksanteckningar som elever skrivit framkommer att elever anser vissa delar i
arbetsprocessen som onödiga. En elev anser ett arbetsmoment onödigt att utföra eftersom det
utförs endast för att läraren vill dra ut på hennes arbete så att det inte ska vara så stor material-
åtgång. Andra elever vittnar om en förståelse för vad ett genomarbetat arbete kan ge. En flicka
i Öhman-Gullbergs studie (2006) säger att hon kan se att hennes resultat blir mycket seriösare
och bättre om man arbetar ämnesövergripande och om hon skissar och planerar för sitt arbete.
Vad kännetecknar då de situationer eller moment som gör att eleven upplever ett arbete onö-
digt respektive meningsfullt att utföra?

2.5 Vad lärare tänker om processerna?

För många slöjdlärare är arbetsprocessen viktigare än produkten, och vad det är för ”sak” de
gör har liten betydelse. Slöjdlärare vittnar även om elevernas arbetsglädje, om hur de har
möjligheter till att påverka och välja hur och vad som ska göras, Borg (2001). Ur Borgs mate-
rial framträder tre typer av lärare med olika fokus. Den konstnärliga lärarens undervisning
stödjer individens behov, impulser, intressen, experimenterande, eget utvecklande, bejakande
av impulser och egen problemlösning. Det är viktigt med kunskap om skapandeprocessen för
att nå en unik produkt och för personlighetsutvecklingens skull. Den pedagogiska läraren

utformar undervisningen så att svårighetsgraden är tillräckligt utmanande och anpassad på en
nivå så att självförtroendet kan öka. Läraren inriktar sig på gruppen. Hantverksläraren inriktar
sig på den tekniska kunskapen för att kunna utföra ett slöjdarbete med avseende på hållbarhet,
funktion och enkel formgivning. Kunskap om produktionsprocessen till ett hantverksmässigt
utfört föremål med en traditionell samhörighet är viktigt. Lärarnas önskan för framtiden är att
eleverna ska bli självständiga, drivna av att tänka själva och fatta egna beslut. (Borg 2001).
De beskrivna lärarna förmedlar olika fokus i slöjdprocessen till eleverna och dessa bör då
också få olika uppfattningar om vad som är viktigt i estetiska arbetsprocesser.

2.6 Idén, planeringen och syftets betydelse

Dewey (1938) menar att det är mycket viktigt att den som utför ett arbete förstår arbetets
innebörd, metoder och mål och det måste ha en mening för den som utför arbetet. Det finns en
risk att man annars blir ett bihang till ett maskineri. Han hänvisar till Platon som menade att
man är någons slav om man i sina handlingar uttrycker någon annans idéer och inte sina egna
(s.69). Man bör fostra barnet så att barnet kan använda sig av hela sin kapacitet. Omdöme och
praktisk organisationsförmåga ska vara väl övat och kunna användas effektivt, menar Dewey.
Detta kräver att alla kroppens sinnen och funktioner används som redskap. Enligt honom kan
man endast nå detta om man tar hänsyn till smak, intresse och begåvning. I slöjd och bild tar
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man hänsyn till elevernas smak och intressen, men ibland kan elever ha en attityd till att
arbetet är fritt i estetiska ämnen och att det betyder att de har rätt att göra vad de vill. Det kan
resultera i att de kastar sig in i idéer från plötsliga impulser utan vidare reflektion eller
bearbetning av idén.

Att formulera ett syfte är ett intellektuellt arbete menar Dewey (1938). Han skriver att arbetet
börjar med en impuls, men för att kunna formulera ett syfte måste man reflektera över konse-
kvenser, tidigare erfarenheter och göra bedömningar. Impulsen som blir till en önskan kan
vara intensiv och göra sig mer hörd än konsekvenserna om man förverkligar detta. Detta är
ingen bra modell för utbildning, enligt Dewey (s.201, 202). Han menar att man inte får betona
aktivitet som ett syfte på ett sätt så att frihet är att genast få omsätta sina önskningar och
impulser. Den ”intelligenta aktiviteten” är att kunna förutse konsekvenser, informera sig,
bedöma, observera. Om detta blandas med önskan ur impulsen så blir det en drivkraft och en
styrning som kan ge uthållighet och styrka. En idé har då blivit en plan för något man ska
utföra (s.203)

Lärare framhåller vikten av förarbete i form av att eleven till exempel ska visa idén i skisser
eller manus. Här sker förhandlingar mellan lärare och elever. Läraren vill förstå eleven, och
det är inte alltid eleven kan uttrycka och motivera det de menar och vill tydligt nog för att
läraren ska acceptera idén som färdigbearbetad. En pojke i Öhman-Gullbergs bok berättar:
”Vi skrev bara halva manus för vi tyckte att det var en sådan kort film. Vi gjorde det färdigt
sen efter mycket tjafs med vår lärare. Hon skulle godkänna det och så när det väl var godkänt
och hon förstod det” (Öhman-Gullberg 2006 s.101). Författaren beskriver även förhandlingar
mellan lärare och elever där idé efter idé refuseras. Här kan elevernas syfte krocka med lära-
rens. I ett fall är elevernas önskan att göra en actionfilm. och lärarens syfte är att eleverna
även ska lära sig något om EMU. Att få fram ett fungerande manus blir svårt med så skilda
syften. Andra konflikter uppstår i en filmgrupp där eleverna inte vill göra ett strukturerat ma-
nusarbete, utan istället experimentera fram sina oklara idéer. Här tillåts ändå eleverna att
experimentera sig fram genom att klippa ut bilder ur tidningar av ren glädje och utan plan. Ur
detta inspirerande förarbete med urklipp blir det sedan en film. Enligt Öhman-Gullberg
framhåller eleverna detta med att få experimentera sig fram som en betydelsefull kvalité i
filmarbetet. Ofta fungerar skissen som ett sätt för läraren att kunna handleda eleven vidare.

Enligt Elisabeth Malmströms studie av bildpedagogik kan skissen även bli ett medel för
kommunikation, förutom ett verktyg för bearbetning och utveckling av en idé. ”Min
association är att skissen dels är en bro mellan verkligheten och tanken om verkligheten och
dels ingår som en bro mellan pedagog och deltagare i hantverksprocessen till färdigt uttryck
och kommunikation av intryck till avtryck och spår” (Malmström 2006, s.308).

Eleverna kan starta en arbetsprocess genom att föreställa sig ett föremål som skissas eller
provas fram i modeller. Det föregås av tankeverksamhet. Meningsfullhet framstår som den
viktigaste komponenten, menar Borg (2001). Lärandet får en annan dimension om det inte
sker för lärarens skull. För att uppleva arbetet som meningsfullt måste eleven utifrån sin egen
utgångspunkt förstå vad som ska göras och uppnås. Vid möjligheten att påverka processen
blir det också mera lustfyllt. Vid skissandet kan eleven söka sig fram till olika praktiska lös-
ningar men det kan också vara ett sätt att söka och pröva sin identitet i olika uttryck. En
intellektuell och kroppslig medvetenhet uppstår i en arbetsprocess där skapande problem-
lösning och motoriskt arbete växlar, menar Borg.



6

Hur uppstarten till ett arbete sker, utgångspunkten och bearbetningen genom till exempel skiss
och experiment, bör här ha en stor betydelse för motivationen till arbetsprocessens fortsatta
framskridande.

2.7 Produktens betydelse för meningsfullt arbete

Föremålen har en motivationshöjande effekt på eleven (Borg, 2001), särskilt om de fått på-
verka vad som ska göras. Hennes informanter upplevde det som att produkten var en driv-
kraft. Arbetet blev nästan självmotiverande om visionen av den färdiga produkten var
lockande. Arbetet blev meningslöst om eleven inte förstod syftet med arbetet eller om före-
målet var ointressant. Det har betydelse att produkten ska användas för eget bruk, bli en pre-
sent till någon närstående, eller om produkten tillverkas av tradition, till exempel att stora-
syskon och föräldrar har gjort en liknande produkt, det kan då få en symbolisk betydelse.
Borg (2001) menar att ju mera inflytande eleven har på val av föremål, formgivning och
färgsättning desto roligare och mera meningsfullt blir arbetet. Tillfredsställelsen är också stor
att få ta hem ett färdigt föremål.  Det uttrycks av både lärare och elever att det ligger mycket
glädje i skapandet. Enligt Borg har det samband med utvecklandet och testandet av den egna
identiteten. Att få formge något med personliga idéer, testa gränser, färgsätta och finna egna
lösningar, kanske för första gången, och få respekt för det, är spännande och kan öka själv-
känslan. I slöjdarbetet investeras många känslor, lust, nyfikenhet, besvikelse, ängslan, förvän-
tan och glädje. Dessa kan kopplas till de olika faserna i arbetsprocessen. Elever kan genom
slöjdarbetet se sig som ett led i en historisk kedja. Elever och lärare vittnar om stolthet, glädje
och tillfredsställelse, speciellt om arbetet varit en utmaning. De kan se sin egen förmåga och
bekräftelsen av dem själva särskilt tydligt om det handlar om kläder på kroppen. Det är viktigt
att någon möter och bemöter det åstadkomna (Borg, 2001).

De studier i slöjdsalar som Johansson (2002) genomfört tyder på samma sak.

Upplevelser i tillverkningsprocessen och genom slöjdprodukten, som artefakt, får mening i
det förhållande som skapas mellan produkter, situation och sammanhang och med dem som
medagerar. Slöjdprodukter i sig, eller som delar under tillverkningsprocessen, medierar
mening, estetiska och emotionella upplevelser formas av det sammanhang person och
slöjdprodukt befinner sig i. (s. 206 )

Att få vara sann mot sig själv, att få uttrycka något eget och samtidigt få kunskap är enligt
Malmström (2006) viktigt. Hon hänvisar till Jungs teorier kring individuation, att nå självet,
och menar att detta tar tid för såväl tanke som handling. Malmström menar vidare att ”En in-
divid är för sin unika självutveckling beroende av sina estetiska handlingars resultat och
funktion” (s. 90). I den estetiska arbetsprocessen utnyttjar individen symboler i sina produk-
tioner och bearbetar på så sätt sig själv och sin relation till omvärlden. Det bör då vara av stor
betydelse för upplevelsen av meningsfullhet i bilden och slöjdens arbete att eleverna får ut-
trycka sig själva i produkt och verk.

2.8 Reflektionen och dess betydelse för lärandet

Estetiska överväganden som till exempel färg- och materialval, kan ta upp en stor del av
slöjdtiden (Johansson, 2002). Valen görs efter elevens föreställningar, fantasi och förutsätt-
ningar i omgivningen. Eleverna tänker med materialen under arbetet och nya lösningar ska-
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pas. Elever observerar också varandras arbeten, de kommunicerar och handlar med kropps-
språk, mimik, gester och med handlingar. Elevernas tankar och känslor samordnas.  Praktiker
reflekterar över kunskap i själva handlingen, samtidigt som de reflekterar efter handlingen (
Molander, 1993). Han menar att det finns en växling i reflektionen mellan att stå inför, och
öppna sig för sin handling. Reflektion är då man tar ett steg tillbaka för att för sig själv tänka
över situationen och vad man gör. Det man gör ska speglas för en själv. Man ska göra sig
medveten om vem man är, vad som hänt, man har överblick och påminner sig om situationen
under lugn och utan omedelbar handlingspress. Man håller ett avstånd och är fri från teorier
och tvång, för att komma fram till ett omedelbart förhållande till sig själv, situationen och det
skedda. Molander menar vidare att produkterna och arbetsprocessen runt produkten skapas i
samspel med omgivningen i och utanför skolan. Borg (2001), menar till och med att när en
upplevelse är reflekterad blir den en erfarenhet. Reflektionen kan då sägas bli en viktig del om
ett lärande ska ske i en estetisk arbetsprocess.

2.9 Kommunikationen och den sociala betydelsen

Kommunikationsformer och arbetssätt som möjliggör nyfikenhet och vilja att formulera
nya frågor är viktiga för eleverna, enligt Öhman-Gullberg ( 2006).

                 Det är i de gestaltande processerna, i de seende och handlingspraktikerna som kunskapen
kan synliggöras. Tankar och erfarenheter görs tillgängliga för andra att reagera på och att
reflektera vidare med. Tänkandet är socialt. Vi tänker och resonerar och använder oss av en
rad olika kommunikationsformer som redskap för att kommunicera med andra. Trots
filmernas krävande grupparbete och förhandlingar finns en uttalad positiv syn hos eleverna
att utmanas och mötas i en interaktiv process. (s. 116)

Hon menar att beroende på i vilka sociala och kulturella sammanhang som de olika
kommunikationsformerna används så blir uttrycken till olika former av mening och identitets-
skapande resurser för att bearbeta, tolka och skapa förståelse. Öhman–Gullberg hänvisar sina
antaganden till Kress och van Leuwen:

Studiens grundläggande antaganden är att lärande och meningsskapande sker i interaktion,
dvs genom kommunikativa processer bestående av olika former av val, förhandlingar
bearbetningar och gestaltningar, motiverade genom individens intressen och lärandets
kontext. (Öhman-Gullberg, 2006 s.12)

Konst är en social aktivitet och inte en personlig företeelse menar Borg (2001) och hänvisar
till Howard Becker (s.166). Ett konstverk blir förlöst först när det mött en publik och kommu-
nicerats. Därför blir presentationen och redovisandet av verket eller artefakten viktig, liksom
återkopplingen från omgivningen. Aulin–Gråham (2004) menar att slöjden har blivit ett
skapande ämne som frigör människans inre, och en del ”av en estetisk och social praktik där
man både producerar saker av ”mening”, förståelse av sig själv och världen.”(s.21) Hon har i
sitt arbete som slöjdlärare sett att slöjden är viktig främst för att där kan man genom estetiskt
arbete förstå sig själv och få tilltro till sin egen förmåga, utveckla den egna identiteten och att
kommunicera och uttrycka något i ett sammanhang med andra. Att den personliga produkten
eller verket får visas och att någon form av respons ges kan därför tänkas ses som ett viktigt
avslut av den estetiska arbetsprocessen.

Undersökningen, slutligen, tar avstamp i en sociokulturell syn på lärande och bottnar ytterst i
Vygotskijs teorier, där såväl intellektuella som konkreta redskap är nödvändiga för männis-
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kans (elevens) förmåga att förstå sin omvärld och därmed också kunna agera och utvecklas i
den. Man kan uttrycka det som att det inte är lärarna som skall undervisa eleverna, utan sko-
lan skall erbjuda en lärandemiljö som innebär att eleverna själva tar hand om sitt lärande me-
dan pedagogen ikläder sig rollen av vägvisare (Lindqvist, 1999). Det kommunikativa får en
avgörande betydelse för lärandet. Viktiga psykiska funktioner såsom problemlösning och
minne utvecklas i socialt skapade aktiviteter och samarbetsformer, som i sin tur till blir till
inre erfarenheter (Jerlang, 2008).

3. Metod och genomförande

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad det är som gör att eleverna kan uppleva det
som meningsfullt att arbeta med de olika delarna i den estetiska arbetsprocessen. Att komma
elevernas tankar så nära som möjligt för att förstå deras upplevelser var nödvändigt. För att få
en bredare förståelse för elevens arbete i estetiska arbetsprocesser, ville jag även lyssna till
lärares uppfattningar om detta. En kvantitativ metod är användbar när frågor som ”hur ofta”
och ”hur mycket” ska besvaras (Trost, 2007). Frågor gällande meningsfullhet och estetiska ar-
betsprocesser kan vara svåra att ställa i skriftlig form utan att först ha diskuterat vad som
avses. Att besvara frågor om detta i enkätform för grundskoleelever kan vara svårt. I en
forskningsintervju kan man i dialogen få tillgång till elevens förståelse för frågeställningarna.
En kvalitativ ansats passar när man vill tolka redogörelser och på ett öppet sätt försöka förstå
beskrivna situationer och livsbetingelser (Kvale & Brinkmann 2009). Med det som utgångs-
punkt valde jag en kvalitativ forskningsintervju som metod.

Det finns ingen standardteknik eller några standardregler för den kvalitativa intervjun. Inter-
vjun liknar ett vardagssamtal, med den skillnaden att den har ett professionellt syfte. I
intervjun tar man fasta på det som sägs av deltagarna i dialogen. De personliga erfarenheterna,
känslorna och upplevelserna blir viktiga.  Man försöker hitta kärnan i det som sägs, och att få
en mångsidig beskrivning av det man frågar om. Här tar man även fasta på hur något uttrycks
och det som sägs mellan raderna. Jag har använt mig av en halvstrukturerad forsknings-
intervju beskriven av Kvale & Brinkmann (2009). Den kännetecknas av att man använder sig
av en intervjuguide där förslag på frågor är listade. Guiden fungerar vägledande för att hålla
intervjun inom ämnet.

3.1 Urval

Ett strategiskt urval av en undersökningsgrupp är ett urval med några tänkta variabler. Ett
sådant urval kan användas när man vill uppnå variation och inte kräver representation i
statistisk mening (Trost, 2007).

I undersökningen ingår fyra elever och två lärare valda från två högstadieskolor i en norr-
landskommun. Skolorna valdes med tanke på att de har breda upptagningsområden och att där
är elever med varierande bakgrunder representerade. En lärare och två elever valdes på
respektive skola. En lärare undervisade i bild och en i textilslöjd och det valet motiveras av att
de undervisar i de ämnen jag fokuserar på, och för att båda ämnena på så vis blev repre-
senterade ur lärarperspektivet. En jämn könsfördelning mellan informanterna eftersträvades
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också; dock bör det understrykas att detta var önskvärt endast för att ge bredd åt undersöknin-
gen. Något genusperspektiv i egentlig mening anläggs inte inom ramen för arbetet.

Genom mentorer hittade jag eleverna till mina intervjuer. Jag valde att för mentorerna beskri-
va de informanter jag sökte efter som vanliga elever i årskurs nio, som varken utmärker sig
för att vara speciellt aktiva eller passiva. I årskurs nio har eleverna arbetat både i bild och
slöjd en längre tid och kan också förväntas ha större medvetenhet och förmåga att uttrycka sig
om sitt eget arbete och lärande än elever i de lägre årskurserna. Via telefon till personalrum-
men på skolorna fick jag kontakt med lärarna. Den första läraren som kontaktades var manlig
bildlärare och han ställde genast upp. Därför blev det en kvinnlig slöjdlärare som efterfråga-
des på den andra skolan. Hon svarade också ja. Dessa lärare gav mig namn på mentorer för
årskurs nio på den egna skolan. Mentorerna kontaktades via telefon och jag presenterade mig
och min önskan om att hitta informanter till min studie. Två mentorer gav vardera fyra kon-
taktuppgifter till elever som de uppfattade stämde mot min beskrivning. Jag ringde upp
eleverna och presenterade mig och berättade att deras mentorer givit mig deras namn, berättat
om mitt syfte med intervjuerna samt garanterade deras anonymitet. De elever som först svara-
de när jag ringde upp dem var också beredda att ställa upp. Föräldrarna tillfrågades eftersom
eleverna är under 16 år, och samtliga gav muntliga tillstånd

3.2 Genomförande av intervjuer

För att få svar på mina frågeställningar utformade jag en allmän planering och en intervju-
guide efter Kvales beskrivning (Kvale & Brinkmann, 2009). Åtta huvudfrågor utformades i
guiden för eleverna och tio frågor för lärarna. Frågorna var menade att vara till hjälp för att
fokusera inom området för mina frågeställningar. Lärare och elever intervjuades individuellt
och varje intervju varade 30-45 minuter. Intervjuerna skedde utspritt under två veckors tid i
början av december 2009. Alla intervjuer skedde på informanternas skolor och arbetsplatser
och spelades in på minidisc. Eleverna intervjuades i samtalsrum, avsedda och möblerade för
ostörda samtal i trevlig miljö för att de skulle känna sig trygga och avslappnade. Lärarna in-
tervjuades i sina klassrum enligt deras egna förslag. Intervjuernas ordningsföljd var Elev A,
Elev B, Lärare A, Lärare B, Elev C, Elev D. Intervjuerna skedde i den ordningsföljden bero-
ende på att detta var de tider som passade informanterna. I inledningen av intervjuerna förtyd-
ligade jag syftet med min intervju och försäkrade deras anonymitet. Intervjuguiden användes
med frågorna i den ordningsföljd som kändes naturlig och lämplig vid varje intervjusituation.
Jag ville uppmuntra det beskrivande och berättande samtalet, och flikade in frågor för att de
skulle fortsätta, och ställde följdfrågor när jag ansåg att något krävde förtydligande för att jag
säkert skulle förstå vad som menades.

3.3 Konfidentialitet

Enligt Kvale (Kvale & Brinkmann, 2009) är det viktigt med informerat samtycke ur en etisk
aspekt. Det innebär att informanterna ställer upp frivilligt och är informerade om syftet med
intervjun. Det ska inte gå att känna igen intervjupersonerna och därför ska inte privat
information redovisas. Informanterna informerades om syftet med mina intervjuer och
samtyckte till dem. För att uppnå konfidentialitet har jag tagit bort uppgifter om ort, skola och
annat som gör att informanterna kan kännas igen. I redovisningen har eleverna fått sitt namn
utbytta till Elev A-D och lärarna beskrivs som Lärare A och B.
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3.4 Tolkning och analys

Tolkningen och analysen av forskningsintervjun kan delas in i flera steg enligt Kvale &
Brinkmann (2009), där tolkningen startar redan i intervjusituationen. Intervjuaren tolkar men-
ingen i informantens beskrivning och sänder tillbaka den i koncentrerad form för att uppnå
förståelse och bekräfta det egentligt sagda. Efter att intervjun strukturerats i utskrift kartläggs
materialet och oväsentligheter i förhållande till undersökningens syfte sorteras bort.  Därefter
kan uppfattningar och innebörder klarläggas. Det finns det en rad analysverktyg med olika
fokus, till exempel med fokus på språket, meningen eller rent teoretisk tolkning. Meningskon-
centrering med fokus på mening, är den analysform jag funnit passande för mina undersök-
ning. Vid meningskoncentrering gör man korta formuleringar av den intervjuades yttranden.
Man försöker nå huvudinnebörden i längre uttalanden med några få ord. (Kvale & Brink-
mann, 2009)

Efter varje avslutad intervju, antecknade jag mina reflektioner och min egen upplevelse av
intervjusituationen. Därpå har jag lyssnat igenom hela det inspelade materialet, och sedan i en
andra genomlyssning skrivit ned det sagda i kortare form samtidigt som materialet har struk-
turerats upp genom att det jag inte funnit relevant har skurits bort. Efter genomläsning av
materialet har jag som komplement skrivit ned en sammanfattning av det jag uppfattat av det
sagda, där jag lagt till mina egna tolkningar och intryck av informanten samt eventuella tidi-
gare anteckningar och reflektioner av intervjusituationen. Den intervjuades yttranden har sor-
terats in i kortare form under det tema de rör. Under de olika teman har jag sedan menings-
koncentrerat materialet. Jag har här försökt förstå och kort formulera det egentligen sagda
under varje tema. I denna fas har jag även gått tillbaka till helheten av intervjun och mina tidi-
gare sammanfattade reflektioner för att i ljuset av detta eventuellt bättre förstå innebörden i
det som sagts. Det har till exempel funnits motsägelser i det sagda under olika teman att upp-
täcka och tolka. Slutligen har samtliga intervjuanalyser sorterats in tillsammans under de tidi-
gare temaindelningarna. Utifrån detta har jag jämfört resultaten under varje tema, samman-
fattat det jag har funnit gemensamt eller särskiljande och dragit  slutsatser.

4. Resultat
Under denna rubrik redovisas resultaten av det insamlade och analyserade materialet från in-
tervjustudierna. Avsnitt 4.2 redovisar hur informanterna beskriver den estetiska
arbetsprocessen. Avsnitt 4.3 behandlar vilka delar i den estetiska arbetsprocessen som av
elever upplevs som meningsfulla att utföra och varför de anser det. Detta redovisas genom att
resultaten är strukturerade under teman. Avsnitt 4.4 handlar om viktiga faktorer i arbetspro-
cessen. Avslutande avsnitt är en sammanfattning av resultaten. Informanternas uttalanden är
redovisade och redigerade till en mer koncentrerad och enklare form än ursprungsuttalandet,
dock utan att innebörden har förändrats.
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4.1 Informanterna

Elev A – Flicka, skola 1
Elev B – Pojke, skola 1
Lärare A – Manlig bildlärare, skola 1

Elev C – Flicka, skola 2
Elev D – Pojke, skola 2
Lärare B – Kvinnlig slöjdlärare, skola 2

4.2 Kort beskrivning av arbetsprocesser i bild och slöjd

Alla eleverna beskriver hur ett vanligt upplägg av ett arbete i bild och slöjd kan se ut. Samt-
liga elever har erfarenhet av att först välja ett arbete och sedan utveckla detta med hjälp av en
skiss. Det finns arbeten i slöjden där skissen inte är nödvändig eftersom det redan finns en fär-
dig förlaga. I slöjdämnet är det vanligt att eleverna får hjälp av läraren med planering av arbe-
tet utifrån skissen, för att sedan försöka följa en arbetsbeskrivning så självständigt som möj-
ligt. För två av eleverna är skriftlig utvärdering obligatoriskt efter varje avslutat slöjdarbete.
Dessa elever redovisar och utvärderar även sina bildarbeten inför helklass. De två andra
eleverna har aldrig redovisat eller utvärderat sina arbeten i bild och slöjd. Eleverna beskriver
ett bildarbete där läraren visar en bild som han gjort själv, och sedan utför de en uppgift med
lärarens lösning som förebild. Arbetet beskrivs av eleverna som självständigare i bild än i
slöjd. Lärare B berättar att hon ger metod och teknikuppgifter. Utifrån detta arbetar eleven
med varierande självständighet från skiss till produkt och eventuell redovisning. Lärare A be-
skriver ett önskvärt arbete i bilden som samtida och idébaserat. Ingen elev är bekant med
orden estetisk arbetsprocess eller slöjdprocess. De kan dock se processernas olika delar när de
beskrivit hur de arbetar i ämnena.

4.3 Vilka delar i den estetiska arbetsprocessen är meningsfulla att utföra och varför
upplever de det?

Här redovisas vad som framkommit om de olika delarna, under följande teman:

Idé – förarbete – skiss

Planering – genomförande – reflektion – problemlösning

Utvärdering – redovisning –  presentation

Kommunikation –  användning

4.3.1 Förarbete – idé – skiss

Vid starten av ett arbete söker eleverna uppslag på olika sätt. De söker i tidningar, på internet,
inspireras av varandra, och av det som finns i salarna. En elev har mycket lite erfarenhet av att
söka egna uppslag till arbeten i slöjden, eftersom han oftast löser en av läraren given uppgift
med färdig produktangivelse. Denna elev har uppfattningen att man inte kan designa egna
produkter på grundskolenivå. Samtliga elever ser skissen som något som hjälper dem i det
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fortsatta arbetet. En elev berättar att läraren kan kräva både skriven text och skiss vid
uppstarten av ett slöjdarbete.

När jag håller på med ett arbete så tänker jag på idén till nästa arbete. Det är tråkigt att
skriva om idén och att skissa i slöjden. Jag är inte så bra på att skissa därför tycker jag ”så
där” om det. Jag skulle skissa även om jag inte var tvungen. När vi arbetade med gips i
bilden hade jag till exempel inte vetat hur jag skulle göra om jag inte skissat upp först. Jag
kan se att ”det blir bra då” . (Elev A)

Eleven upplever att hon har frihet att göra egna val till slöjdarbeten eftersom hon redan hunnit
avverka obligatoriska uppgifter. En drivkraft för henne är att hinna färdigt och få tänka ut och
börja med nästa roliga arbete. Lärare B ser ogärna att eleverna använder helt färdiga förebil-
der men det förekommer. Hon menar att skisserna hjälper henne att förstå vad eleverna vill
uppnå och att de oftast själv ser en mening med det när det är ett eget arbete de tar fram.
Lärare A menar att han ger eleverna många ingångar till ett arbetsområde genom att använda
alla tillgängliga medier, företeelser i samhället, utställningar och olika företag. Eleverna får
också söka inspiration i det som är aktuellt i deras liv eller bland sina fritidsintressen. De två
elever som undervisas av Lärare A bekräftar inte detta arbetssätt i sina berättelser om hur de
arbetar i bild, men uppger att de har stor valfrihet och möjlighet att arbeta självständigt.

De två elever som undervisas av Lärare B är väl medvetna om sina egna möjligheter att få
utforma och designa sina arbeten. Alla de intervjuade eleverna har en tidigare erfarenhet av
skissande som något som hjälper dem. De kan berätta om hur skissen förebygger misstag och
klargör hur de ska arbeta. Samtliga elever uppger att de skissar självmant och de båda lärarnas
utsagor bekräftar detta. De elever som inte känner att de är duktiga på att skissa känner ett
litet motstånd till detta, men det uppvägs av att de kan se fördelar.

4.3.2 Planering – genomförande – reflektion – problemlösning

Elevernas osäkerhet påverkar självständigheten i arbetet i slöjden, och där uttrycker alla att
det finns riktiga och felaktiga lösningar i arbetsprocessen. En elev utrycker att det kan bli ”ka-
tastrof”. Två elever berättar att man får sämre betyg om man frågar mycket och detta kan få
dem att försöka hitta lösningar själva. Betygen blir då en drivkraft att föra arbetet längre och
självständigare. En elev uttrycker däremot att höga betyg kopplat till kravet på självständighet
även gör henne orolig och detta kan göra arbetet mindre lustfyllt. De upplever ändå att det är
tillfredsställande när de kan lösa problem själva och göra något eget. En elev säger att det
skulle vara roligt om han kunde lösa problemen själv eftersom han då skulle känna sig duktig.
Detta menar han då skulle bli ett eget arbete där inte rätt och fel kan värderas. Elev D är mål-
inriktad och uttrycker inte rädsla för betygssänkning när han ber om hjälp vid problemlösning:

Jag både frågar och löser problem själv, det är inte viktigt att tänka ut själv, bara problemet
löses och resultatet blir bra. Jag reflekterar inte, idén är ju redan skissad och färdig, då finns
ingen motivation till att ändra eller tänka efter. Men jag tyckte om känslan i bild, när jag
den ena veckan lärde mig något, som jag nästa vecka upptäckte att jag kunde använda mig
av. (Elev D)

Eleven säger sig inte reflektera, men kan trots det upptäcka hur bra det känns när han märker
att han i arbetet kan använda sig av sina kunskaper. En elev anser att hon inte reflekterar trots
att hon anser att det nog vore bra, men beskriver sig ändå som självständig och metodisk i ut-
förandet av ett slöjdarbete. Hon betonar att det praktiska genomförandet i slöjden är så roligt.
Lärare B beskriver att uppmaningar till eleverna att de ska försöka arbeta med personlig de-
sign kan resultera i unika arbeten där eleven blir mycket nöjd. Att ha upplevt hur bra något
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blev vid ett eget arbete, kan bli en erfarenhet och en drivkraft inför nästa. En drivkraft är
också att få se hur arbetet blir när det är färdigt och få ta hem det. Lärare A anser att hans
elever är mycket bra på att själva driva sin process framåt, och att de är mycket få som inte
klarar det. De driver och hjälper också varandra.

4.3.3 Utvärdering – redovisning – presentation

De två elever som alltid skriver utvärdering efter avslutat arbete anser att detta endast är till
för läraren. Eleverna säger att de inte skulle göra utvärderingen om det inte påverkade bety-
gen. Dessa två elever redovisar sina bildarbeten i bildämnet inför helklass. Trots att de under
redovisningen berättar om hur de arbetat och vad de lärt sig så uppfattas det inte av dem som
en utvärdering. Den ena eleven uttrycker att det är positivt att lära sig att ”presentera en idé”.
Den andra eleven uttrycker ingen entusiasm för bildämnets arbetsprocesser förutom när det
gäller redovisningen, eftersom han upplever att han behärskar det väl.

Utvärderingen i slöjd är till för läraren och jag ser ingen annan mening med det än att det är
bra för betygen. Presentationen i bild är riktigt roligt för jag är bra på att presentera och
redovisa. En bra redovisning ska vara rolig, då lyssnar andra.  (Elev B)

En elev säger att hon vill hinna att ”göra” så mycket som möjligt och inte använda tiden till
att skriva och prata. En anledning är att de har lite lektionstid för ämnena. Lärare A visar för-
ståelse för att eleverna inte vill använda tiden till att prata, men menar att de måste lära sig
det. Han säger sig ha förmedlat till eleverna att det inte är ett alternativ att inte redovisa. Han
menar att redovisningen också är ett tillfälle för honom att se och bedöma elevens arbetspro-
cess. Den skriftliga mål- och utvärderingsmall som han nu utvecklar, kan ge eleverna ett verk-
tyg som de kan se en fördel med till slut, hoppas han.

Lärare B säger att hon försökt utveckla redovisning och utvärdering, och planerar att även
inhandla en kamera för dokumentation. Eleverna kan påminna henne om att de vill redovisa.
Hon tror att det kan vara så att det är de duktiga eleverna som vill redovisa och att anlednin-
gen kan vara att de känner att arbetet på så vis blir ordentligt avslutat. De två informanter som
är hennes elever har däremot ingen erfarenhet av redovisning eller utvärdering på högstadiet.
De har heller aldrig redovisat eller utvärderat sina arbeten i bild.

4.3.4 Kommunikation – användning

Samtliga elever anser att det är viktigt i estetiska ämnena att få uttrycka och visa vem man är,
vad man står för och att få göra val utifrån sina intressen och personliga preferenser. En elev
menar att förutsättningarna att uttrycka sig själv är bättre i bildämnet eftersom det där är
lättare att självständigt behärska och påverka former, motiv och tekniker. En elev anser det
viktigt att produkten i slöjd är användbar och en annan elev menar att det höjer motivationen
om resultatet av all möda blir användbart. Två elever presenterar ibland sina arbeten i ett
glasskåp utanför slöjden. Lärare B säger att det är viktigt för dem att få visa vad de gjort.
Lärare A kräver att eleverna själva samlar sina färdiga arbeten i en portfolio, men han berättar
att trots det tappar eleverna bort många arbeten.
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4.4 Vad informanterna upplever som viktiga faktorer för meningsfullt arbete i ämnena

Tre av eleverna tycker om bild och slöjd. De tycker att det är viktigt att det är roligt, liksom
att resultatet blir bra. En elev menar att ämnena i sig är meningsfulla men att han inte funderar
så mycket på om det han gör är meningsfullt eller ej i arbetsprocesserna, eftersom i livet
måste man ändå alltid komma att behöva göra saker som inte känns meningsfulla. Att lära sig
att göra en ritning av en form är en meningsfull kunskap för framtiden, menar han, och att få
bra betyg är viktiga för att inte stänga framtida yrkes- och studieval. En elev säger sig inte se
någon nytta eller något meningsfullt i bild och slöjd just nu, men inser att han kanske får nytta
av ämnena i framtiden. Han säger sig inte vara intresserad och att det beror på ”läggning”. För
honom är betyget en motivation. Trots det skulle han gå till lektioner även om det inte
krävdes, för det sociala livet i ämnena är viktigt. Han menar att han alltid har någon drivkraft
att föra ett arbete vidare. För Elev C kan pressen på bra resultat få negativ inverkan på
drivkraften.

Betygen är viktiga. Ämnena är roliga, jag gillar det väldigt  mycket egentligen, men nu är
det så betygspress hela tiden med allt. Det blir inte roligt med all stress. Det skulle vara
mycket bättre om man fick känna sig säker och lugn, vågade fråga utan risk för
betygssänkning. När jag arbetade med självporträttet i bild hade jag ingen drivkraft alls. Det
var en press att man skulle se snygg ut också . (Elev C)

Lärare A bekräftar att väldigt mycket fokus ligger på betygen. Han menar att han endast kan
se på utvärderingarna vad som varit meningsfullt för eleverna. Han beskriver ett uppskattat
arbete där många höjde sina betyg. Det var ett  reliefarbete där de som inte är bekväma med
teckning till exempel nu fick arbeta på ett helt annat sätt. De två elever som har erfarenhet av
reliefarbetet berättar att de uppskattade att få arbeta varierat och självständigt.

Lärare B har en bestämd uppfattning vilken innebär att eleverna arbetar betydligt mer
engagerat med arbetsprocessen om de själva valt sitt arbete utifrån sin livsvärld. Hon
beskriver ett ämnesövergripande temaarbete där hon upplevde att engagemanget var lågt för
att eleverna inte såg att de tjänade något på slutprodukten. Lärare A ser det som självklart att
eleverna arbetar utifrån sig själva och vad som engagerar dem i livet. Han menar att han för-
söker ge dem ett självständigt arbetssätt och tillbaka får de av honom att han aldrig diskuterar
fula och fina bilder. Eleverna uppger att det är viktigt att lärarna är trevliga och roliga. Tre
elever vill ha mer tid per vecka för bild och slöjd. Stressen blir mindre och en elev uppger att
hon då skulle vilja utmanas i ett riktigt ”satsigt” arbete som till exempel en balklänning.

4.5 Sammanfattande resultat

4.5.1 Hur beskriver elever den estetiska arbetsprocessen?

Eleverna beskriver inte sin estetiska arbetsprocess i en helhet.  De beskriver de olika delarna
från idé till produkt och eventuell redovisning, utvärdering och kommunikation endast kort-
fattat och med hjälp av många stödfrågor.  Planering, förarbete och reflektion är svårast att be-
skriva. Lärares och elevers beskrivningar stämmer inte helt överens om vad som sker i bilden
och slöjden.
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4.5.2 Vilka delar i den estetiska arbetsprocessen upplevs av elever som meningsfulla att
utföra och varför?

Eleverna upplever att skissen är meningsfull att arbeta med eftersom den hjälper dem att för-
stå vad som ska göras, det fortsatta arbetet underlättas och den kan förebygga misstag. Att
lösa problem självständigt i genomförandet är meningsfullt för att det är en upplyftande käns-
la att klara av problem själv. Önskan om att få se ett färdigt resultat kan göra att det känns me-
ningsfullt att driva arbetet framåt. Att man får högre betyg om man löser problem själv gör det
meningsfullt. Det är roligt att arbeta praktiskt. Utvärdering är meningsfullt att göra eftersom
det krävs för att få betyg. Redovisning och presentation kan vara meningsfullt eftersom det är
roligt, viktigt att få visa sig som den man är, och bra att lära sig att presentera en egen idé.

4.5.3 Viktiga faktorer för meningsfullt arbete

Samtliga elever betonar vikten av att lärarna är trevliga, roliga och inspirerande. Viktigt för
eleverna är att slutprodukten/verket visar och uttrycker något av dem själva och den egna livs-
världen samt att resultaten blir bra. Även lärarna menar att detta är viktigt för elevens motiva-
tion. Produkten eller verket är ett viktigt mål och gör arbetet roligt och meningsfullt. Men det
innebär inte att alla delar i den estetiska arbetsprocessen också upplevs som meningsfulla att
utföra. Lärarna menar att eleverna måste se en fördel med att utföra något för att uppleva att
det är meningsfullt. De behöver tidigare erfarenhet av de olika delarna i den estetiska arbets-
processen för att få syn på och uppleva de fördelar det kan ge.

Att ämnet i sig upplevs som meningsfullt betyder inte heller att alla delar i den estetiska ar-
betsprocessen upplevs som meningsfulla. Den elev som inte ansåg ämnena meningsfulla
kunde ändå hitta mening i delar av arbetet. För en del elever är roligt arbete lika med me-
ningsfullt. Att utmanas är roligt liksom att utföra något man upplever att man behärskar. Ett
tråkigt arbete kan också vara meningsfullt för att det ger en fördel i form av betyg. Betygen
och uppfattningen om att det finns riktiga och felaktiga svar, kan vara hämmande istället för
drivande i arbetsprocessen när elever inte vågar lösa egna problem och söka egna lösningar av
rädsla att göra fel.

Alla informanter upplevde att de får för lite tid till ämnena. Tidspress, betygspress, prestati-
onskrav är alla en drivkraft framåt, men det tar också bort glädje. Eleverna gör vad som krävs
av dem och är vana att arbeta utan att reflektera över vad som är meningsfullt. De parerar
mellan sig själva och vad som krävs av dem.

5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

5.1.1 Elevernas beskrivning av estetiska arbetsprocesser

Av de intervjuade elevernas berättelser förstår jag att deras lärare har, precis som Borg (2001)
visat, olika fokus på processerna i undervisningen. Att samtliga elever hade svårt att beskriva
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den estetiska arbetsprocessen kan bero på att de inte talar om detta, oavsett vilket fokus deras
lärare har. Att inte kunna sätta ord på vad som egentligen görs, kan resultera i att det blir svå-
rare att också förstå vad som gjorts och dess betydelse för resultatet. Lärare och elevers be-
skrivningar går lite isär, min tolkning är att det beror på att lärare beskriver hur de vill att un-
dervisningen ska se ut och eleverna beskriver vad de kommer ihåg.

5.1.2 Vad eleverna upplever som meningsfullt att utföra och varför

5.1.2.1 Skissen – syftet

Dewey (Hartman m. fl. 2004) betonar vikten av att eleven förstår arbetets innebörd och att det
måste ha en mening för den som utför den. Detta blev tydligt i undersökningen gällande skis-
sen. Här kunde eleverna se klara fördelar med skisserna som underlättande, förebyggande och
förtydligande. De hade också flera tidigare erfarenheter av skissen som ett hjälpmedel. Det in-
nebär att de har lärt sig av egen erfarenhet att skissen är ett bra verktyg för dem. På detta sätt
ser de innebörd och mening. Ingen elev nämnde att den underlättade kommunikationen av
själva idén, något som Malmström (2006) och även Lärare B betonat. Dewey (1938) menar
att den intelligenta aktiviteten är att kunna förutse, förbereda och bedöma sina impulser och
önskningar för att formulera ett syfte och en plan som i sin tur kan ge styrka och uthållighet i
utförandet av en idé. Ingen av eleverna kunde närmare beskriva hur deras förarbete till en idé
gick till. Det kan vara så att ursprunget till en idé sker över en lång tid och kan vara svår att
överblicka. Uppslagen kan vara en blandning av många olika delar i elevens livsvärld. Det
kan även bero på att de har liten erfarenhet av att formulera var idéerna kommer från. Med
erfarenhet av hur en idé kan utvecklas och förmåga att reflektera och kommunicera detta bör
förarbetet kunna bli en meningsfull aktivitet.

5.1.2.2 Problemlösning

Aktiviteter där eleven kan följa utvecklingen av ett arbete från idé till slutprodukt stödjer en
aktiv problemlösning menar Alexandersson (Skolverket, 2001), men min studie visar att det
inte nödvändigtvis behöver stödja problemlösning. Eleverna löste problem i ämnena med
varierad självständighet.  Att lösa problem och söka lösningar drevs delvis av kraften att få ett
resultat. Här kunde visionen om arbetet vara viktigt, speciellt i slöjdämnet. Men i det beskriv-
na slöjdämnet var det inte ofta egna lösningar som söktes utan ”riktiga” lösningar. Denna upp-
fattning kan hämma problemlösning då de är rädda att göra fel. Lärare A menade att han
aldrig talade om fina eller fula bilder. Detta kan ge eleverna mod att söka egna lösningar, utan
rädsla för till exempel sänkt betyg för att de gör fult och fel. Borg (2001) skriver att det är vik-
tigt att få söka egna lösningar och få respekt för det, och att detta kan ge ökad känsla av
spänning och stödja självkänslan. Eleverna uttryckte ingen känsla av att det var meningslöst
med problemlösning eller utförande av arbete där metod och frågor besvarades av läraren. Det
kan vara så att visionen av produkten var motivation nog att driva arbetet framåt, att se hur
något skapas mot ett mål, och då blir vikten av hur problemen lösts och vem som gett svaren
underordnat detta. Här kan lärares upplevelse av att eleverna bara vill bli färdiga fort förstås.

5.1.2.3 Utvärdering – redovisning – kommunikation

För att eleverna ska uppleva mening måste de enligt min tolkning av intervjuerna, förstå syftet
och uppleva en egen fördel med delarna i arbetet, och tydligast blev det i min undersökning
där eleverna talade om utvärdering. Borg (2001) beskriver hur eleven kan följa processen och
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att den sker helt med elevens medverkan, och att vid den slutliga utvärderingen kan eleven
uttala sig om resultatet i förhållande till ursprungsidén. I min undersökning säger två elever att
utvärderingen bara är till för läraren och att den inte har någon betydelse för dem själva. Utan
betygskrav hade de inte utfört någon utvärdering. Här har läraren antagligen misslyckats med
att förmedla det egentliga syftet med utvärderingen till eleverna, och eventuellt är även utvär-
deringen varken presenterad eller utformad sådan att den upplevs som ett verktyg för eleverna
att se sitt eget lärande. Att eleverna kunde se en mening med redovisning och upplevde det
som roligt kan bero på att de fick visa sig själva och sina idéer i ett socialt sammanhang.
Öhman-Gullbergs studier (2006) visar att det är viktigt att få förståelse och pröva sig själv och
sin identitet i utformningen av ett arbete och i dess kommunikation med andra. Det är viktigt
att arbetet blir bemött. Eleverna hade eventuellt även goda erfarenheter av redovisning och
såg inget samband med utvärdering. Att ha tidigare god erfarenhet av vad en del i arbetspro-
cessen kan ge är viktigt för motivationen att utföra momentet.

5.1.2.4 Reflektion

Molander (1993) beskriver reflektionen som att man tar ett steg tillbaka och det man gör speg-
las för en själv, man både står inför och är öppen för handling. I den undersökning Johansson
(2002) utfört framkom att eleverna spenderar mycket tid till estetiska överväganden. Eleverna
i min undersökning kunde inte se att de reflekterade i arbetet och vad det kunde ge, trots att de
arbeten eleverna beskrev innehöll flera olika överväganden i processen och är svåra att ge-
nomföra utan reflektion. Borg (2001) menar att när något blir reflekterat blir det en erfarenhet.
En elev berättade om hur han använde sig av det tidigare lärda och hur upplyftande det var,
ändå ansåg han sig inte reflektera. Det kan tyda på att de är ovana att se och prata om detta.
Alexandersson (Skolverket 2001) anser att medvetenheten om överväganden och valmöjlighe-
ter är betydelsefullt för känslan av mening. Här kan det finnas samband med att eleverna inte
såg någon mening med utvärdering, den hjälpte dem inte att se sitt lärande och vad deras olika
reflektioner och överväganden i processen givit för resultat och varför det gett resultatet. Det
resulterade inte i en erfarenhet.

5.1.3 Viktiga faktorer

Det framkom av både eleverna och lärarna att det är viktigt att få uttrycka sig själva och sin
livsvärld i de estetiska ämnena. Att få vara sann mot sig själv och uttrycka sig i sitt kunska-
pande i ett socialt sammanhang är mycket betydelsefullt enligt Malmström (2006). Borg
(2001) menar att arbetet kan bli självmotiverande och att produkten kan bli en drivkraft om
visionen av produkten är lockande. Men visionen av produkten/verket med det personliga ut-
trycket tycks inte betyda att de olika delarna i arbetsprocessen automatiskt blir meningsfulla
för eleven att utföra. Eleverna betonar hur viktigt det är att lärarna inspirerar. Att lärarna lyc-
kas kommunicera syften till eleverna som de kan förstå blir viktigt här, och att de kan iscen-
sätta situationer där eleverna kan få goda erfarenheter av de fördelar som utförandet av ett
omsorgsfullt arbete i en del av en estetisk arbetsprocess kan ge.

5.2 Egna reflektioner

Förvånande och lite skrämmande har varit att eleverna funderar så lite kring vad som är me-
ningsfullt eller inte. De är vana vid att göra vad som krävs av dem och verkar inte missnöjda
med det.
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En estetisk lärprocess kännetecknas dels av att eleven ställer egna frågor där svaren inte är
givna (Marner & Örtengren 2003). Ur elevernas berättelser kan förstås att det inte alltid sker
en estetisk lärprocess i bild och slöjd utan även instrumentella lärprocesser och produktions-
processer. Lärare har olika fokus i undervisningen och elever är olika som individer och behö-
ver olika stöd i sina processer. Min studie visar att förståelse för syfte och erfarenhet och
förståelse av att något ger en fördel, är viktigt för att uppleva meningsfullhet i arbetet, men jag
kan inte tro att det kan sägas endast gälla estetiska arbetsprocesser. Vad som kan vara speci-
ellt i dessa är möjligheten att skapa något direkt synbart och kännbart som är av personlig be-
tydelse och i ett socialt sammanhang kan löpa parallellt med arbetsprocessen eller som en
vision under arbetsprocessen, och därmed skapa en hållbar känsla av mening.

5.3 Metoddiskussion

Graden av objektivitet avgörs av i vilken grad värderingar påverkar undersökningen. Intervjun
är den forskningsmetod som anses ha lägst grad av objektivitet eftersom intervjuaren påverkar
de svar som ges. Objektivitet är därför i praktiken omöjligt, enligt Paulsson (1999). Här kan
till exempel min positiva syn på de estetiska ämnena och dess processer lysa igenom i
samtalen med eleverna och därmed påverka elevernas berättelser. Studien är inte omfattande
och därför kan inga generella slutsatser dras av mina resultat.

Om man har god validitet så undersöker man det man avser att undersöka (Patel & Davidsson,
2003). Med en god reliabilitet menas att mätmetoden är tillförlitlig, att det går att upprepa un-
dersökningen och få samma resultat. Användningen av en halvstrukturerad intervju med inter-
vjuguide kan stärka reliabiliteten då frågorna kan upprepas i liknande situationer, men vid en
forskningsintervju sägs det vara svårt att ha stark reliabilitet. Vid en intervju påverkar inter-
vjuaren den intervjuade och på så sätt kan resultaten bli olika beroende på intervjuarens erfa-
renhet av tema och förmåga att uppmuntra beskrivningar. Reliabilitet används sällan som be-
grepp vid kvalitativa studier. Istället ser man på validiteten i ett vidare begrepp. (Patel & Da-
vidsson, 2003). Frågan om validitet genomsyrar hela forskningsprocessen menar Kvale (Kva-
le & Brinkmann, 2009), och inte bara slutprodukten. Den gäller hur väl underbyggda de teore-
tiska antagandena är, och hur väl utformningen av intervjumetoden stämmer med studiens
syfte. Att min intervjuguide fokuserat på frågor som kan stödja beskrivningar rörande det un-
dersökningen försöker få svar på kan stärka validiteten. Validiteten i tolkningen och analyser-
na av intervjuerna hade kunnat stärkas om det varit två som genomförde arbetet. Intervjuarens
skicklighet att verkligen få fram det sökta (Kvale & Brinkmann 2009) kan påverka resultatet
av intervjuerna. Jag är inte en erfaren intervjuare, och tror att med mer erfarenhet kan validite-
ten bli bättre. Urvalet kan efterliknas med avseende på de variabler jag valt, men om samma
resultat uppnås vid en upprepning kan diskuteras då elever och lärare är olika som individer
och har varierande erfarenheter av undervisning.

Eleverna blev fort trötta om jag försökte förstå något närmare och frågade om liknande sak
flera gånger, speciellt när de kände att frågorna krävde eftertanke. Eftersom jag ville att de
skulle känna sig bekväma kunde jag därför släppa en fråga utan att ha helt klart vad som
egentligen sagts. Då det har varit svårt för eleverna att med ord beskriva alla delarna i den
estetiska arbetsprocessen kunde mina intervjuer ha kompletterats med deltagande observa-
tioner i bild och slöjdsalarna. Att intervjuerna skedde på elevernas skolor där lärare kunde se
oss gå in i samtalsrum kan ha gjort att eleverna kände att lärarna visste att de var informanter.
Detta kan ha påverkat vad de vågade berätta. Detta avvägdes mot att jag ansåg att skolmiljön
var en praktisk och trygg plats för dem att prata med en människa de aldrig träffat förr.
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5.4 Frågor för framtiden

Det skulle vara intressant att få titta närmare på det som eleverna haft svårt att berätta om, att
få studera till exempel hur reflektion och planering sker under arbeten i bild och slöjd. Att ele-
vernas arbete med problemlösning påverkades av betygen, både negativt och positivt, finner
jag intressant. Hur elevernas kreativitet påverkas av betyg skulle därför vara intressant att un-
dersöka vidare. Betygen kommer inte att försvinna, men hur kan de negativa effekterna und-
vikas?
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Bilaga 1

Intervjuguide, elever

Berätta om att jag undrar om när elever tycker att det är meningsfullt eller inte meningsfullt

att arbeta med bild, slöjd .

Kan du berätta hur du vanligtvis jobbar med ett arbete i slöjden, hur du börjar och hur du sen

tar dig an arbetet?

Och hur arbetar du i bild?

Har du arbetat med något arbete där du kände att du arbetade av egen drivkraft. Exempel.

Hur arbetade du då?

Har du arbetat med något arbete där du inte kände att du arbetade av egen drivkraft. Exempel.

Hur arbetade du då?

Vad tänker du om den estetiska arbetsprocessen? Berätta.
Att leta inspiration, idéer, förebilder?
Skissa?
Reflektera?
Arbeta praktiskt?
Experimentera?
Söka lösningar?
Redovisa, presentera?
När känns det meningsfullt att arbeta med dessa olika delar?

Får du och kan du, visa vem du är i ämnena?
Vad upplever du som viktigt?

Intervjuguide, lärare.

Berätta att jag försöker hitta svar på vad som gör att eleverna tycker det är meningsfullt att
arbeta med estetiska arbetsprocesser.

Kan du beskriva ett vanligt upplägg för hur du arbetar och ger uppgifter och hur eleverna tar
sig an dessa uppgifter.
När arbetar de med alla delar i processen?
Vilken typ av arbeten kännetecknar ett arbete där eleverna verkar arbeta med egen drivkraft?
Vad kännetecknar ett arbete där eleverna inte arbetar med egen drivkraft?
När känner du dig nöjd med hur eleverna arbetar, tar sig an sina uppgifter?
Vad tycker du är en bra arbetsprocess?
Finns det någon del som eleverna verkar vilja ägna mycket tid till, och tvärt om?
Varför tror du det är så?
Vad tror du att du som lärare har för roll/ betydelse i arbetsprocesserna?
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Har du något speciellt minne av en situation där elevernas arbete fungerat speciellt bra/ dåligt
i avseende på processerna? Vad kan det ha berott på?


