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Abstract 

The research examines pedagogical approaches to work on interpreting expressions in a developed educational 
organisation. The essay contains two analyses: A re-analysis of a previous study (study 1) where two art 
educators in a museum art program were interviewed and a new empirical study with two art educators from 
Levande Verkstad (study 2). In study 1 it became apparent that conversations about images are not an isolated 
activity that take place at a specific instance in the art-process. Five different teaching moments for interpreting 
expressions were identified. These teaching moments, together with the didactic basic questions of why and 
how, created the analys-model used in the study. 

Previous studies shows a gap in knowledge on aesthetic learning processes when it comes to interpreting 
expression. Research shows that both teachers and students find activities of interpreting expression difficult. 
The theory section shows links between experience, reflection and learning by linking theories from Dewey 
and Dreyfus and Dreyfus. Theories concerning multiliteracy, text interpretation and literacy learning are tested 
against the activity interpreting expression in order to clarify the research question. 

The interviews show that the educators have well-thought-out and locally known methods and a local meta-
language for teaching the ability to interpret expression.  The educators use expression as a didactic tool by 
among other things treat artifacts as narrative and by avoiding describing artifacts in the terms "fine" or "ugly". 
For the educators in the study, the expression also becomes a didactic goal since the purpose of the teaching 
design is to find a personal expression of ones own.  

Keywords: expression, didactics, reflection, craft, art, crafts, meta-language, Levande Verkstad, art pedagogy 

 

  

Sammanfattning 

Studien undersöker pedagogers förhållningssätt kring arbete med att tolka uttryck i en kvalificerad pedagogisk 
verksamhet. Uppsatsen innehåller två analyser: En re-analys av en tidigare opublicerad studie (studie 1) där två 
konstpedagoger i en bildpedagogisk museiverksamhet intervjuades samt en ny empirisk undersökning där två 
bildpedagoger från Levande Verkstad intervjuades (studie 2). I studie 1 framkom att samtal om bilder inte är 
en isolerad aktivitet som sker vid ett avgränsat tillfälle i skaparprocessen. Fem olika undervisningsmoment för 
att tolka uttryck kunde identifieras. Dessa undervisningsmoment, tillsammans med de didaktiska grundfrågorna 
varför och hur, skapade den analysmodell som används i studien. 

Tidigare forskning visar på ett glapp i forskning kring estetiska lärprocesser när det gäller tolka uttryck. Den 
forskning som finns visar att både lärare och elever tycker att tolka uttryck är svårt. Teoriavsnittet visar på 
samband mellan erfarenhet, reflektion och lärande genom att knyta samman teorier från Dewey samt Dreyfus 
och Dreyfus. Teorier kring multiliteracy, texttolkning och läsinlärning provas mot aktiviteten ”tolka uttryck” i 
syfte att klargöra forskningsfrågan. 

Intervjuerna i empirin visar att pedagogerna har genomtänkta och lokalt kända metoder och ett lokalt metaspråk 
för att arbeta med att utveckla förmågan att tolka uttryck. Pedagogerna använder uttrycket som didaktiskt 
verktyg bland annat genom att se artefakter som berättande och genom att undvika att beskriva artefakter i 
termerna ”fint” eller ”fult”. För pedagogerna i studien blir uttrycket också ett didaktiskt mål då syftet med 
undervisningsdesignen är att hitta ett eget personligt uttryck.  

 

Nyckelord: uttryck, didaktik, reflektion, slöjd, bild, hantverk, metaspråk, Levande Verkstad, konstpedagogik  
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1. Inledning 

Det berör oss och får oss att gilla eller ogilla föremål. Eleverna tycker att det är coolt, fint eller fult. 

Slöjdlärarna har svårt att sätta ord på det. Slöjdlärarutbildarna kan heller inte klä det med ord. Och 

även experterna, hantverkarna, vet inte hur de ska beskriva det. Är det möjligt att beskriva det estetiska 

uttrycket? Kan det vara så svårt?  

När jag som 20-åring läste mina första konstvetenskapskurser kunde jag inget om arkitektur. Jag 

kunde tycka att ett hus var fint eller fult, men hade inga speciella tankar kring vad byggnader 

kommunicerade eller varför jag tyckte de var fina eller fula. Genom konstvetenskapen fick jag verktyg 

för att utveckla mitt arkitekturseende i form av ord, begrepp, analysmodeller, kulturhistoria och kanske 

framförallt en hel mängd illustrerande exempel. Jag fick insikt i att val av material, form, rytm, 

historiska och kulturella markörer med mera artikulerade uttrycket och gav byggnaden en röst. Det 

konstvetenskapliga begreppsspråket kunde skärpa min blick och ge mig möjlighet att se och uttrycka 

sådant jag tidigare inte lagt märke till. 

Inom konstvetenskapen har man en stark tradition av att tolka konstföremål av olika slag. Inom 

bildundervisningen tar man stöd i den traditionen för att arbeta med målen som rör bildanalys. I 

slöjdundervisningen däremot, är mitt intryck som slöjdlärare att man i mycket liten grad tar stöd i 

konstvetenskapliga traditioner för att tolka uttryck. Detta trots att man numera i kursplanen har inslag 

av krav på att kunna berätta om föremåls uttryck och utseende. Många gånger stannar elevernas 

beskrivningar och tolkningar av slöjdföremål vid ”Fint”, ”Bra” och ”För att jag ville att det skulle se ut så”. 

Eleverna tycks sakna ord för att utveckla sina omdömen. Kan det vara så att pedagoger saknar verktyg 

för att utveckla elevernas språk kring detta? Saknar pedagogerna ett professionellt språk kring tolkning 

av uttryck? Grunden till att kursplanen stärkt sin del om att berätta om föremåls uttryck och utseende 

är en tanke om att det eleven kan sätta ord på och beskriver, kan hen också utveckla och lära sig mer 

av och kring (Skolverket, 2017, s. 8). 

1.1 Är tolka uttryck för svårt? 

Nationella utvärderingen i slöjd 2013 (Ekström & Hasselskog, 2015) visade att slöjdkursplanens fjärde 

långsiktiga mål, ”förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck” uppfattades som det svåraste 

målet. Bara lite drygt 40% av eleverna i årskurs 9 tyckte att de kunde tolka slöjdföremåls uttryck och 

40% av Sveriges slöjdlärare angav själva att de gav sina elever i årskurs 6 och 9 ingen eller lite 

förutsättning att utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Det här 

bekräftar en bild av att slöjdlärare upplever att det är svårt att arbeta med lärandeområdet tolka 

kulturella och estetiska uttryck. 
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I Skolverkets senaste revideringsförslag för kursplanen i slöjd1 föreslås en strykning av formuleringen 

kring hur eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för hur eleven resonemang kring symboler, färger, 

former och material. Att tolka och resonera anses vara för svårt för årskurs 6.  

”I det här fallet bedöms tolkning av slöjdföremåls uttryck vara alltför abstrakt för årskurs 6.” (Skolverket, 

u.å.-b).  

Detta fick mig att fundera över om undervisningsinslaget att tolka uttryck verkligen är för svårt för 

eleverna eller om det blir svårt för eleverna för att lärarna tycker att det är svårt och därmed inte ger 

eleverna möjlighet att arbeta med lärområdet. Skolan ska vila på vetenskaplig grund och väl beprövad 

erfarenhet (Riksdagsförvaltningen, 2010)2. Kan det vara så att det är vetenskaplig grund och väl 

beprövad erfarenhet som saknas? Kanske lärarna tycker tolka uttryck är för svårt på grund av att det 

saknas forskning och ett gemensamt metaspråk, ett professionsspråk, kring just att tolka uttryck. 

Westlund (2015, s. 17), som lyfts fram i uppsatsens forskningsöversikt, menar att det inte räcker med 

att läraren har erfarenhet. Den egna praktiken behöver kunna verbaliseras med ett metaspråk för att 

lärarna ska kunna utveckla sin undervisning på vetenskaplig grund. Med metaspråkets hjälp kan läraren 

ge eleverna väl underbyggda undervisningserbjudanden och metaspråket kan bli ett stöd för eleven i 

lärandet (Westlund, 2013).  

1.2. Tolka uttryck och lärande 

Alla föremål har någon form av uttryck som kommunicerar. Uttrycket kan kommunicera ordlöst 

till var och en av oss, men om vi vill samtala om uttrycket och dela våra upplevelser av uttrycken, hur 

gör vi det? Om vi tror att vi lär oss genom att samtala om lärande och uttryck och pedagogerna saknar 

ett professionellt språk för att tala om detta, hur går det då med lärandet (Säljö, 2014, s. 82–83)? I både 

bild och slöjd är tolka uttryck en del av styrdokumenten, men hur undervisar lärare om det? Hur 

beskriver lärare själva sin undervisning kring att tolka uttryck? De här frågorna gjorde mig nyfiken på 

att undersöka hur pedagoger som har tydliga metoder för tolka uttryck i sin verksamhet själva beskriver 

sin undervisning. Jag är övertygad om att det finns flera slöjdlärare som har tydliga metoder för tolka 

uttryck i sin undervisning. Eftersom tidigare forskning dock visar att många slöjdlärare tyckte att detta 

var svårt (se avsnittet Forskningsöversikt) har jag, i föreliggande studie, valt att samla empiri från 

                                                 

 

1 I skrivandets stund under arbete. 

2 Skolverket har tolkat skrivningen som att både utbildning och undervisning åsyftas och ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Skolverket. (2012). Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (dnr 00-
2012:1700), https://www.vbe.lu.se/sites/vbe.lu.se.en/files/vbe_skola_for_webb.pdf  

https://www.vbe.lu.se/sites/vbe.lu.se.en/files/vbe_skola_for_webb.pdf
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pedagoger utanför slöjdens skolkontext. Detta för att få möjlighet att fånga in en bild av hur pedagoger 

fria från slöjdens traditionella kontext och skolans styrdokument beskriver sin undervisning. De 

informanter jag valt att intervjua arbetar i en undervisningskontext som i övrigt har ett uppdrag som 

påminner om det som slöjdlärare har.  Valet av informanter beskrivs närmare i metodavsnittet.  
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2. Bakgrund 

Det här avsnittet ger först begreppsförklaring till det i uppsatsen vanligt förekommande begreppet 

artefakt, därefter följer en historisk bakgrund till uttryck kopplat till kulturarv. Avslutningsvis beskrivs 

den studie som ligger som bakgrund till föreliggande studie. 

2.1. Begreppet artefakt 

Begreppet artefakt är i föreliggande studie dels ett praktiskt samlingsbegrepp och dels ett teoretiskt 

perspektiv som kan ligga som bakgrund för förståelsen av lärande där artefakter är inblandade. 

Föreliggande studie handlar om aktiviteten att tolka uttryck i bilder och föremål av olika slag. I 

denna uppsats benämns bilder och föremål av olika slag med samlingsbegreppet artefakter. Artefakter i detta 

avseende är ett konstvetenskapligt begrepp som betyder något som människan skapat, t ex redskap, 

verktyg, föremål eller hus. (”artefakt - Uppslagsverk - NE.se”, u.å.). 

Inom sociokulturell teori är artefakt de kulturella redskap människan använder i olika aktiviteter. 

Begreppet vidgas här till att innefatta även psykologiska och språkliga aktiviteter (Säljö, 2014, s. 71). 

Vi lär i samspel med artefakterna och artefakterna förändras och förfinas ständigt, vilket enligt 

sociokulturell teoribildning innebär att gränsen för vad en människa kan lära hela tiden utvecklas 

(Säljö, 2014). Med hjälp av artefakter kan lärandet utvecklas, menar Säljö (2014, s. 74–82) och lyfter 

fram kalendern och hävstången som exempel på detta. Om vi ska förstå lärande där artefakter är 

inblandade behöver både artefakterna i sig och sammanhanget där artefakten används studeras, hävdar 

Säljö (2014, s. 81). Föreliggande studie avser undersöka sammanhang där pedagoger använder 

artefakter och tolkning av dessa i undervisning. 

2.2. Uttryck genom att reproducera ett kulturarv 

Slöjd har starka rötter i kulturarv. Slöjden är en produkt av generationers prövande och 

experimenterande för att få till föremål att bruka och pryda i vardag och fest. Lokala behov och lokal 

tillgång på material tillsammans med externa influenser har format slöjdartefakternas uttryck och 

skapat så kallade traditionella uttryck (Unesco, 2009). Uttryck som vi människor har en tendens att 

vilja gruppera och etikettera. Vid sekelskiftet 1900 uppstod en stark motreaktion på det industriella 

samhällets massproduktion. Aktiva förkämpar befarade att rika kulturarv, hantverkskunskaper och 

traditionella uttryck skulle försvinna genom industrialismen, vilket ledde till en vurm för hantverk och 

ett uppsving av det handgjorda skapandet. The Arts and Craft Movement var en rörelse i linje med detta. 

Rörelsen startade i Storbritannien och fick stor spridning och stort inflytande på hantverk och design 

i västvärlden (Encyclopædia Britannica, 2019; Greensted, 2005). Ett tecken på inflytandet var flertalet 

initiativ till att kartlägga hantverkstraditioner. I Sverige inventerade Lilli Zickerman, bildare av 

Föreningen för Svensk Hemslöjd, den svenska textila allmogekonsten i början av 1900-talet (Digitalt 
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Museum, 2015; S. Erixon m.fl., 1929). Traditionella mönsterskatter valdes ut3 och katalogiserades efter 

landskapstillhörighet och reproduktioner av dessa uppmuntrades. Kartläggandet fortsätter än idag, 

exempelvis finns det nu i Digitalt museum4 över en miljon föremål katalogiserade, varav många är 

slöjdartefakter.  

Man kan fråga sig om ett traditionellt uttryck som vuxit fram genom anonyma slöjdare genom 

generationer kan sägas ha ett personligt uttryck? Om jag köper en mönster-sats för att brodera 

Hallandssöm, kan mitt broderi då tolkas som ett personligt uttryck? I viss mån kan det nog det. Mitt 

broderi bär ett traditionellt uttryck och min reproduktion är en tolkning. Mönstersatsproducentens val 

av färger och former styr visserligen, men jag kommer ändå sätta min egen prägel genom stygnlängd 

och kanske också genom att frångå det givna mönstret för att göra egna tillägg eller justeringar. All 

reproduktion rymmer någon form av tolkning och utveckling som konstitueras av kontexter såsom t 

ex sammanhang och syfte. Samtidens stilideal färgar oundvikligen reproduktionens uttryck och sätter 

spår. Den som tolkar det nya uttrycket står inför att avkoda och förstå det traditionella hantverket i 

dess nya kontext. Med kunskap om kulturhistoria kan tolkningen få ett större djup och uttryckets 

historiska vägval kan bidra till en ökad förståelse för uttrycket. En tolkning av en hallandssöm som en 

dekor på en skateboard eller som motiv till en tatuering kan få en bredare innebörd för den som kan 

kulturhistoria. 

Inom bildämnet lyfts ofta enskilda konstnärer fram som förebilder för olika stilriktningar, som 

inspiratörer till uttryck eller så används deras verk som föremål för tolkning. Inom slöjden är detta 

mer ovanligt. I en tidigare studie kunde jag visa att den vanligaste slöjdförebilden var en svensk man 

som du känner, d v s en nära släkting som t ex en händig farfar (Jagell, 2018). I en tid då hantverk har 

en minimerad plats i vardagen och en ”händig farfar” inte finns tillgänglig för alla kan 

slöjdundervisningen behöva axla ansvaret att komplettera förebilderna genom att presentera fler 

exempel på slöjd- och hantverksförebilder. 

2.3. Studie 1: Intervjuer med konstpedagoger 

Samtal kring uttryck är inte en isolerad aktivitet som sker vid ett avgränsat tillfälle i skaparprocessen. 

Det är något som blev tydligt i en opublicerad studie jag genomfört kring hur pedagoger iscensätter 

samtal kring artefakter som elever skapar eller skapat. Studien genomfördes i en bildpedagogisk 

verksamhet vid ett konstmuseum i en större stad i Sverige. Auskultationer genomfördes vid 

                                                 

 

3 Valet av vad som skulle klassificeras som kulturarv och vad som var värt att bevara var naturligtvis ett urval styrt 

av samtidens idéer, ideal och värderingar. Urvalet påverkar vår syn på vad kulturarv är idag. För fördjupning, se 

Palmsköld, A (2017), Den omoraliska virkningen i Jönsson, L-E (Red.), Politiska projekt, osäkra kulturarv, Kampanjer 

och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa (s. 23-56), Lunds universitet. Hämtad från 

http://lup.lub.lu.se/record/4f2e6265-3a17-46fc-b5a5-153179cc0e27  

4 Se Digitalt museum https://digitaltmuseum.se/ (hämtat 19-04-18) 

http://lup.lub.lu.se/record/4f2e6265-3a17-46fc-b5a5-153179cc0e27
https://digitaltmuseum.se/
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konstpedagogiska besök för skolklasser för en grupp årskurs 4 och en grupp årskurs 9. Eleverna fick 

en samtalsinriktad visning av delar av museets utställningar, de fick sedan skapa på ett givet tema 

kopplat till visningen och besöket avlutades med ett kort bildsamtal kring det eleverna skapat. Efter 

auskultationerna intervjuades bildpedagogerna. Vid auskultationerna iakttog jag passivt det 

konstpedagogiska besöket och förde anteckningar som kunde användas för att skapa en gemensam 

förståelse som intervjufrågorna till viss del kunde utgå från.  Pedagogerna visade sig ha en genomtänkt 

undervisningsdesign där samtal om artefakters uttryck på olika sätt förekom under hela det 

konstpedagogiska passet.  

Elevernas besök började med en temavisning av antingen museets samling eller den temporära 

utställningen.  

Konstpedagog A: Det finns ju… alltså vi har olika teman. Det finns olika teman för olika ålder och 
också inom varje ålder finns det olika teman. Det kan vara ganska specifik som det du var med på idag, 
där vi talar om normer och genus eller vi ska titta på NNs konst. Så det praktiska pratet och det vi gör 
med bilderna det kan skilja sig åt, men modellen den är densamma… / 

Och vi har en visning i halvklass och visningen är en samtalsbaserad visning. Inte det traditionella, att det 
är en konstpedagog som står och pratar, utan det är viktigt att man får igång samtalet i någon form av... 
dialog.  

Inspelning A, 4:53 

Efter visningen fick eleverna arbeta skapande på temat. 

Konstpedagog A:  /… och sen går vi till verkstaden. Och där får man sedan skapa under ett givet tema. 
Eeh, i princip aldrig helt fritt. Och det beror på att vi vill betona skapande som berättade. Så man får liksom 
en berättande uppgift. Antingen gör en skulptur av någonting du tycker om eller ja... Som idag då, gör en 
normbrytande superhjälte. Baktanken med det är ju då att man ska komma ifrån det där med att man ska 
göra fint eller på ett visst sätt. Och det är liksom berättandet som står i centrum. 

Inspelning A, 7:00 

Det konstpedagogiska besöket avslutades med ett kort bildsamtal där eleverna fick reflektera kring 

artefakterna de skapat kopplat till, det för besöket specifika, temat. 

Konstpedagog A: Och sen avslutar vi med ett samtal där eleverna får berätta om sina egen grejer de har 
skapat och får bekräftelse på vad de har gjort för något och lyssna på varandra.  

Inspelning A, 7:00 

I det avslutande samtalen hade konstpedagogerna en viktig roll i att leda så att samtalet fick det 

fokus som var önskat. 

Konstpedagog A: … jag försöker att bekräfta något av det som har varit temat så att vi liksom inte 
glömmer bort det. 

Inspelning A, 15:36 

Pedagogerna betonade sin syn på artefakter som ”berättande” till skillnad från något som kan 

beskrivas i värderande termer som ”fint” eller ”fult”. Det synsättet gav ett förhållningssätt som 

konstpedagogerna menade öppnade upp för mer utvecklade tolkningar av artefakter. 
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Konstpedagog B: … det finns ju i konst inget rätt och fel, utan det är ju det man själv liksom tycker som 
är det som är där liksom, så att det blir ett liksom, ett öppet... ja, öppna frågor. De ska kunna få idéer och... 
och se vad de tycker att det handlar om liksom.  

Inspelning B, 13:47 

 

Konstpedagog A: Jag vill inte att bilden ska behandlas som någonting som är fint. Jag vill att vi ska söka 
efter vad den berättar. 

Inspelning A, 10:49 

Utifrån beskrivningarna av den egna verksamheten som pedagogerna i studie 1 gjorde kunde jag, i 

en re-analys, identifiera fem olika typer av undervisningsmoment för undervisning kring att tolka 

uttryck. Tabell 1 sammanfattas dessa moment. 

NÄR? VAD? HUR? 

Vid den inledande 

inspirations-delen av 

besöket 

Få intryck av uttryck Samtalsbaserad visning av urval av 
museets konst utifrån ett givet tema. 

Vid skapande-delen Skapa en tolkning Eleven skapade en egen tolkning av 
temat med inspiration från visningen. 

Tolka uttryck i processen (för 

att se nästa steg) 

Samtal om uttrycken som eleverna 
skapade. T ex hur ett visst uttryck kunde 
skapas och hur ett uttryck kunde 
förstärkas. 

Vid det korta 

avslutande bildsamtalet 

kring artefakterna 

eleverna skapat 

Tolka ett eget uttryck Eleverna fick, med stöd av pedagogerna, 
berätta om vad deras bild eller skulptur 
berättade. 

Tolka någon annans uttryck 

eller ta del av någon annans 

tolkning av uttryck 

Eleverna tog del av andra elevers 
berättelser om vad deras bild eller 
skulptur berättade. 

Tabell 1: Olika typer av undervisningsmoment för att tolka uttryck identifierade i studie 1 

Den föreliggande studien tar avstamp i ovanstående studie och avser undersöka vidare hur 

pedagoger designar undervisning kring att tolka uttryck i skapande verksamhet.  I teoridelen 

återkopplas till moment-typerna som visas i tabell 1.   
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3. Forskningsöversikt 

Att tolka uttryck kan vara aktuellt i många pedagogiska sammanhang. Forskningsfrågan har dock 

sitt syfte i slöjden och därmed har den här forskningsöversikten främst sin utgångspunkt i där.  

3.1. Slöjdforskning kring kommunikation 

Det finns en rad avhandlingar som berör kommunikation i slöjdundervisningen i stort (Andersson, 

Brøns-Pedersen, & Illum, 2016; Johansson, 2002; Oja, Sjöberg, & Johansson, 2014). Studierna ger 

inblick i slöjdens komplexa kommunikationssituationer där olika kommunikationsformer samspelar; 

verbal, icke-verbal och visuell kommunikation. Nämnda studier fokuserar främst på kommunikation 

kring hantverket och handhavandet av verktyg. Samtliga slöjdföremål som framställdes i studierna har 

sannolikt ett uttryck, men det tas inte upp som en särskild aspekt.  

3.2. Slöjdforskning kring uttryck 

Andersson et al (2018) analyserar kommunikationen mellan lärare och elev med fokus på 

hantverket och handhavandet av verktyg, men här specifikt i relation till ett önskat uttryck.  Ett 

exempel i studien är en elev som ska skulptera en häst med ett specifikt uttryck. Eleven ber läraren 

om hjälp för att se vilken del av trä-ämnet som ska tas bort. Elev och lärare kommunicerar i ett tydligt 

samspel mellan olika kommunikationsformer; verbalt språk genom kortfattade uttryck, kroppsspråk 

genom att peka och visa samt testa med verktyg i materialet och visuellt språk genom att hänvisa till 

den bild av en häst som eleven hämtar inspiration från (Andersson m.fl., 2018, s. 118–131). Dessa 

kommunikationsformer samverkar för att målet, att skapa ett visst uttryck, ska nås. Andersson et al 

betonar att detta är ett samspel mellan intellekt, praktik och känsla (Andersson m.fl., 2018, s. 131). I 

Andersson m.fl:s studie (2018) handlade pedagogens stöd främst om handledning i hantverket för att 

nå ett uttryck. Handledning i hantverket är mycket viktigt för estetisk verksamhet och i den 

handledningen är det ickeverbala språket av stor vikt (Andersson m.fl., 2016). Det jag vill visa på är 

att även ”uttrycks-kunskap” behöver handledning, god undervisningsdesign och ett språk. Eleven i 

Anderssons studie (2018, s. 118–131) tog hjälp av sin bild för få läraren att förstå vad hon ville uttrycka, 

men varken lärare eller elev hade specifika ord eller begrepp för detta uttryck. Med en kombination 

av verbalt språk, kroppsspråk och visuellt språk kunde eleven kommunicera sin idé till läraren och 

läraren kunde kommunicera sin handledning till eleven, men kommunikationen gick trögt och det var 

tack vare elevens starka känsla för det uttryck hon ville nå och hennes envishet som de till slut förstod 

varandra.  

En annan studie som bryter av gällande teknikfokus är Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck? 

(Broman, Frohagen, & Wemmenhag, 2013). Det är den andra artikeln i Frohagens licentiatavhandling 

(Frohagen, 2016). Artikeln är en Learning-study-studie om hur elever tolkar genom att skapa och 

vilken undervisningsdesign som ger eleverna stöd i tolkningsarbetet. Lärarna som deltog i studien 

delade generöst med sig av sin praktik där de i den första cykeln hade en undervisning som gav väldigt 
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påvra elevresultat. Studien blottla brister i undervisningsdesign för tolkning av uttryck. ”Det estetiska 

kunnandet riskerar att trivialiseras om elevens val och motiveringar av sitt slöjdföremåls uttryck inte utmanas i 

undervisningen.”, skrev Broman et al. De funderade över om eleven, genom en ökad grad av 

individualisering i undervisningen, kunde ha fått för stort utrymme att själv bestämma när ett föremål 

var färdigt. Det, menade författarna, kunde vara en möjlig förklaring till elevers bristande kunskaper 

gällande estetiska uttryck och andra kvalitetsaspekter i slöjd. 

Mäkelä (2011) undersökte de estetiska aspekterna av slöjd genom att låta ungdomar fota av 

slöjdföremål och han lät intervjua dem om vilken betydelse föremålen hade för dem. Mäkeläs 

konklusion var att kommunikativ design uttrycks i, med och genom slöjd. De narrativa artefakterna är 

skapade i slöjdens material och tekniker. Slöjdarna har en avsikt med sina alster genom att de har en 

tänkt funktion och slöjdarna gestaltar sina föreställningar genom slöjdföremålet (Lindstrom, 2008; 

Mäkelä, 2011, s. 215). 

Lärares förhållningssätt kan vara avgörande för hur de arbetar med uttryck. Hasselskog (2010) 

visade i sin avhandling att lärares olika förhållningssätt i undervisningen gav förutsättningar för olika 

lärande. I studien av slöjdlärares förhållningssätt identifierade han tre roller: lärare som instruerar, 

lärare som skapar förståelse och lärare som stöttar. 

3.3. Lärarna saknar metaspråk 

I slöjden använder elever och lärare till stor del ickeverbalt språk i sin kommunikation och det gör 

att lärare kan få svårt att sätta ord på vad elever lär sig, menar Borg (2008). Talat språk används som 

komplement till ickeverbalt (kroppsspråk och gester) och visuellt språk (t ex skisser och 

exempelföremål), något som kan jämföras med många andra skolämnen där det ickeverbala och 

visuella språket tvärtom används som komplement till de talade. Lärarna och lärarutbildarna i Borgs 

studie kunde lätt tala om teknik och funktionalitet hos slöjdföremål, men hade svårt att beskriva de 

estetiska uttrycken.  

När Lutnæs (2013) studerade erkänt duktiga lärare som bedömde elevers slöjdarbeten fann hon att 

lärarna som hon studerade kunde bedöma att en elevs arbete var kreativt eller originellt. Lärarna hade 

dock svårt att hitta ord för vad som gjorde att elevernas arbeten kunde bedömas som kreativa eller 

originella. Lutnæs frågade sig hur lärare ska kunna främja kreativitet om de saknar ord för att identifiera 

kreativitet. Lutnæs refererar till Eisner (2002) som skriver om läraren som Educational connoisseur, 

pedagogiska kännare (min översättning) med den unika kompetensen att se och uppskatta kvalitéer i 

elevers arbeten. Det är en handling som kan utföras tyst, utan ord. När ett omdöme ska kommuniceras 

krävs enligt Eisner en form av kritik. I undervisningssammanhang kallar han det för Educational 

criticism, pedagogisk kritik (min översättning). Eisner refererar här till Dewey (1934, s. 324) som menar 

att syftet med kritik är en omskolning av hur vi uppfattar artefakten. Syftet med lärarens pedagogiska 

kritik är att omskola eleven, hjälpa eleven att se vad hen annars inte skulle ha sett och om eleven inte 

sett detta så skulle hen inte ha begripit eller förstått. Eleven skulle missa en möjlighet att lära och 

utvecklas.  
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3.4. Metaspråk och förmågan att bedöma 

Metaspråket hänger även samman med bedömning. Bedömning kan ha summativ eller formativ 

funktion beroende på vilket syfte den har. Bedömning i summativ mening sammanfattar kunskaper 

och sker i regel efter en kurs eller ett avsnitt är klart. Bedömning i formativ mening har för avsikt att 

förbättra lärande genom återkoppling och respons och behöver därför ske under tiden ett lärande 

pågår (Pettersson, 2010, s. 8–9). En av de mest betydande faktorerna för elevernas fortsatta lärande är 

att de får återkoppling på det producerat (Hattie & Timperley, 2007). För en meningsfull återkoppling 

av uttrycket krävs att pedagogerna kan ge en respons som eleverna förstår.  

För att kunna bestämma vad ett specifikt uttryck berättar behöver man erfarenhet av många olika 

uttryck. Man behöver kunna jämföra med en mångfald av exempel och i jämförelsen kan uttrycket bli 

tydligare (Homlong, 2006). För det behövs ett metaspråk. Det säger Westlund i podcast-avsnittet 

Språklärare utan språk där hon intervjuades om sin avhandling (Utbildningsradion, u.å.).  Westlund 

(2013) jämförde hur svenska och kanadensiska lärare resonerade kring och arbetade med läsförståelse. 

Resultaten av studien visade att de kanadensiska lärarna hade tillgång till ett rikare metaspråk. De 

kunde prata om läsförståelseprocessen och sätta ord på sin profession, något som underlättade 

möjligheterna att skapa rika lärtillfällen och underlättade en rättvis bedömning av elevernas kunskaper. 

De kanadensiska lärarnas metaspråk hade sin grund i den kanadensiska läroplanen som innehöll tydliga 

mål för läsförståelse och strategier för läsförståelse (Duvarci Engman, 2014). Svenska och slöjd skiljer 

sig åt som skolämnen. Westlund pratar om läsförståelse av språk, men tolkning av en slöjdartefakt kan 

även det ses som en form av läsförståelse. Slöjdföremålet ska genom tolkningen läsas och förstås. 

Metaspråket blir ett verktyg för lärare och elever i språkutvecklingen, menar Westlund. På samma sätt 

skulle ett metaspråk för att tolka uttryck kunna bli ett verktyg för lärare och elever i arbetet med att 

utveckla förmågan att tolka uttryck inom slöjden. 

Ekström (2008) studerade slöjdlärarutbildares återkoppling till slöjdföremål i en 

redovisningssituation. Slöjdlärarutbildarnas respons gällande teknik och arbetssätt var allra mest 

förekommande. Positiv respons var ofta av övergripande karaktär såsom ”jättevacker” eller ”bra” utan 

specificering av vad som explicit låg bakom omdömet. Ekström konstaterade att studenten lämnades 

ensam med att förstå vad responsen betydde, något som riskerade leda till missförstånd och minskade 

möjligheterna till den formativa funktion ett responssamtal kunde ha. Den farhåga Ekström ger 

uttryck för delas av Borg som skriver:  

”Att lärare av alla kategorier bedömer det man har begrepp för, i stället för att utveckla begrepp för 

det som ska bedömas” (Borg, 2008, s. 209).  

Ett gemensamt och tydligt metaspråk kan utvecklas genom att grupper av lärare gemensamt 

diskuterar sig fram till någon form av konsensus i användandet av begrepp (Borg, 2008).   
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3.5. Eleverna utvecklar metaspråk 

Homlong (2006) lät i sin avhandling elever bedöma textila mönster och motivera sina val genom 

en modifierad variant av metoden Reportory Grid. Eleverna blev återkommande presenterade tre 

mönster i taget av totalt sju olika liknande randiga mönster. Eleverna hade klara åsikter om mönstren, 

men saknade estetiska begrepp för att kunna förklara sina val. I artikeln Samtal om estetiska aspekter i 

textilslöjden (Homlong, 2011) resonerade Homlong vidare kring hur eleverna i studien motiverade sina 

val av textila mönster. När eleven vid upprepade tillfällen ställdes inför att jämföra olika uttryck kunde 

hen börja utveckla vokabulär för vad uttrycken kännetecknade.  Att, som Homlong föreslår, använda 

en jämförande analysmetod, kan vara ett sätt att utveckla språket kring estetiska aspekter i 

slöjdundervisningen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Det här avsnittet är indelat i två delar. En första del där uttryckets förhållande till tolka, skapa och 

lärande klargörs ur ett teoretiskt perspektiv. Detta följs av en andra del där teoretiska verktyg för analys 

av empirin presenteras. 

Teoretiska utgångspunkter DEL 1: Vad är ett uttryck? 

4.1. Vad är ett uttryck?  

En artefakts uttryck kan sägas vara de estetiska egenskaper eller den känslokaraktär som artefakten 

har som helhet. De estetiska egenskaperna är komplexa och förhåller sig till bland annat färg, form, 

balans, kultur och tradition. Egenskaperna kommer till oss både känslomässigt och genom tolkning 

och det kan vara svårt att skilja på vad som är en känsla och en tolkning (Hermerén, 1988, s. 15–59).  

Frågan om en artefakt skapas med ett uttryck eller om uttrycket skapas hos betraktaren är en 

kärnfråga i konstvetenskapen. Svaret på frågan speglar olika synsätt och får olika konsekvenser. Med 

förhållningssättet att en artefakt skapas med ett uttryck blir det betraktarens uppgift att lista ut det rätta 

svaret i tolkningen (Gadamer, 1997, s. 116–118). Med förhållningssättet att uttrycket skapas hos 

betraktaren blir tolkningen beroende av betraktarens referensramar (Gadamer, 1997, s. 118–120).  

Modern bildsyn tenderar att välja det senare svaret.  

Vem kan skapa uttryck? Kan vad som helst sägas ha ett uttryck? Medbo (2016) skriver om 

konsthantverk och språklighet. Han menar att även rörmokarens rördragningar kan sägas ha estetiskt 

uttryck. Det finns rördragningar som är mer eller mindre eftersträvansvärda för att de ser mer eller 

mindre estetiskt tilltalande ut. Att vatten, värme och avlopp fungerar är det primära i rörmokarens 

arbete, men dragningar kan vara personligt präglade och de kan kommunicera en viss estetik, ett 

uttryck. Medbo tänker sig en skala för funktionalitet och konstnärligt uttryck där han placerar 

musikern långt ut på den konstnärliga sidan och rörmokaren långt ut på den funktionella sidan. 

Hantverkare och slöjdare kan befinna sig någonstans i mitten av skalan (Medbo, 2016, s. 104).  

4.2. Vad är att tolka? 

Begreppen tolka och analysera används ibland med delvis överlappande betydelser. Här är ett 

försök att reda ut hur de förhåller sig till varandra. 

Tolka betyder att utläsa och i ord uttrycka en egentlig innebörd av något som är uttryckt i dunkla 

eller mångtydiga ord eller på annat svårbegripligt sätt (”tolka - Uppslagsverk - NE.se”, u.å.). En 

artefakts uttryck kan sägas vara dunkelt, mångtydigt och i viss mån svårbegripligt. När man tolkar kan 

en metod vara att titta på olika delar av artefakten. Analys kommer av grekiskans analysis som betyder 
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just att uppdela eller upplösa i mindre beståndsdelar (”analys - Uppslagsverk - NE.se”, u.å.), något 

som är vad man oftast gör i en bildanalys. Bildanalys kan vara ett verktyg för att tolka ett uttryck. 

Det finns flera olika bildanalytiska modeller för att tolka ett uttryck. Historiskt sett har modellerna 

haft olika syfte och fyllt olika behov. Exempelvis stilanalys som utvecklades på 1800-talets mitt av bland 

annat Riegl och Wölfflin är ett system för analys av konst med renässans- och barockstil (Sandström, 

u.å.), den ikonologiska metoden som utvecklades av Panofsky på 1930-talet riktade fokus på de små lätt 

förbisedda men väl så betydelsebärande detaljerna i bilderna, såsom symboler och allegoriska figurer 

(Boström, 2004, s. 10; Lindgren, u.å.) och bildsemiotiken som utvecklades på 1960-talet av Barthes med 

begrepp som redskap för att analysera bland annat reklambilder. Olika tiders bilder har krävt olika 

bildanalysmetoder. Gemensamt för metoderna är att någon form av uttryck på något sätt ska tolkas 

och få en tydligare betydelse för betraktaren.  

Barthes skiljer mellan bildens uppenbara mening, det vi kan iaktta, som han kallar denotation och 

bildens underliggande betydelse, tolkningen av bilden, som han kallar konnotation (Barthes, 1967, s. 89–

92). Detta synsätt ligger till grund för den bildanalysmodell som är vanligt förekommande i 

grundskolans bildundervisning idag. I bildanalysmodellen bildsemiotik är de två delarna, denotation och 

konnotation, sammankopplade. Denotationen, beskrivningen av bilden, är en förutsättning för 

konnotationen, tolkningen av bilden. Att tolka ett uttryck kan ur det perspektivet sägas förutsätta att 

någon form av beskrivning av bilden görs. 

Kultursemiotiken gör en åtskillnad mellan mottagarorienterade och sändarorienterade kulturer. I den 

mottagarorienterade kulturen är budskapet lätt avläsbart och lätt att förstå. Mottagaren kan avkoda 

och tolka efter eget huvud. I den sändarorienterade kulturen är tolkningen svårtillgänglig och 

auktoritetsstyrd. Mottagaren behöver anpassa sig till sändarens avsikt med kommunikationen och kan 

behöva hjälp av experter som talar om hur artefakten ska tolkas och förstås (Marner, 2009).  

4.2.1. Tolka i dialog 

Hantverk lärs till stor del genom icke-verbal kommunikation (Andersson m.fl., 2016; Johansson, 

2002; Oja m.fl., 2014) och den som skapar kan tolka uttryck i det ”inre läranderummet” (Andersson 

m.fl., 2016), d v s i sina egna tankar. Hen kan även skapa en gestaltad tolkning helt utan att verbalisera. 

Hur påverkas tolkningen av om vi tolkar enskilt, i våra ”inre rum”, eller om vi tolkar tillsammans med 

andra, i dialog? Behöver tolkandet av uttryck verbaliseras? Räcker det inte med ett ordlöst skapande, 

ett gestaltat tänkande, där det som skapas i sig självt står som tolkning av det upplevda och det tänkta? 

Kanske skapandet ibland behöver få stå för sig självt, ordlöst. Om vi, likt Vygotskij, tänker att lärande 

utvecklas i samspel och kommunikation, så kan någon form av översättning av det skapade behövas. 

Det estetiska uttrycket kan behöva tolkas och översättas till verbalt språk för att vi ska kunna samspela 

och lära genom samtal. Hantverket lärs till stor del genom icke-verbal kommunikation, men lärs 

förmågan att tolka och utveckla uttryck på samma sätt? Uttrycket är ett språk som samspelar med 

hantverket, men hur kan vi lära oss tolka det språket?  
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Språket bär inte bara kommunikationen utan språket bär också funktionen av tänkandet, menar 

Vygotskij (2001, s. 38–41). Tänkandet kan utvecklas i samtalet. Sambandet mellan tanken och ordet 

är heller inte statiskt; det föds, förändras och växer i utveckling (Vygotskij, 2001, s. 391–394). Tanken 

kan formuleras på olika sätt. Tankens språkdräkt förändras dynamiskt i samtalet, dels för att vi ska 

förstå varandra och dels för att vi, i samtalet, byter ståndpunkt, vilket i sin tur kan leda till nya tankar 

(Vygotskij, 2001).  

Mercer (2008) hävdar att elevens idéer förändras vid interaktion med andra. Idéerna kan, i det 

språkliga samspelet, utvecklas och problem kan lösas. Användningen av språk för att tänka 

tillsammans kallar han för ’interthinking’, en aktivitet som många tar för självklar, men som han menar 

kan studeras och användas som ett medvetet verktyg för lärande (Mercer, 2000). Den italienska 

filosofen Vattimo hävdar att det när vi tänker tillsammans uppstår något nytt:  

“In dialogue, understanding each other is never merely to transmit to the other one’s own viewpoint or 
to passively receive from the other her viewpoint. Instead, it is the birth of a novum, a common horizon 
in which the two interlocutors recognize each other not as they were before but as discovered anew, 
enriched and deepened in their being.” (Vattimo, 2008, s. 133)  

Vattimo menar att dialogen får oss ur balans för en stund och tvingar oss att producera en 

modifierad version av vår egen tolkning (Vattimo, 2008). 

Det vi säger när vi tolkar tillsammans i dialogen är dock inte samma sak som det vi tänker. 

Tänkandet är en osynlig inre osynlig process som inte går att följa för utomstående, påpekar Säljö 

(2014, s. 115).  Att tolka är enligt den franske filosofen Ricœur att både förstå (som kan ses som en 

inre process) och förklara (som kan ses som en yttre process). Ricœur vill upplösa dikotomin mellan 

att förstå och förklara och ersätta den med en försiktig dialektik. Förstå och förklara blir i den 

dialektiken på varandra följande moment i tolkningsprocessen (Ricœur, Kemp, & Kristensson Uggla, 

1993, s. 67–70). För att förstå behöver vi lyssna intensivt och iaktta mycket noga. För att förklara krävs 

ett källkritiskt förhållningssätt, en medvetenhet om att tanke och ord inte är samma sak (Selander & 

Ödman, 2005, s. 30–31; Säljö, 2014, s. 115). Förklaringen har en förmedlande roll i tolkningsprocessen 

eftersom förklaringen genererar en ny och utvecklad förståelse genom att koppla tolkningen av 

artefakten till en omgivande kontext. Förklaringen, vår uttryckta tolkning, blir en bro mellan tanke 

och omvärld. Förklaringen blir också en spegel för den som förklarar genom att hen samtidigt som 

hen tolkar artefakten också tolkar sig själv och därigenom förstår sina tankar bättre (Ricœur m.fl., 

1993, s. 53–55; Selander & Ödman, 2005, s. 31; Säljö, 2014, s. 104–119).  Förklaringen som uttrycks i 

språket blir en representation av våra tankar för oss själva och för andra (Säljö, 2014, s. 108). Jag vill 

tillägga att språk här även kan vara skapande av artefakter. 

4.2.2. Tolkning med suddiga kanter 

När vi tolkar i dialog använder vi ord och begrepp. Ord och begrepp i vårt språk har sällan skarpt 

definierade gränser för vad de betyder. Exempelvis ordet slöjd som kan innefatta många vitt skilda 

aktiviteter såsom broderi, svarvning och svetsning, men som ändå kallas slöjd. Ord och begrepp kan 
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rymma flera olika tolkningar, olika nivåer och olika betydelser. Wittgenstein kallar det här för att 

språkliga begrepp kan ha suddiga kanter (Wittgenstein, 1953, st. 66–76). Den här suddigheten gör 

språket användbart och suddighetens tänjbarhet möjliggör kreativitet. Även Hermerén (1988) skriver 

om språkliga gränser som inte kan specificeras. Hermerén skriver om estetiska egenskaper och hur 

komplext de förhåller sig till artefakter, fenomen och språk. Estetiska begrepp är sammanknippade 

med historik och kontext som gör att de aldrig kan beskrivas på samma sätt (Hermerén, 1988, s. 60–

67).  

Språkets suddighet öppnar för möjligheter i tolkningen av uttryck. Genom att mötas i verbala 

tolkningar av en slöjdartefakt kan nya perspektiv visa sig. Din beskrivning av artefakten kan få mig att 

se och förstå nya saker, sådant jag tidigare inte anat.  

4.2.3. Visuell intelligens och verktyg för att tolka genom att skärpa blicken 

Konsthistorikern Amy Herman blev känd genom sina konstvisningar för poliser från FBI där hon 

visade exempel på hur konst ur The Frick Collection in New York City kunde tolkas och hur det 

visuella seendet kunde skärpas och övas upp. Herman menar att ”visuell intelligens” kan tränas och att 

en skärpt blick kan vara till stor hjälp i en mängd olika yrken såsom polis, utredare och läkare (Herman, 

2016). Analys av konstbilder är Hermans redskap för öva den visuella intelligensen. En analysmetod 

som Herman använder är att undvika uttryck som ”uppenbarligen” och ”som vi alla förstår”. Dessa 

subjektiva uttryck hindrar oss från att se klart eftersom inget uppenbarligen är uppenbart. Vi ska inte 

förutsätta att vi vet vad vi ser utan att iaktta objektet noga, menar Herman (2016, s. 183). 

Jag kopplar här tillbaka till Lutnæs (2013) som togs upp i forskningsöversikten. Lutnæs lyfte via 

Eisner fram Dewey’s tankar (1934, s. 324) om kritik som en omskolning av vår uppfattning. Syftet 

med den pedagogiska kritiken är att omskola eleven och hjälpa eleven att se vad hen annars inte skulle 

ha sett och om hen inte sett detta så skulle hen inte ha begripit eller förstått (Eisner, 2002, s. 187). 

Lutnæs (2013), fick slöjdelever att utveckla sitt sätt att beskriva uttryck genom att eleverna fick tre 

olika mönster i taget att jämföra och tycka till om.  Uppdraget att jämföra och bedöma mönstren 

omskolade elevernas förmåga att iaktta och tolka uttryck. När vi lär oss genom att göra och strävar 

efter att hitta god kvalitét kan jämförandet få oss att kunna föreställa oss vidgade kategorier av vad 

som kan anses vara bra (Sennett, 2009, s. 8). Vi vidgar vår föreställningsvärld genom att jämföra och 

vi får en större palett av möjliga uttryck. 

4.3. Att skapa en tolkning 

Att tolka kan också vara att en tolka genom att skapa. Du kan t ex tolka ett slöjdföremål genom att 

skapa ett annat slöjdföremål med inspiration från det första (Broman m.fl., 2013). Inom konsten kallas 

detta för att göra en parafras, en tolkning av någon annans konstverk. Det kan också vara att skapa en 

tolkning med ett annat estetiskt media. Du kan t ex tolka ett konstverk genom en dans (NOWNESS, 

u.å.). Skapandet av uttryck skulle kunna påverka möjligheten att utveckla förmågan att tolka uttryck. 
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4.4. Skapa och tolka uttryck i växelverkan    

I en undervisningspraktik med estetiskt skapande inslag förekommer i regel både skapande och 

tolkande av utryck. Den växelverkande processen innehåller inslag av erfarenhet, reflektion och 

praktik. För att förstå hur erfarenhet, reflektion och praktik hänger samman med att tolka uttryck 

behöver vi först titta på hur erfarenhet, reflektion och praktik hänger samman.  

4.4.1. Modell för erfarenhet, reflektion och praktik 

Modellen nedan (figur 1) är skapad utifrån Deweys tankar om reflektion och tänkande (Dewey, 

1999; Rodgers, 2007). Enligt Dewey är tänkandet en nödvändig del av lärandet. Tänkandet är 

dynamiskt och återkommer i flera delar av lärprocessen. Vid reflektionen kopplas görandet ihop med 

konsekvenserna/resultatet av görandet och vi går från slumpmässiga handlingar till medvetna. 

Reflekterandet kan bli vägledande för vidare steg i lärandet (Dewey, 1999, s. 183–198). Modellen kan 

förklaras genom ett fiktivt exempel. 

Föreställ dig att du är nybörjare på att tälja och har bestämt dig för att tälja en sked. Det börjar med 

att du fått någon form av erfarenhet av en täljd sked. Du har kanske fascinerats över en täljd skeds 

former eller reflekterat över hur den täljda skeden är gjord. Dina iakttagelser har gett dig några idéer 

på hur du kan starta och så har du börjat tälja. Täljandet, praktiken, ger dig erfarenheter. Plötsligt 

händer något som gör att täljandet inte fungerar. En stor flisa av trä-ämnet spricker av och det var inte 

det du tänkt dig. Hur ska du nu få till formen som du tänkt? Du känner förvirring och villrådighet. 

Samtidigt känner du en inre drivkraft eftersom du gärna vill lyckas tälja en sked. Du testar att hålla trä-

ämnet lite annorlunda och täljer prövande mindre bitar i taget. Du reflekterar nu i görandet, i praktiken 

i ditt ”inre rum”, och skaffar dig nya erfarenheter. Det går riktigt bra en stund. Efter ett tag märker du 

att du inte kan få den släta yta du önskar. Det blir bara ojämnt hur du än försöker. Återigen känner 

du förvirring och villrådighet. Du är nära att ge upp men tänker på den inre bilden av den färdiga 

skeden. Tillsammans med en annan täljare som har samma problem tittar du på när pedagogen visar 

hur man kan tälja med träets fibrer och därigenom få en slät yta. Ni reflekterar nu på distans från 

görandet och testar sedan idéerna genom att göra, ni testar dem i praktiken. I praktiken samlar du och 

skapar du allteftersom mer erfarenhet. När din sked blir färdig är du nöjd. Täljningen avslutas med att 

ni visar era skedar och pratar om dem. Den förhoppningsvis positiva erfarenheten av att tälja den här 

första gången gör att du troligtvis kommer att prova att tälja igen och då använda dig av din erfarenhet 

samt samla på dig mer erfarenhet. 

Den övre röda erfarenhetscirkeln är liten för dig som nybörjare. Allt eftersom du samlar och skapar 

erfarenhet växer cirkeln och påverkar i allt högre grad reflektionen och praktiken. Nybörjaren rör sig 

i en cirkelrörelse i de tre cirklarnas ytterkanter. Reflektionen och praktiken är ofta separata från 

varandra för nybörjaren och hen kan behöva hjälp i reflektionen för att få syn på vilka idéer som kan 

leda till utveckling. Den erfarne rör sig i en cirkelrörelse närmare mitten av de tre cirklarna. För den 

erfarne har stora delar av görandet internaliserats, blivit närmast automatiskt. De moment som 

nybörjaren behövde lägga all sitt fokus på gör den erfarne utan att tyckas tänka (Dreyfus & Dreyfus, 
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1986). Den erfarne reflekterar till stor del i görandet och erfarenheterna är till stor del integrerade i 

görandet. Det är det som ibland kan kallas ”tyst kunskap” (Molander, 1996, Kapitel 2). Även den 

erfarne stöter emellanåt på något som inte fungerar. Hen tar då stöd i sin erfarenhet och kan snabbt 

hitta en lösning som passar (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Cirkelrörelsen i modellen kan också ses som 

en uppåtgående spiralrörelse som den som skapande rör sig i när hen utvecklas.  

Erfarna konstnärer kan ibland medvetet krympa sin erfarenhet genom att t ex använda nya och 

ovanliga material eller sätta upp regler och direktiv för sig själva som begränsar. Det är ett sätt att 

försätta sig i den förvirring och villrådighet som naturligt uppstår när något inte fungerar. Det 

tillståndet kan vara en katalysator för kreativt tänkande och öppna upp för nya lösningar och idéer 

bortom de automatiserade ruinerna (Arnqvist Engström & Åberg, u.å.). 

 

Figur 1: Reflektionsmodell. Figuren är en sammanfattning av Deweys tankar om reflektion (Dewey, 1999; Dreyfus & 

Dreyfus, 1986; Rodgers, 2007) 

4.4.2. Erfarenheter, reflektion, praktik och tolka uttryck 

Vad har då modellen (figur 1) att göra med att tolka uttryck? I alla delar av modellen har att tolka 

uttryck en funktion. Funktionen kan förklaras genom att vi återvänder till vårt fiktiva exempel. 

Exemplet beskrivs nu igen kortfattat med tillägg som visar när aktiviteten att tolka uttryck kommer in. 

När du som nybörjare på att tälja får inspiration från täljda skedar du sett tolkar du dess uttryck. 

Uttrycket talar till dig genom dina sinnen och väcker en lust och en idé om att du skulle kunna göra 

en själv. Det kan vara så att du egentligen är mest intresserad av att använda kniven, men likväl har 

den täljda skedens uttryck påverkat dig och gett dig en bild av hur en täljd sked kan se ut. Det här kan 

vara en fördel genom att du får en målbild och får ledtrådar till hur du kan gå tillväga. Det kan också 
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vara en nackdel genom att du troligtvis inte kommer kunna skapa en lika bra sked den här första 

gången du täljer och det kan leda till besvikelse. Om du tittat på en täljd sked kan den bilden av en 

sked också styra dig så mycket att du inte ser möjligheterna till alternativ design av täljda skedar. 

Erfarenheter från situationer som liknar täljning av sked kan också komma till nytta. Du har kanske 

hanterat kniv i ett annat sammanhang och kan då ta med den erfarenheten in i detta projekt (Vygotskij, 

1995, s. 16–17). 

Som nybörjare kan du vara behjälpt av att en erfaren täljare, t ex en pedagog, pekar ut specifika 

karaktäristiska drag hos skeden. Detaljer som du som nybörjare kanske inte skulle lägga märke till 

(Dreyfus & Dreyfus, 1986). Pedagogen kan förklara hur fiberriktningen kan göra skeden stark och hen 

kan visa på vilka designmöjligheter och vilka traditioner som finns. Pedagogen delar då med sig av sin 

erfarenhet och en bit av en kollektiv kulturell erfarenhet. Du kan ”låna” erfarenhet av en som kan mer 

(Vygotskij, 1995, s. 20–21) och du kan ”låna” erfarenhet från ett historiskt kulturellt kapital. I det 

kulturella kapitalet finns en mängd uttrycksnormer som kan styra och/eller fungera som förebilder. 

Dessa förebilder, personer och kulturer, kan du låna inspiration från, inspiration som kan införlivas i 

din idé om hur din sked kan se ut. 

Du kommer igång med att tälja och du tolkar uttrycket som verktyget, din kniv, gör i träet. Kniven 

gör avtryck och du tolkar om avtrycket kan stämma med din inre bild av skeden. Allteftersom du täljer 

blir uttrycket tydligare. Så händer det där oväntade. Det är något som inte fungerar. En stor flisa 

spricker av och det stämmer inte med den bild du har av hur det ska bli. Det gör att du får omtolka 

din bild av hur skeden ska se ut och hitta en annan lösning. Det gör du i reflektion i handling. Du 

fortsätter tälja och tolkar hela tiden ditt trä-ämne för att se att ämnet stämmer med den bild du har av 

hur skeden ska se ut. Kanske du skissar lite på trä-ämnet som hjälp och kanske du tittar på 

inspirationsskeden igen för att stärka din inre bild av hur du vill att den ska se ut. Så händer det igen. 

Ett problem uppstår. Det vill inte bli slätt när du täljer. Den här gången tar du hjälp genom att se när 

experten, pedagogen, visar hur man gör. Du tolkar uttrycket på trä-ämnet som demonstreras och kan 

se hur det går från ojämnt till slätt som du vill ha det. När du blir mer van täljare kommer du att tolka 

demonstrationen annorlunda. Du kommer då t ex lägga märke till precis vilken vinkel pedagogen 

håller knivens blad och precis vilket grepp hen har om skaftet. Som nybörjare märker du inte det här 

(Dreyfus & Dreyfus, 1986). Det är först när pedagogen benämner vinkeln och namnger greppet som 

du blir varse om att detta är avgörande detaljer (Säljö, 2014, s. 29–35). Pedagogen kan också visa 

genom att hålla på din hand och vinkla den rätt och på så vis, med en kroppsnära handledning, visa 

hur du ska göra (Andersson m.fl., 2016).  

Du fortsätter tälja och blir klar med din sked. Täljningen avslutas med att ni visar era skedar och 

pratar om dem. Det kan vara svårt att få till ett medvetet uttryck den första gången man täljer. 

Uttrycket tenderar att bli slumpmässigt eftersom det mesta fokus går till att hantera verktyg och teknik 

(Björklund, 2008; Dreyfus & Dreyfus, 1986). Du skulle kunna lägga till ett uttryck genom en dekor på 

skedens skaft, men för att få ett medvetet uttryck med samspel mellan form, färg och textur behöver 

du samla mer erfarenhet av tekniker, verktyg och material. När du täljer fler skedar och samlar samt 
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skapar mer erfarenheter av täljda skedar och annat som kan inspirera, kommer du så småningom 

kunna skapa medvetna uttryck i dina skedar. I ett avslutande responssamtal kan du då få återkoppling 

från andra på om din sked kommunicerar det du avser. Du kan ta del av andras tankar kring ditt 

uttryck och det kan ge nya perspektiv på din egen tolkning. Genom att delta i responssamtal och ge 

återkoppling på andras slöjdartefakter kan du öva upp din förmåga att beskriva uttryck samtidigt som 

samtalen kan generera idéer till nya projekt. Som nybörjare kan det vara svårt att sätta ord på tolkningar 

av uttryck, men genom övning kan detta tränas upp (Lerman & Borstel, 2003) och genom pedagogiska 

metoder kan även nybörjaren skapa delvis medvetna uttryck. I responssamtalet övar du också upp din 

förmåga att lyssna, ett lyssnande som öppnar för nya perspektiv och möjliggöra fördjupning av din 

erfarenhet (Vattimo, 2008; Wahlström, 2014).  

Teoretiska utgångspunkter DEL 2: Verktyg för analys 

Den undervisningsfilosofiska utgångspunkten i den här uppsatsen har sin grund i pragmatismen. 

En grund med tradition att fokusera på att skapa en förståelse för det problem som ska studeras. Inom 

pragmatismen genomförs oftast studier genom att man använder mixade metoder för att undersöka. 

Man strävar inte efter att hitta en allmän sanning som gäller i alla situationer eller i alla tider. Målet är 

istället att förstå konsekvenser av handlingar och situationer i ett nuläge (Creswell, 2014). Den här 

studien har inte anspråk att skapa en helhetsförståelse kring undervisningsdesign för att tolka uttryck. 

Studien undersöker några pedagogers syn på deras undervisning. Studien kan ge en inblick i 

pedagogers förhållningssätt, en bild som kan vara en pusselbit i förståelsen för hur 

undervisningsdesign för att tolka uttryck kan utvecklas.  

Dewey är en förgrundsfigur inom pragmatismen. Han kritiserade dualismen med uppdelning 

mellan teori och praktik och menade att sådana uppdelningar blev barriärer som hindrade människor 

att på ett fritt sätt berika varandras sätt att tänka (Dewey, 1999, Kapitel 25). I den här uppsatsen 

används teorier och modeller från andra domäner än den estetiska vetenskapsdomänen som verktyg 

för att undersöka forskningsfrågan. Tanken är att se bortom ämnesdomänbarriärer med fokus på 

likheter snarare än skillnader i syfte att skapa förståelse för forskningsfrågan. 

Den här andra delen av teoriavsnittet presenterar teoretiska verktyg för studiens analys. 

4.5. Designteoretiskt perspektiv och multiliteracy-begreppet  

Det designteoretiska perspektivet i en undervisningskontext handlar enligt Selander (2010) om 

aktiviteter som omformar och transformerar snarare än aktiviteter som reproducerar. I det 

designteoretiska perspektivet är fokus på vilka förutsättningar lärandet har, hur lärandeaktiviteterna 
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kan synliggöras och hur människor skapar mening (Selander, 2010; Selander & Kress, 2010, Kapitel 

1). Det är ett fokus som stämmer bra med den här studiens syfte.  

Multiliteracy är ett pedagogiskt perspektiv som introducerades 1994 av tio forskare och lärare som 

kallade sig The New London Group. Syftet med Multiliteracy-perspektivet är att göra undervisning 

mer inkluderande gällande kultur, språk, teknologi och kommunikation för att kunna möta behoven i 

en föränderlig nutid med nya krav på meningsskapande (Cope & Kalantzis, 2000). Forskarna i The 

New London Group har publicerat en rad texter en del under namnet The New London Group och 

en del under eget namn. Den modell jag valt att använda kommer från gruppens manifest som är 

författat gemensamt av The New London Group (The New London Group, 2000). Modellen är en 

sammanfattning av komponenter som krävs i en multiliteracy-pedagogik. 

 

Del Innebörd 

Situated practice 

(Erfarenhetsanknytning) 

Utgår från elevernas livsvärldar och erfarenheter (även från informella 

lärmiljöer). I undervisningspraktiken kan det röra sig om 

erfarenhetsanknytning på flera sätt; av mediet, av ämnet, av avsändaren 

etcetera. 

Overt instruction 

(Strukturerad undervisning) 

Undervisning som stödjer elevens lärande i undervisningspraktiken 

genom begreppslig undervisning, byggandet av metaspråk och modellerat 

tänkande som ger eleven ökad kontroll över sitt lärande. 

Critical framing 

(Reflektion) 

 

Undersökning av mening genom teoretisk distans för att komma åt 

meningsskapandets sociala och kulturella kontext. I 

undervisningspraktiken kan det göras genom att ställa frågor om 

avsändare, syfte och mottagare och hur meningsskapandet påverkas av 

detta. 

Transformed practice 

(Transformering i praktik) 

Den skapade kunskapen blir användbar i andra kontexter. I 

undervisningspraktiken kan det exempelvis innebära att kunskap om 

historiska skeenden används i skapandet av nytolkningar. 

Tabell 2: Fyra komponenter av pedagogik. Magnussons (2014, s. 116) översättning av The New London 

Groups modell (The New London Group, 2000). Jag har valt att göra några andra översättningar än 

Magnusson, se ändringar och motivering till ändringar i not.5  

                                                 

 

5 Jag har valt att ändra rubriken fas till del med bakgrund i att The New London Group själva betonar att delarna 

inte ska ses som faser som följer hierarkiskt efter varandra. Ordvalet del anser jag minskar risken att se delarna som 

på varandra följande. Valet att översätta Critical framing till Reflektion istället för Ifrågasätta har sin grund i att 

minska risken att Critical framing uppfattas som någonting negativt. Ordet Ifrågasätta kan uppfattas som negativt 

laddat till skillnad från ordet Reflektion som har en mer neutral ton. Jag bedömer att bytet av ord behåller 

huvudmeningen med kategorin. Jag har valt att översätta Transformed practice till Transformering i praktik istället 

för Magnussons Använda kunskap eftersom jag tycker att Transformering i praktik på ett tydligare ätt förmedlar 

transformeringsaspekten i delen i modellen. Slutligen har jag ändrat Magnussons exempel i sista bekrivningen av 
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The New London Group betonar att modellen inte ska ses som faser som följer efter varandra. 

Delarna i modellen ska snarare ses som delar som är relaterade tillvarandra i ett komplext samspel 

(The New London Group, 2000, s. 32). Det som beskrivs i modellens olika delar anser jag vara 

applicerbart i skapande verksamhet med undervisning som ger elever möjlighet till att utveckla 

förmågan att tolka uttryck. Tidigare i avsnittet 4.4 behandlades hur erfarenhet, reflektion och praktik 

(baserad på Deweys tankar om reflektion) hänger samman med skapande verksamhet och med att 

tolka uttryck och detta illustrerades med en modell med tre cirklar (figur 1). The New London groups 

fyra delar kan kopplas samman med denna modell. Nedan ser ni ett försök att illustrera hur The New 

London Groups modell Fyra komponenter av pedagogik och modellen över Deweys tankar om reflektion 

hänger samman (Dewey, 1999; Rodgers, 2007; The New London Group, 2000).  

 

Figur 2: Reflektionsmodell baserad på Deweys tankar om reflektion (Dewey, 1999; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Rodgers, 

2007) med The New London Groups delar i modell Fyra komponenter av pedagogik (The New London Group, 2000). 

 

I studien av konstpedagogernas verksamhet (studie 1) kunde fem olika typer av att tolka uttryck 

identifieras (se avsnitt 2.3):  

                                                 

 

innebörd från att sluta med ”... används i diskussioner om dagsaktuella händelser.” till ”… används i skapandet av 

nytolkningar.” 
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1. Få intryck av uttryck 

2. Skapa en tolkning 

3. Tolka uttryck i processen (för att se nästa steg) 

4. Tolka ett eget uttryck   

5. Tolka någon annans uttryck eller ta del av någon annans tolkning av uttryck 

De olika typerna av att tolka uttryck kan även de kopplas till The New London groups modell Fyra 

komponenter av pedagogik (The New London Group, 2000). Jag gör här en beskrivning av 

konstpedagogernas verksamhet sedd genom The New London Groups modell. Nyckelorden från The 

New London Groups modell är fetmarkerade i beskrivningen för att tydliggöra kopplingen.  

I konstpedagogernas inledande moment med visning, kallat ”Få intryck av uttryck”, gjordes en 

erfarenhetsanknytning genom att pedagogerna använde konsten för att tala om, för eleverna, viktiga 

teman. Konsten blev verktyg för att eleverna skulle kunna sätta ord på tankar och idéer de bar på. Den 

samtalsbaserade visningen kunde också vidga perspektiv genom nya kopplingar och genom att 

eleverna tog del av varandras tankar i gruppsamtalet i reflektion. Pedagogen kunde genom sina frågor 

locka eleverna att använda kunskap från andra kontexter i konstsamtalet (transformering). 

I konstpedagogernas följande moment där eleverna fick skapa själva kopplat till temat, kallat ”Skapa 

en tolkning”, fick eleverna skapa något med sina händer där de behövde transformera sina tankar från 

visningen i ett gestaltande. När eleven skapade tog hen användning av sina gamla och nya 

erfarenheter. I skapandeprocessen kunde eleverna ibland behöva hjälp att se hur de skulle gå vidare 

eller hur ett specifikt uttryck kunde förstärkas. Det här momentet kallar jag ”Tolka uttryck i processen”. 

Eleven reflekterade i görandet alternativt hjälpte en pedagog eller en klasskompis eleven att 

reflektera på distans för att få syn på nya möjligheter.  

I det avslutande bildsamtalet kring artefakterna eleverna skapat, kallat ”Tolka ett eget uttryck” och 

”Tolka någon annans uttryck eller ta del av någon annans tolkning av uttryck”, reflekterade eleverna samtidigt 

som de använde sig av sina kunskaper (transformering) och delade dem med gruppen. Samtalet blev 

också en erfarenhetsanknytning där gruppens deltagare kunde dela tolkningar utifrån en gemensam 

upplevelse.  

Samtliga moment i det konstpedagogiska programmet kan sägas vara delar i en strukturerad 

undervisning som stöttade elevens lärande genom begreppslig undervisning, byggandet av metaspråk 

och modellerat tänkande som gav eleven ökad kontroll över sitt lärande. Den här beskrivningen av 

konstpedagogernas verksamhet sedd genom The New London Groups modell visar att modellens 

samtliga fyra delar förekommer i den konstpedagogiska verksamhetens samtliga fem delar. 
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De identifierade fem olika typerna av undervisningsmoment (tabell 1) tycks fungera samman med 

ovanstående modeller något som ger dem en teoretisk förankring. 

4.6. Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck 

I tabell 1 var beskrivningarna (kolumn HUR) direkt kopplade till den specifika konstpedagogiska 

verksamheten som studerats. Nedan är tabell 1 omarbetad till en analysmodell. Här är beskrivningarna 

borttagna från kolumn HUR och kolumnen VARFÖR är tillagd. Kolumnen VARFÖR är tänkt att 

spegla de motiv som ligger bakom de didaktiska avväganden pedagogen gör. Kolumnen HUR kan 

samla allmänt hållna exempel på undervisningsdesign som kan användas för det specifika momentet. 

VAD? VARFÖR? HUR? 

1. Få intryck av uttryck   

2. Skapa en tolkning   

3. Tolka uttryck i processen (för 

att se nästa steg) 

  

4. Tolka ett eget uttryck   

5. Tolka någon annans uttryck 

eller ta del av någon annans 

tolkning av uttryck 

  

Tabell 2: Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck. Olika typer av undervisningsmoment för att tolka uttryck 

identifierade i studie 1 

En aspekt som skiljer ovanstående undervisningsmoment åt är om uttryck tolkas utifrån något 

någon annan skapat eller utifrån något man själv skapar eller skapat. När du tolkar någon annans 

artefakt kan du göra det utan förkunskaper om material, tekniker eller syftet med föremålet. Det ger 

dig en annan ingång i tolkningen jämfört med om du själv har varit i närkamp med material och teknik 

samt vet syftet med artefakten. Du använder dina sinnen och tar in artefaktens uttryck utan annan 

kännedom om processer, tekniker och material än du kan avläsa från artefaktens yttre. 

När du skapar kan det upplevas som att du går i närkamp med materialet (Bergström, 2014, s. 17–

21). Du använder alla dina sinnen och prövar och omprövar. Den här dialogen påverkar din förmåga 

att tolka uttrycket. Då du upplevt skaparprocessen med alla sinnen kan man tro att du på ett rikare 

sätt skulle kunna beskriva artefaktens uttryck. Studier jag lyfter fram i forskningsöversikten (Borg, 

2008; Ekström, 2008; Lutnæs, 2013) visar dock att den inre dialog du fört med material och teknik är 
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svår att översätta från upplevelse till verbalt språk. Du har en upplevelse av närkampen och dialogen 

med materialet, men du tycks inte nödvändigtvis kunna sätta ord på upplevelsen. Den många gånger 

långsamma slöjdprocessen kan också färga av sig på omdömet och göra att du, på gott och ont, läser 

in mer i uttrycket än den som inte skapat artefakten gör (Westerlund, 2015). Din uppfattning av 

artefaktens uttryck kan färgas av eventuella förvecklingar eller misslyckanden i processen, spår som 

inte märks i den färdiga artefakten, och inte kan läsas av andra än av dig. 

Jag har nu visat hur Deweys tankar om reflektion och The New London Groups modell Fyra 

komponenter av pedagogik kan kopplas samman i en undervisningspraktik där elever lär genom att tolka 

uttryck (Dewey, 1999; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Rodgers, 2007; The New London Group, 2000). 

Tabell 2 kommer att användas som analysverktyg vid analysen av par-intervjun hos Levande Verkstad 

samt re-analysen av intervjuerna med konstpedagogerna vid museet. Analysen av intervjuerna speglas 

även mot modellen för Deweys tankar om reflektion (Dewey, 1999; Rodgers, 2007) och The New London 

Groups modell Fyra komponenter av pedagogik (The New London Group, 2000) samt mot en 

slöjdundervisningskontext för att återknyta till uppsatsens syfte. 
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5. Syfte och frågeställningar 

I forskningsöversikten framkom tydligt att elever och pedagoger kan uppleva att det är svårt att 

tolka uttryck. Det framkom också att forskning om att tolka uttryck i en undervisningskontext behöver 

stärkas. I teoriavsnittet klargjordes teori kring att lärande kan stärkas när vi reflekterar i dialog samt att 

erfarenheter, reflektion och praktik kan ses som delar i en cirkulär process i estetiskt lärande. Vidare 

presenterades en koppling till multiliteracy och en analysmodell för undervisning i att tolka uttryck. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken potential det finns i aktiviteten att tolka uttryck i en 

slöjdundervisningskontext.  

Uppsatsens frågeställning är: Hur arbetar pedagoger i en kvalificerad pedagogisk verksamhet med 

att tolka uttryck och vilket förhållningssätt har de kring detta?  

Med kvalificerad pedagogisk verksamhet avses i den här uppsatsen att verksamheterna har en lång 

tradition av att arbeta med utvecklade metoder för tolkning av uttryck6. Att välja att studera 

kvalificerade pedagogiska verksamheter är ett syftesrelaterat urval för att fånga potenta exempel för 

hur detta kan göras. Empirin hämtas från verksamheter utanför skolan slöjdundervisningskontext för 

att öppna för vidgade perspektiv. Studien använder bildens och konstens kontext med begrepp, 

metoder och traditioner samt språkvetenskapliga och filosofiska teorier för att undersöka vad tolka 

utryck kan innebära inom slöjdundervisning.  

5.1. Relevans 

Det finns relevans för forskningsfrågan. Studien skulle tillföra den didaktiska forskningen för 

ämnesdidaktiken slöjd genom en inblick i hur pedagoger i en kvalificerad pedagogisk verksamhet 

arbetar med att tolka uttryck och vilket förhållningssätt de har kring detta. Även om det här är en liten 

studie kan den öppna upp för vidare forskning inom området. Forskning med fokus på slöjdlärares 

förhållningssätt i undervisning skulle kunna tillföra mycket i undervisningspraktiken i skolan och ge 

elever och lärare användbara redskap. Det skulle kunna stärka de estetiska ämnena som periodvis har 

ett ifrågasatt existensberättigande inom svensk skola och samhälle. 

Förmågan att beskriva och reflektera kring artefakter hänger även samman med lärarens 

bedömningsarbete i slöjd. Studien kan ge redskap för ett utvecklat, formativt bedömningsarbete och 

ge förutsättningar för likvärdighet i bedömningen genom ett stärkt professionellt språk, ett metaspråk 

kring tolkning av uttryck. Det skulle också kunna hänga samman med andra ämnen som använder 

artefakter av olika slag (bilder, film, objekt) i undervisningen. Till exempel svenska där bilder används 

i multimodala texter, men där många lärare huvudsakligen besitter kompetens att bedöma text-

                                                 

 

6 Här hänvisar jag till verksamheternas bakgrundshistorik där tydliga inslag av bild-/konstpedagogik förekommer, 

se (Enström, u.å.) och (Södra Stockholms Folkhögskola, u.å.-a). 
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elementen i elevernas produktioner. Den här forskningen skulle, i förlängningen, kunna bidra till att 

ge verktyg för en mer rättvisande bedömning där de olika delarna i multimodala texter värderas mer 

jämlikt. Kompetensen att tolka uttryck är även av stor vikt i källkritiksammanhang, något som är ytterst 

aktuellt i en tid där vi dagligen översköljs av bildflöden. En utvecklad förmåga att tolka och värdera 

uttryck kan vara till god hjälp vid kritisk granskning av artefakter; bilder och objekt, i olika 

sammanhang. 
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6. Metod 

Inom konstvetenskapen har man en stark tradition av att tolka konstföremål. Det togs upp 

inledningsvis i bakgrundsavsnittet. Inom bildundervisningen tar man stöd i den traditionen för att 

arbeta med målen som rör bildanalys och tolkning av artefakters uttryck. I forskningsöversikten 

framkom att slöjdlärare, slöjdlärarutbildare och elever har svårt att på ett utvecklat sätt tolka uttryck 

med ord (Borg, 2008; Broman m.fl., 2013; Ekström, 2008). Bildlärare tycks ha tydligare verktyg för att 

hantera ordsättandet av uttryck. Med bakgrund av det har jag valt att undersöka hur pedagoger som 

arbetar med både bild och slöjd beskriver sin undervisning i syfte att få syn på ledtrådar till att se vilken 

potential aktiviteten att tolka uttryck skulle kunna ha inom slöjden och hur aktiviteten skulle kunna 

främjas. 

6.1. Val av informanter 

Studien består av två analyser: En re-analys av en tidigare studie, studie 1 (se avsnitt 2. Bakgrund), 

där konstpedagogisk verksamhet vid ett konstmuseum studerades och en analys av ny empiri från en 

liknande, men oberoende skapande verksamhet. Fokus för studie 1 var hur konstpedagogerna 

iscensatte samtal kring tolkning av uttryck. Valet av konstpedagogverksamheten som studieobjekt 

grundade sig i att verksamheten hade en lång tradition av att arbeta med konstpedagogik (Enström, 

u.å.). Resultatet från studie 1 är underlag till denna studies forskningsfråga. I den tidigare studien 

framkom att samtal kring artefakters uttryck inte var en isolerad aktivitet som skedde vid ett avgränsat 

tillfälle i skaparprocessen. De två konstpedagogerna var i stort eniga i sina beskrivningar av hur de 

arbetade med att låta eleverna tolka uttryck och det väckte mitt intresse för hur pedagoger beskriver 

hur de arbetar med att utmana elever i att tolka uttryck.  

Jag vill i den här studien fortsätta undersöka hur pedagoger själva beskriver sin undervisningsdesign 

kring att tolka uttryck. Med undervisningsdesign avser jag det sätt som pedagogen arrangerar sin 

undervisning inkluderat varför hen väljer att göra som hen gör. I den här uppsatsen innefattar 

begreppet undervisningsdesign de didaktiska grundfrågorna vad (innehåll), hur (tillvägagångssätt) och 

varför (motiv till val vad och hur). För att få mer material för att få syn hur pedagoger själva beskriver 

sin undervisningsdesign kring att tolka uttryck, valde jag att göra en fallstudie genom en par-intervju. 

Jag valde att även i den nya empirin titta på en specifik praktik för att fånga in hur pedagoger med en 

inarbetad, medveten metod för att tolka uttryck beskriver sin undervisning. Den specifika praktiken 

jag valde var Levande Verkstad. Liksom konstpedagogerna i den tidigare studien har Levande 

verkstadspedagogerna en lång tradition av att arbeta med bildpedagogik och de har en genomarbetad 

metod för sin verksamhet (Södra Stockholms Folkhögskola, u.å.-a).  

Gemensamt för bild- och slöjdlärare samt bild- och konstpedagoger är att de, i sin verksamhet, 

förväntas ge eleverna möjlighet att tolka uttryck. En skillnad mellan pedagogerna i empirin och bild- 

och slöjdlärare är att pedagogerna i empirin är fria från skolans styrdokument inklusive bedömning 
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och betyg samt fria från skolans ämnesindelningar. I den här studien ser jag dessa skillnader som 

fördelar eftersom det kan ge en bred bild av vad samtal kring skapande kan vara.   

Pedagogerna i de två sammankopplade studierna; Levande verkstadspedagogerna och 

konstpedagogerna, har inget direkt samband förutom att båda verksamheterna, oberoende av 

varandra, arbetar med liknande verksamhet. De två konstpedagogerna har olika grundutbildning 

(konstnärlig utbildning respektive fotografi, pedagogik och konstvetenskap) medan de två Levande 

Verkstadspedagogerna båda har en grund som dramapedagoger och Levande Verkstads egen 

metodkurs för pedagoger.  

Verksamheterna som ingår i studien är små och urvalet av informanter har av naturliga skäl varit 

de tillgängliga pedagogerna. 

6.1.1. Levande verkstad 

Levande Verkstad är en konstpedagogisk metod som bygger på idén om att alla människor i 

grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig. Metoden utvecklades av grafikern, målaren 

och pedagogen Adelyne Cross-Eriksson på 1960-talet. Cross-Eriksson var starkt influerad av 

Bauhausrörelsen efter att själv ha varit både elev och lärare på New Bauhaus i Chicago, en skola byggd 

av exilelever från den tyska Bauhausskolan (Illinois Institute of Technology, u.å.; Södra Stockholms 

Folkhögskola, u.å.-a).  Normkritiskt experimenterande med en bredd av material och teman, enskilt 

och i grupp, karaktäriserar Levande verkstads metod. En viktig del är också samtal där man reflekterar 

över det som skapats och då intresserar sig för personliga uttryck och tankar. Södra Stockholms 

folkhögskola driver sedan 50 år tillbaka en tvåårig Levande Verkstads pedagogutbildning samt ett antal 

andra kurser såsom kreativt skrivande och inspirationskurser för pedagoger (”Södra Stockholms 

Folkhögskola”, u.å.-b). 

6.2. Metod för empirin 

Empirin bygger, som jag tidigare nämnt, på två studier med kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Studie 1 genomfördes inom ramen för en metodkurs i mastersprogrammet i didaktik och är inte 

tidigare publicerad. Studien beskrivs kortfattat i avsnitt 2.3. Forskningsfrågan i studie 1 liknar frågan i 

denna uppsats och empirin från studie 1 kan därför bli ett meningsfullt tillskott för att skapa förståelse 

för den här uppsatsens forskningsfråga. I föreliggande uppsats görs en re-analys av intervjumaterialet 

från studie 1. Re-analysen ligger till grund för en analysmodell samt används som jämförande exempel 

i analysen. 

I studie 2 genomfördes en auskultation och en par-intervju vid en bildpedagogisk Levande 

verkstadsverksamhet. Valet av bildpedagoger från Levande verkstads verksamhet som respondenter 

grundar sig, som jag tidigare nämnt, i att de har en lång tradition av att arbeta bildpedagogiskt. De 

använder skapandet av uttryck samt samtal kring uttryck och processen som en medveten metod.  
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Levande Verkstadspedagoger arbetar med liknande verksamhet som bild- och slöjdlärare och empirin 

bör därmed kunna appliceras i ett slöjdsammanhang. 

I studie 1 intervjuades pedagogerna enskilt, men hos Levande Verkstad genomförde jag en par-

intervju med två pedagoger. Genom att intervjua två pedagoger tillsammans kunde jag skapa en 

naturlig samtalssituation där pedagogerna kunde använda sitt professionella språk mellan varandra. 

Språk och uttryck informanterna använde kunde bli synligt och analyseras.  I par-intervjun skapades 

det också möjligheter för att synliggöra om pedagogernas professionsspråk var samstämmigt eller om 

de använde olika ord och begrepp om samma företeelser. Upplägget för par-intervjun har drag av en 

fokusgrupp-metod genom att det är själva diskussionen som är föremål för analysen. Syftet är att 

undersöka hur pedagogerna kollektivt förstår forskningsfrågan (Dahlin Ivanoff & Holmgren, 2017, s. 

70–76). 

Intervjuerna i både studie 1 och 2 är genomförda med semistrukturerad intervjuform (Aspers, 2011, 

s. 142–144) och utgick från intervjufrågor (se bilaga 1 och 2) som skapats utifrån forskarfrågorna. De 

planerade intervjufrågorna kompletterades med frågor från auskultationsanteckningar. 

Intervjufrågorna var grunden, men intervjuerna hade samtalskaraktär vilket gav pedagogerna möjlighet 

att utveckla sina tankar (Aspers, 2011, s. ibid). Öppenheten i intervjuerna gav också möjligheten att nå 

även oförutsedda aspekter rörande forskningsfrågorna. Genom auskultationen skapades en gemensam 

förförståelse inför mina intervjufrågor. Den gemensamma förståelsen möjliggjorde fördjupade 

följdfrågor kring specifika iakttagelser. Auskultationerna och intervjuerna hos musikpedagogerna 

genomfördes i december 2018 och auskultationerna och intervjuerna hos Levande 

verkstadspedagogerna genomfördes i mars 2019. Auskultationerna var 90-120 minuter och 

intervjuerna var cirka 60 minuter långa. 

Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades. Eftersom mitt fokus var innehållet i vad 

informanterna sa, valde jag att göra en mindre detaljerad transkribering där talspråk till stor del 

översatts till skriftspråk (Aspers, 2011, s. 155–159).  Alla transkriptioner är en form av tolkning och 

därmed kan man säga att analysarbetet startade redan i och med transkriberingen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 84–85). Vid genomläsning av transkriptionen parallellt med genomlyssning av den 

inspelade intervjun kunde nyckelord identifieras och utkast till teman urskiljas. Nyckelorden 

kombinerades sedan samman med temana och renodlades. I analysarbetet av intervjun med Levande 

Verkstadspedagogerna och re-analysen av intervjuerna med konstpedagogerna kunde temana sorteras 

i två huvudteman vilket förklaras i analysdelens inledning. Nio delteman kunde sorteras under de två 

huvudtemana. Deltemana sammanfattades med hjälp av nyckelorden och bildade underrubrikerna i 

analysdelen. Citat från intervjuerna matchades med deltemasammanfattningarna. Den matchningen 

blev också en kontroll av att jag uppfattat sammanfattningen av deltemana korrekt. Jag kunde se om 

deltemats innehåll stämde med citaten. Citaten finjusterades genom extra lyssning så att de skulle 

stämma med inspelningen. En del medhållande hummanden plockades bort och interpunktion 

förstärktes lades till för att citaten skulle bli mer läsvänliga. En del av dessa citat är återgivna i 
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analysdelen. Citat från konstpedagogerna från museet och Levande Verkstadspedagogerna presenteras 

invid varandra för att möjliggöra en jämförelse. 

Det är inte ovanligt att det uppstår överlappningar mellan temana i analys arbetet (Aspers, 2011, s. 

172–176). Bland föreliggande studies teman finns en sådan överlappning. Vissa delar av diskussionen 

kan passa i flera delteman, exempelvis kan ett uttalande om att verbalisera utan orden fint eller fult 

finnas i både kategorin Förhållningssätt och i kategorin Pedagogernas undervisningsdesign. Detta 

framgår i analysen. 

Jag ville se hur pedagogerna tänkte kring de didaktiska frågorna vad, varför och hur och till hjälp 

använde jag analysmodellen som presenterades avsnitt 4.6. 

6.3. Modell för förståelse 

För att stärka förståelsen av hur tolkning av uttryck kan förhålla sig till skapande och görande 

skapade jag en modellbild (se figur 1, Reflektionsmodell) av hur erfarenhet, reflektion och praktik 

hänger samman. Modellen speglar teorier från Dewey samt Dreyfus och Dreyfus mot varandra och 

mot slöjdens undervisningspraktik vilket leder till nya perspektiv på hur teorierna kan komma till 

praktisk användning i arbetet med elever i en skapande verksamhet. Dreyfus och Dreyfus teorier är 

ursprungligen formulerade utifrån en lärandepraktik för vuxna. I den här studien har teorierna 

placerats i lärpraktik för grundskoleelever. I teoriavsnittets andra del kopplades reflektionsmodellen 

(figur 1) samman med The New London Groups modell Fyra komponenter av pedagogik (The New 

London Group, 2000) och det kunde konstateras att de båda modellerna kunde samspela.  

6.4. Modell som analysverktyg 

I bakgrundsavsnittet identifierades fem undervisningsmoment för att tolka uttryck. I teoriavsnittets 

andra del kopplades aktiviteterna att skapa och tolka uttryck samman med teori från det multiliteracy-

pedagogiska fältet, närmare bestämt The New London Groups modell Fyra komponenter av pedagogik 

(The New London Group, 2000). Syftet med detta var att se skapa och tolka uttryck som literacy, d v s 

som språkanvändande och därigenom få tillgång till beprövade teorier kring språk och 

kommunikation. The New London Groups modell Fyra komponenter av pedagogik samspelade väl med 

de fem identifierade undervisningsmomenten och kunde därmed ge identifieringen en teoretisk 

förankring. 

De fem identifierade undervisningsmomenten kan motsvara den didaktiska grundfrågan VAD och 

tillsammans med de didaktiska grundfrågorna VARFÖR och HUR användes de som en analysmodell 

(se tabell 2) för studiens intervju med Levande Verkstadspedagogerna och för re-analys av de tidigare 

intervjuerna med konstpedagogerna på museet. Analysmodellen används i kombination med 

begreppen från The New London Groups modell Fyra komponenter av pedagogik (tabell 2 (The New 

London Group, 2000)) och Reflektionsmodellen (figur 1, (Dewey, 1999; Dreyfus & Dreyfus, 1986; 

Rodgers, 2007)). 
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6.5. Tolka 2D och tolka 3D 

Den här uppsatsen har huvudfokus på att tolka uttryck ur ett slöjdperspektiv och det kan därför 

vara av vikt att reda ut om det är någon skillnad mellan att tolka ett uttryck för en bild, en skulptur 

och ett slöjdföremål. En skillnad kan ligga i antalet dimensioner. Bilder; målningar, foton, illustrationer 

etc, har (i stort sett) två dimensioner, de är tvådimensionella. När vi betraktar en tvådimensionell bild 

ser vi alla bilden från samma vinkel eftersom bilden är ett av konstnären valt bildutsnitt. Bildutsnittet 

leder betraktaren till vad som är tänkt att se. En skulptur eller ett slöjdföremål7 har tre dimensioner, 

de är tredimensionella och när vi betraktar skulpturen och slöjdföremålet kan vi se dem från många 

olika vinklar. Sigurdson (2014, s. 153) funderar i sin avhandling om upplevelsen av ett tredimensionellt 

objekt genererar en rikare upplevelse jämfört med att uppleva något tvådimensionellt. I mötet med 

den tredimensionella artefakten har vi, som betraktare, möjlighet att välja bildutsnitt något som kan 

vara bidragande till att mötet med artefakten upplevs rikare. Genom aktiviteten att välja bildutsnitt 

blir vi därmed medproducenter av uttrycket. 

En annan skillnad kan ligga i syfte och funktion (Medbo, 2016). Konstverk, en målning eller en 

skulptur, kan sägas ha funktionen att kommunicera till betraktaren. I övrigt finns oftast inte så många 

andra krav på konstverkets fysiska funktion8. Ett slöjdföremål har å andra sidan oftast krav på sig att 

ha någon form av funktion. Syftet med ett slöjdföremål är oftast att det ska användas till något mer 

än att ”läsas” av betraktaren (Kress & Van Leeuwen, 2006, Kapitel 8). En slöjdad stol ska t ex gå att 

sitta på och en stickad tröja förväntas kunna bäras av en person. Funktionaliteten styr uttrycket och 

kan i lämna mer eller mindre spelrum för uttrycket. Ibland är spelrummet mycket litet som t ex en fiol 

som har en viss form för att den ska låta som den ska. Varken form eller materialval kan ändras 

nämnvärt. Ändå görs försök att tänja på gränserna exempelvis i elfioler som kan ha både annat material 

och andra former än de traditionella fiolerna har. Kravet på funktionalitet kan påverka uttryckets 

”röststyrka”. Med röststyrka menar jag här den stryka och den artikulation som uttrycket har. En 

målning kan relativt fritt med färg och linje uttrycka något och kan då ha en stark röst. En 

slöjdartefakts uttryck kan begränsas av krav på funktionalitet och därmed få en mer subtil och lågmäld 

röst.  

6.6. Validitet och reliabilitet 

Empirin i föreliggande studie kommer från intervjuer. Genom intervjuer kan forskaren få kunskap 

om andra människors tankar, attityder och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17–18; Trost, 

2010, s. 53). Den kvalitativa intervjun gör inte anspråk på att ge en exakt blid av verkligheten (Trost, 

2010, s. 31–32). Kvalitativ forskning syftar till att klargöra och skapa förståelse för ett fenomens 

                                                 

 

7 Med undantag för slöjdföremål av mer tvådimensionell karaktär såsom t ex intarsia och vissa typer av broderi. 

8 Ett konstverk kan ha en mängd olika funktioner, t ex att väcka frågor, att stärka identitet eller att provocera, men 

här avses artefaktens konkreta fysiska funktion. 
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egenskaper eller karaktär (Widerberg, 2002, s. 15). Forskarfrågan i denna studie besvaras genom min 

tolkning av informanternas beskrivning av sina verksamheter i intervjuerna. Ett sätt att försöka 

säkerställa att min framställan av respondenternas beskrivningar är korrekt är att de utkristalliserade 

deltemana i analysdelen rikligt exemplifieras med direkta citat från respondenterna. Ett annat sätt jag 

använder är att återkommande presentera citat från de två, av varandra oberoende, verksamheterna 

invid varandra och därmed ge läsaren en möjlighet att jämföra respondenternas uttalanden och värdera 

min tolkning av resultaten. 

I den här studien är jag det som Adriansen et al (2009) kallar ”double” insider, det vill säga jag har 

förkunskaper om forskarämnet genom att jag själv är slöjd- och bildlärare samt genom att jag tidigare 

själv deltagit i korta kurser i Levande Verkstads regi. Dessutom använde jag delvis kollegor som 

respondenter då konstpedagogerna på museet var samarbetspartners i den bildkurs jag var kursledare 

för vid Uppsala universitet. Att vara ”double” insider krävde ett medvetet förhållningssätt där jag som 

forskare delvis behövde skapa avstånd från min insider-roll för att få perspektiv. Insider-rollen gav 

också fördelar till exempel genom förförståelse och expertkunskaper som kunde göra att jag som 

forskare lade märke till betydande detaljer som en utomstående inte skulle uppmärksammat (Dahlin 

Ivanoff & Holmgren, 2017). Jag har följt rådet Adriansen et al ger att vara uppmärksam och medveten 

om riskerna med rollen. 

6.7. Etiska aspekter 

Intervjuerna är genomförda enligt praxis för vetenskapliga studier (Vetenskapsrådet, 2017). Innan 

studien genomfördes informerades informanterna om studiens syfte, studiens upplägg i stort, 

rättigheterna att vara anonym samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. När studie 1 

utvecklades till att användas för re-analys i föreliggande studie informerades berörda informanter om 

den utvidgade studiens syfte och de tillfrågades om godkännande av deltagande samt fick information 

om sina rättigheter. I presentationen av materialet namnges intervjupersonerna som A och B i 

respektive verksamhet. Verksamheterna är även de anonymiserade.  

6.8. Avgränsning 

Aktiviteten tolka uttryck rymmer många olika dimensioner och går att undersöka på många olika 

sätt. Jag har valt att undersöka pedagogers förhållningssätt rörande undervisning kring artefakters 

uttryck i skapande verksamhet. Studiens empiri är insamlad i verksamheter som inte drar gränser 

mellan skapande som grundskolan skulle etikettera som bild respektive slöjd. Studiens resultat går att 

applicera på flera olika skolämnen och i andra sammanhang, men utgångspunkten i studien är vad 

pedagogernas förhållningssätt kring tolka uttryck kan innebära för lärandet inom skolämnet slöjd.  

Kopplingarna till slöjden i den här uppsatsen är främst inriktade på trä- och metallslöjd. Detta på 

grund av att det där finns ett forskningsgap och det är dessutom den materialinriktning jag själv har i 

min slöjdlärarroll.  
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7. Analys 

I detta avsnitt analyseras par-intervjun med Levande Verkstadspedagogerna och kompletteras med 

re-analys av intervjuerna med konstpedagogerna (se studie 1, Bakgrund). I analysen framträdde två 

teman: pedagogernas förhållningssätt och pedagogernas undervisning. Nio delteman har sorterats in 

under de här två temana. Ett av de åtta deltemana kan sorteras i båda temana vilket förklaras nedan.   

Deltemana presenteras och exemplifieras med citat från intervjuerna. Pedagogerna benämns som 

A och B för respektive verksamhet. I de fall jag som intervjuare finns med benämns jag som E. Citaten 

från konstpedagogerna är markerade med grön bottenfärg och citaten från Levande 

Verkstadspedagogerna är markerade med blå färg. Det framgår även i text vem som talar. 

Sammankopplingen mellan par-intervjun med Levande Verkstadspedagogerna och re-analysen av 

intervjuerna med konstpedagogerna tydliggör likheter och skillnader. Det är en stor skillnad mellan 

verksamheternas förutsättningar för undervisningen. Konstpedagogerna möter nya elevgrupper under 

pass på 90 minuter och Levande Verkstadspedagogerna arbetar oftast med kända grupper under 

veckolånga teman. Denna skillnad kan ha inverkan på undervisningsdesignen. 

Pedagogerna inom verksamheterna var eniga i sina beskrivningar av undervisningens upplägg. Det 

gällde både Levande Verkstadspedagogerna och konstpedagogerna på museet. Resultatet från studie 

1 (se Bakgrund) visade att samtal kring artefakters uttryck i det konstpedagogiska sammanhang jag 

studerade inte var en isolerad aktivitet som skedde vid ett avgränsat tillfälle i skaparprocessen. Även 

studien hos Levande Verkstadspedagogerna visade tydligt att pedagogerna såg tolkandet av uttryck 

som en integrerad del i skapandeprocessen.  

I resultatet som här presenteras används tabell 2 som analysmodell (se 4.6 Tabell 2: Analysmodell 

för undervisning i att tolka uttryck). Analysmodellens kategori VAD består av de fem typerna av att 

tolka uttryck som identifierades i studie 1. I analysen undersöks om dessa fem typer av att tolka uttryck 

även förekommer hos Levande Verkstad. Från re-analysen vet vi redan att de förekommer hos 

konstpedagogerna på museet. Analysmodellens kategorier HUR och VARFÖR är i modellen tomma 

rutor. Kategorin HUR handlar om pedagogens tillvägagångssätt och VARFÖR speglar pedagogens 

motiv till valen av vad och hur. I analysen tolkas pedagogernas beskrivningar av verksamheten, 

nyckelbeskrivningar extraheras och placeras in i analysmodellens tomma rutor. I presentationen av de 

nio deltemana synliggörs hur de extraherade nyckelbeskrivningarna passar i analysmodellen genom att 

utsnitt av modellen visas. Analysen sammanfattas i tabell 3, se sidan 50. 

Begreppen från The New Londons modell Fyra komponenter av pedagogik (erfarenhetsanknytning, 

strukturerad undervisning, reflektion och transformering i praktik) spåras i analysen av intervjuerna 

(tabell 2, The New London Group, 2000) och en återkoppling till Reflektionsmodell baserad på Deweys 

tankar om reflektion (figur 1 (Dewey, 1999; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Rodgers, 2007)) görs.  
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7.1. Pedagogernas förhållningssätt 

I denna uppsats använder jag uttrycket förhållningssätt som likvärdigt med lärares värderingar och 

synsätt, i tanke och i handling. Förhållningssätt i den definitionen kan sägas ligga som en grund till de 

didaktiska val pedagogen gör i sin undervisningsdesign. Ett exempel på detta kan hämtas från avsnitt 

4.1. Där behandlades vad ett uttryck kan vara och två förhållningssätt presenterades: 1) 

förhållningssättet att en artefakt skapas med ett specifikt, bestämt uttryck och 2) förhållningssättet att 

uttrycket skapas vid betraktarens egen tolkning. Vilket av dessa förhållningssätt pedagogen väljer får 

konsekvenser för undervisningen. Pedagogen som väljer det första skapar en undervisning där 

eleverna ska försöka lista ut rätt svar på vad den som skapat (sändaren) har för avsikt med artefakten. 

Pedagogen som väljer det senare förhållningssättet skapar en undervisning där eleverna behöver hitta 

egna meningsskapande beskrivningar av vad uttrycket säger dem. Exemplet synliggör hur 

förhållningssättet kan styra våra didaktiska val kring didaktikens grundläggande frågor (vad, hur och 

varför).  

Jag har identifierat två förhållningssätt (som utgör delteman) hos de intervjuade pedagogerna; 

Synen på artefakter som berättande och det personliga uttrycket samt Verbalisera utan fint och fult.  

7.1.1. Synen på artefakter som berättande och det personliga uttrycket 

Synen på artefakter som något som kommunicerar delas av både konstpedagogerna och Levande 

Verkstadspedagogerna. Här är först några citat från konstpedagogerna på museet: 

Konstpedagog A: Jag vill inte att bilden ska behandlas som någonting som är fint. Jag vill att vi ska söka 
efter vad den berättar.  

Inspelning A, 10:49 
 

Konstpedagog A: Ja, för det igen, det här med berättandet alltså, att man inte faller in i att man liksom 
bara ritar med citationstecken, utan att man faktiskt funderar över: Vad är det min bild berättar? Hur ser 

man på bild min bild att det är en superhjälte temat för besöket var superhjältar?  

Inspelning A, 08:42 

Konstpedagogerna från studie 1 betonade att artefakterna berättar och genom de frågor 

pedagogerna ställde till eleverna kunde de få eleverna att tolka bildernas uttryck på ett icke-värderande 

sätt. Att varje elevs personliga tolkning var viktig var något som båda konstpedagogerna lyfte fram. 

Även Levande Verkstadspedagogerna betonade att artefakterna berättar.  

E: Vad tänker ni att ett uttryck är? 

Levande Verkstadspedagog A: Mmm… 

Levande Verkstadspedagog B: Oj… Alltså dels så... det finns många svar, dels så är det ju ett 
visualiserande av en tanke eller en känsla på något sätt. Det kan vara ett tema vi jobbar med och de vill 
berätta någonting och så försöker de då få till ett uttryck som på något sätt förstärker det de vill berätta. 

Inspelning C, 07:06 
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Levande Verkstadspedagog A: Jag tänker att, ja… Att det är lite som… Vi får intryck och så får vi 
uttryck. Att det är någon slags process det där… När jag själv får sända iväg det… 

Inspelning C, 08:41 
 

E: Vad har det (det personliga uttrycket) för roll i skapandet skulle ni säga? 

Levande Verkstadspedagog A: Jag tänker att den har rollen att det blir synligt, hörligt eller liksom… 
kännbart, att jag då kan på något sätt få syn på mig själv utifrån. Jag tänker om uttrycket aldrig kommer 

ut då är det processen här inne… då är det tankar. Lite som, som du sa, lite som drama… A hänvisar 
till något B sa tidigare om att hen som dramapedagog upplevde att inre tankar inte blev 

synliga Tankarna pågår, jag kanske har en inre bild, men jag kan aldrig kommunicera den om jag inte 
får ut det. 

Inspelning C, 08:59 

Utformningen av Levande Verkstadspedagogernas verksamhet tillät deltagarna att undersöka 

teman och material på ett mer mångfacetterat sätt jämfört med konstpedagogernas mer tidsstyrda 

verksamhet. Hos konstpedagogerna var det museets konst som gav intryck. Hos Levande 

verkstadspedagogerna fick deltagarna intryck genom olika sinnen som väckte känslor och tankar. Hos 

båda verksamheterna var det intrycken som med gestaltande genom skapande kunde ge ett personligt 

uttryck.  Uttrycket kunde sedan tolkas verbalt i gruppen. 

Informanternas beskrivningar visade att deras förhållningssätt att bilder berättar förekom i flera av 

verksamheternas undervisningsmoment. Som exempel kan tas konstpedagogernas samtalsbaserade 

visning där pedagogerna visade exempel på artefakter från museets utställningar utifrån ett specifikt 

tema. Pedagogerna gav en modell genom att tala om artefakter som berättande och pedagogerna bjöd 

in eleverna att dela egna tankar och erfarenheter kring vad museets konst uttryckte. Pedagogerna 

etablerade ett metaspråk och gav modeller för hur man kan tala om en artefakt utifrån ett 

berättarperspektiv. Den här undervisningsdesignen var vald för att uttrycken i de noga utvalda 

artefakterna som visades skulle kunna vidga elevernas perspektiv och ge eleverna idéer inför det skapande 

momentet i besöket. Dessa motiv till undervisningsdesignen kan placeras i Analysmodell för undervisning 

i att tolka uttryck (se 4.7. tabell 2, i fortsättningen benämnd som analysmodellen) i kolumnen VARFÖR, 

se Analysmodell-utsnitt 1. Ovan beskrevs och exemplifierades hur pedagogerna visade exempel, 

fokuserade på ett specifikt tema och hur de anknöt till elevernas erfarenheter. Den undervisningsdesignen kan 

placeras i modellens kolumn HUR, se Analysmodell-utsnitt 1, tillsammans med användning av 

metaspråk som förekommer vidare i kategorin HUR i samtliga typer av undervisningsmoment för att 

tolka uttryck. 

Analysmodell-utsnitt 1, utsnitt av Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck (se tabell 2, avsnitt 6.4) 
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Introduktion av specifikt metaspråk för att tolka och beskriva olika modaliteter och meningsaspekter 

är en del i The New London Groups begrepp strukturerad undervisning (overt instruction). Det engelska 

begreppets ordval overt syftar till en undervisning där det finns utrymme för flera tolkningar (The New 

London Group, 2000, s. 32–36).  

7.1.2. Verbalisera utan fint och fult  

Både konstpedagogerna och Levande Verkstadspedagogerna betonade vikten av att inte prata om 

artefakter med termerna fint och fult eller rätt och fel. Förhållningssättet fick konsekvenser för hur 

pedagogerna formulerade sina frågor i samtalen om uttryck. 

Konstpedagog B: … det finns ju i konst inget rätt och fel, utan det är ju det man själv liksom tycker som 
är det som är där liksom, så att det blir ett liksom, ett öppet... ja, öppna frågor. De ska kunna få idéer och... 
och se vad de tycker att det handlar om liksom.  

Inspelning B, 13:47 

Levande Verkstadspedagog B såg att förhållningssättet fick konsekvenser för hur deltagarna 

arbetade med uttryck. 

Levande Verkstadspedagog B: … framförallt, det som jag tycker är den stora vinsten, det är att de är 
betydligt mer orädda i sitt skapande för att det kommer, det kommer inte att bedömas i fint och fult det de 
gör. ...Utan det blir snarare så här att, jamen får de en uppgift så sätter de igång direkt och de får massvis 
med idéer och provar sig fram och tar bort och lägger till... och kanske inte är lika, vad ska man säga... 
produktfokuserade, utan mer processinriktade... ähh... för att... jamen, jag tror att vi... Eftersom vi inte 
pratar så mycket om, om det blev snyggt eller inte, utan mer bara: Har du berättat det du vill? eller Förklara 
för oss hur du har tänkt! Vilka motstånd stötte du på? Hur löste du det? och... ja, välja sådana typer, så, 
så... Då tycker jag det är snabbare i liksom sitt... ja komma igång... att hitta... uttryck! 

Inspelning C, 36:14 

 

Levande Verkstadspedagog B: … och baksidan är ju det att om någonting är fint då finns det också 
någonting som är fult och risken är att det sitter en person bredvid som har kämpat jättemycket som upplever 
att det här blev inte lika fint som, som den där och om jag då har sagt att det där är fint, då finns det ju 
någonting fult och jag ser ju själv att det här...  är ju det fula! Och då har jag liksom plötsligt planterat en...  
liksom en värdering i klassrummet som... som är hämmande.  

Inspelning C, 39:52 

Levande Verkstadspedagogerna betonade också att tolkningen var individuell och personlig och 

inte behövde vara kopplad till skaparens avsikt. 

Levande Verkstadspedagog B: Nej men, alltså verkligen tydligt, alltså (A: Jaa) det här, det handlar 
bara om smak (A: Ja, det är smak). Vi har helt olika smak. 

Levande Verkstadspedagog A: Vad vi har för referenser... 

Levande Verkstadspedagog B: ... och det är ointressant egentligen (A: Ja), ja. 

Levande Verkstadspedagog A: Och sedan att när vi ser på något då är det ju mitt. Det är min historia. 
Det är inte den som har gjort det. (B: Mmm) Det är ju jättetydligt (B: Mmm) att det är jag som tolkar det 
(B: Mmm). Jag som betraktare. (B: Ja) Den som har skapat det har helt... en helt annan historia. Så det 
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är också en sådan där tydlig markering. Att när vi kikar på saker och jag bara: Oj, vad den där var läskig! 
Vad den var tråkig…, ledsen! Då är det ju jag... betraktarens tolkning. 

Inspelning C, 32:05 

Levande Verkstadspedagogernas ihärdiga förhållningssätt att inte benämna artefakter som fula eller 

fina kan kopplas till flera delar av The New London Groups modell Fyra komponenter av pedagogik (The 

New London Group, 2000). The New London Group beskriver reflektion (Critical Framing) som en 

grund för att kunna utveckla lärandet, d v s transformera lärandet till nya kontexter. Reflektionen 

behöver vara konstruktiv, menar de (The New London Group, 2000, s. 34). Att beskriva något som 

”Fint!” leder inte arbetet eller tanken vidare, menar Levande Verkstadspedagogerna. Att beskriva 

något som ”Fint!” kan knappast sägas vara konstruktivt. Pedagogerna kan inte nå det 

eftersträvansvärda förhållningssättet med artefakter som berättande med en undervisning där begreppen 

fint och fult används. Pedagogerna väljer istället en undervisningsdesign med språk och metoder som 

bland annat får eleverna att sätta ord på sina tankar om uttryck och förstå sina eller andras tankar 

vilket får eleverna att kunna vidga förståelsen kring ett tema. Dessa motiv till undervisningsdesignen kan 

placeras i analysmodellen i kategorin VARFÖR, se Analysmodell-utsnitt 2. Det didaktiska valet att 

inte tala om artefakter i begrepp som fint eller fult har sin grund i förhållningssättet att se artefakter 

som berättande (se avsnitt 7.1.1) och det är samtidigt även ett verktyg i undervisningen genom det 

sätt språkbruken används metodiskt. Förhållningssätt att bilder berättar och verbalisering utan fint eller fult 

med tillhörande metaspråk och modeller kan placeras i analysmodellen i kategorin HUR, se 

Analysmodell-utsnitt 2. Det leder oss till nästa tema, nämligen pedagogernas undervisning.  

 

 

 

 

   

Analysmodell-utsnitt 2, utsnitt av Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck (se tabell 2, avsnitt 6.4) 
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7.2. Pedagogernas undervisning 

I den här uppsatsen innefattar begreppet undervisningsdesign de didaktiska grundfrågorna vad 

(innehåll), hur (tillvägagångssätt) och varför (motiv till val vad och hur). Det här temat har fokus på hur 

pedagogerna gör, d v s vilket tillvägagångssätt pedagogerna har för att arbeta med innehållet tolka 

uttryck utifrån de motiv de har. Tillvägagångssättet kan beskrivas som didaktiska verktyg. Förutom 

språkbruket att inte använda orden fint eller fult vid beskrivning av artefakter (se förra avsnittet) har 

jag identifierat sex verktyg som även kan fungera som strukturer i undervisningen. Dessa sex verktyg 

utgör delteman i temat Pedagogernas undervisning. Det sjunde deltemat är inte ett verktyg utan snarare en 

förutsättning för undervisningen.  

7.2.1. Gruppen som didaktiskt verktyg 

Konstpedagogerna på museet har en undervisningsdesign där eleverna skapar enskilt. 

Konstpedagog A: Ja, men det är nog det här med allas egna kreativa skapande. Rätten att få göra på sitt 
eget sätt. Att det inte ska bli… att det inte ska pekas ut att det är fult eller fint. Alla får göra på sitt eget 
sätt. Ja, vi jobbar ju också ganska metodiskt med det enskilda skapandet. I bland har vi skapande i grupp, 
men det är mer när man kommer upp i gymnasienivå. Annars är det i princip alltid egna kreativa skapande. 

E: Kan du berätta lite mer om det valet? 

Konstpedagog A: Jo, men det handlar väl om det egna skapandet, den egna kreativiteten. Var och en ska 
på något sätt bli… Alltså få en tilltro till sin egen förmåga. Och det handlar ju både om visningen, att det 
jag ser i bilden är värt lika mycket som vad någon annan ser eller har sagt. Att jag tror på min förmåga att 
kunna tolka en bild. Och på samma sätt är min förmåga att kunna skapa och berätta någonting med mina 
händer med lera, med pennor eller vad det nu är för någonting, precis lika bra och värdefullt som någon 
annans.  

Inspelning A, 16:10 

Konstpedagogerna på museet lyfte fram rätten till ett eget uttryck som motiv till det didaktiska 

valet. Gruppen hade dock en roll i det inledande samtalet kring konsten i museet där eleverna.  

Konstpedagog A: Och vi har en visning i halvklass och visningen är en samtalsbaserad visning. Inte det 
traditionella att det är en konstpedagog som står och pratar utan det är viktigt att man får igång samtalet 
någon form av... dialog.  

Inspelning A, 05:55 

Gruppen hade också en roll vid de skapande momentet då elever kunde inspireras av varandra och 

gruppen hade även en roll vid det avslutande samtalet genom att mångfalden av artefakter kunde 

stimulera till synsättet att olika är något positivt.  

Konstpedagog A: Ja, men det är ju det här med bekräftelsen från kompisarna också. Att man får titta 
på det tillsammans och får se sitt eget på lite avstånd. Ja men...  

E: Tillsammans med andra? 

Konstpedagog A: Jag får se bilderna tillsammans med andra för ofta så brukar det bli så att bilderna 
blir bättre när de ligger tillsammans. Ja, när du har tio stycken och alla jobbat med olika teman och så ser 
man: Titta vad olika det blev! … 

Inspelning A, 33:42 
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I likhet med konstpedagogerna använde Levande Verkstadspedagogerna gruppen som didaktisk 

resurs för tolkandet av uttryck. Gruppen kunde vara ett forum för uttryck och i gruppen tolkades 

uttryck genom att det som skapades fick en mottagare som kunde ge respons. En skillnad var att 

Levande verkstadspedagogerna använde gruppen även i de skapande momenten.  

Levande Verkstadspedagog B: … Det handlar ju… Eftersom vi jobbar väldigt mycket i grupp. Det 
handlar också om att vi blir synligare och tydligare för varandra i gruppen. Det är ju inte så att man kanske 
står i en ateljé, en person, och så, och jobbar med uttryck, utan det handlar om kommunikation mellan 
deltagarna … och att få den här… att… ja men de blir tydliga för varandra. Deras tankar blir tydliga. 
Och det blir tydligare för mig själv också så.  

Inspelning C, 10:17 

Levande Verkstadspedagog B beskrev hur kommunikationen i gruppen tydliggjorde personens 

tankar. Det var inte bara skapandet i sig som stod för detta tydliggörande. Det var skapandet 

tillsammans med kommunikationen i gruppen som genererade ett tydliggörande av tankarna, menade 

hen. Under auskultationen kunde jag iaktta hur deltagarna inspirerades ordlöst av varandras uttryck 

genom rummets utformning. De stod bredvid varandra och skapade på ett papper som inte hade 

någon gräns mellan vad som var mitt eller ditt. Jag fick också ta del av hur deltagarna tolkade både 

processen och uttrycken genom olika aktiviteter såsom genom att skriva, genom rörelse och verbalt.  

Levande Verkstadspedagog B: Och jag tror att vi ofta gör så i Levande Verkstad, att det finns ett 
experimenterande, det finns ett tema, du jobbar i par, du jobbar individuellt, och så blir det grupparbete och 
så går det tillbaks. (A: Hummar medhållande) Så det går ju hela tiden runt så här. 

Inspelning C, 11:55 

Båda Levande Verkstadspedagogerna var tydliga med att gruppen var central i pedagogiken och att 

det var kommunikationsaspekten som var poängen med att använda sig av gruppen som resurs.  

Gruppen som resurs kan placeras i analysmodellen i kategorin HUR, se Analysmodell-utsnitt 3 

tillsammans med det som togs upp i förra avsnittet.  

Analysmodell-utsnitt 3, utsnitt av Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck (se tabell 2, avsnitt 6.4) 
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7.2.2. Kommunicera uttryck i processen 

Konstpedagogernas verksamhet styrdes mycket av fasta och ganska begränsade tidsramar vilket 

gjorde att pedagogerna behövde göra ett urval i fokus på samtal om uttryck. Samtalen fokuserade på 

vad artefakterna berättade och kommunikation kring processen var sekundärt.  

Levande Verkstadspedagogerna såg tolkandet som ett sätt att synliggöra individens tankar om 

uttrycket och om processen. Verbaliserande ansåg de vara viktigt för processen och formulerade 

beskrivningar av och i processen hängde starkt samman med uttrycket, menade de.  Tolkandet av 

uttryck kunde leda till nya idéer (nytt görande) och ny förståelse för ett material, en förståelse som 

sedan kunde leda till nya uttryck. 

Levande Verkstadspedagog B: … att verbalisera saker, det handlar ju om att medvetandegöra saker 
på ett sätt både för mig och för andra. Att kunna formulera. Vad är det jag gör? Varför gör jag som jag 
gör? 

Inspelning C, 55:51 

Informanterna beskrev hur man i Levande Verkstads pedagogik arbetade med processer i material, 

processer i gruppen, processer i personen och processer i rum genom att använda tid och rum som 

ett medvetet pedagogiskt verktyg. Det var ett cykliskt arbetssätt där olika processer följde på varandra 

oftast med ett gemensamt tema som band samman. Levande Verkstadspedagogerna menade att det 

var valen i processen som styrde uttrycket.  

Levande Verkstadspedagog A: ”Ja, jag tänker det är ju det där med reflektionen också. Att också göra, 
eeh... Ok, hade jag gjort det här... den.. Ja, men jag kanske hade valt det där materialet då hade jag kanske 
fått fram... Alltså, att någonstans också reflektera över sin egen ääh... de olika valen tänker jag. För det är 
ju det.. som egentligen är intressant. Vad jag väljer. Vilken väg tog jag? Jomen, jag tog den för jag orkade 
inte ta fram det där och så... Jamen, då blev det. Att också medvetandegöra mina val och i en process och 
sedan fundera...” 

Inspelning C, 43:31 

Genom att skapa och sedan verbalisera en tolkning av uttrycket kunde valen medvetandegöras, 

hävdade Levande Verkstadspedagogerna. I tolkandet reflekterade deltagaren och befäste på så vis de 

nya erfarenheterna som därefter kunde testas i en ny praktik. Den cirkulära processen återfinns i Deweys 

tankar om reflektion som illustreras genom modellen i figur 1 (se 4.4.1). 

De olika undervisningsmomenten för att tolka uttryck i analysmodellen beskrevs av pedagogerna 

som delar i en process. Som tidigare nämnt betonar The New London Group att begreppen i modell 

Fyra komponenter av pedagogik inte ska ses som faser som följer efter varandra. Delarna i modellen ska 

snarare ses som delar som är relaterade tillvarandra i ett komplext samspel (The New London Group, 

2000, s. 32). Att tolka och utvärdera ett uttryck för att se vad som är nästa steg i processen kan både 

vara ett undervisningsmoment (VAD) och ett undervisningsverktyg (HUR). Som 

undervisningsmoment är det ett moment som ger insikter om vad som kan vara nästa steg i processen. 

Som undervisningsverktyg kräver det vissa förutsättningar. Intervjuerna med pedagogerna visade att 

det kunde kräva ett särskilt förhållningssätt och en utformning av rum och tid så att lärande samtal i processen 
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kunde bli till. Det kunde också kräva ett specifikt metaspråk för att handledningen skulle bli stringent, 

se Analysmodell-utsnitt 4.  

7.2.3. Experimenterande för att hitta en röst 

Levande Verkstadspedagogerna såg bilder som berättande och skapandet som ett språk. Deltagarna 

kunde dela sina tankar och det personliga uttrycket genom de material de skapade med.   

Levande Verkstadspedagog B: … När de närmar sig ett nytt material så har vi väldigt mycket… så 
är det experimenterande först, att bara undersöka materialet. Och undersökandet tänker jag ger… i vart 
fall för mig och jag tror för många också, tankar om vilka uttrycksmöjligheter materialet har. Och det kan 
ju starta inre processer, så... ”Åh, men, ja, det här vill jag göra och det här skulle jag vilja säga i det här 
materialet.” Och sedan när det kommer ett tema då har de med sig från sitt eget och det gemensamma 
experimenterandet, alla m… alltså materialets uttrycksmöjligheter och då kan den här… omsätta inre saker 
i ett yttre, men jag tror likaväl att experimenterandet sätter igång (A: Hummar medhållande) inre tankar 
och processer också, så det är nog mycket en växelverkan.  

Inspelning C, 11:02 

Levande Verkstadspedagog B: Och jag tänker över en termin så försöker vi nog blanda... alltså 
medgörliga material till lite mer utmanande material. Platta till tredimensionella för att få... för det är så att 
varje material har ju sina uttrycksmöjligheter och sina utmaningar. 

Inspelning C, 47:16 

Informanterna beskrev hur deltagarna, genom de experimenterande inslagen i undervisningen, 

kunde lära känna olika materials uttrycksmöjligheter och genom reflektionsinslagen i undervisningen 

kunde deltagarna dela och samla erfarenheter och därigenom utveckla ett mer medvetet personligt 

berättande. 

På grund av tidsramarna hade eleverna i konstpedagogernas verksamhet inte så mycket utrymme 

att experimentera. I mötet med materialen fick dock eleverna möjlighet att tolka en tanke i ett material 

och utmanades därefter att verbalisera uttrycket.  

Konstpedagog B: Och sen så tror jag att många elever är vana att prata om saker och så där och hur 
saker ska vara osv, man vet hur det ska vara och hur man ska säga. Sen kommer man till verkstaden och 
sedan ska man göra samma sak praktiskt… i ett annat språk, då kommer liksom och lägger till liksom. 
Och då är det som om, som att det kan vara svårare ibland att bryta en norm i en bild än att bara stå och 
säga hur man bryter en norm. Då sätter det sig i kroppen på något sätt och när man har gjort en normbrytande 

Analysmodell-utsnitt 4, utsnitt av Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck (se tabell 2, avsnitt 6.4) 
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hjälte här är det liksom svart på vitt. Man kan ta i den, då får man stå för det på något sätt. Det är ju 
mycket mer.  

Inspelning B, 31:15 

Pedagogerna beskrev hur deltagarna/eleverna fick gestalta en tanke genom att skapa. Gestaltningen 

tolkades sedan i grupp. Dessa moment återfinns i kategorin VAD i analysmodellen (rad nr 2, 4 och 

5). Den gestaltande aktivitet som pedagogerna beskrev kan kopplas till The New London Groups 

begrepp Transformering i praktik (Transformed Practice, se avsnitt 4.5) där både reflektion och 

erfarenhetsanknytning kan rymmas. I arbetet med att gestalta använder eleven sina erfarenheter och 

reflektioner för att komma vidare i processen. Det här illustreras i figur 1 och 2 där Deweys tankar om 

reflektion i handling åskådliggörs. 

7.2.4. Metoder som främjar nya uttryck 

Genom att använda beskrivande ord istället för värderande ord för att prata om en artefakts uttryck 

menade Levande Verkstadspedagogerna att det blev lättare att utveckla formuleringar kring uttryck. 

En metod som pedagogerna använde för att arbeta fritt från normer och konventioner var att arbeta 

med slumpen. Slumpen kan förstärka ett uttryck och kan ta skapandet bortom det normativa, menade 

Levande Verkstadspedagogerna. De slumpskapande övningarna verkade vara starkt etablerade hos 

Levande Verkstadspedagogerna och användes flitigt som en strategi för att hjälpa deltagarna att nå 

utanför ramarna. Ett exempel var strategin de kallar ”Positiva handikapp”.  

Levande Verkstadspedagog B: Alltså, vi tar bort någonting för att förstärka något annat. T ex ta bort 
synen för att förstärka handen. Vi får inte klippa, men vi får riva. Men det gör att det blir lite slumpmässig 
yta och det kan förstärka ett uttryck. Eller vi jobbar med leran under bordet så att vi inte ser var vi gör. Vi 
känner och det blir lite inslag av slump i det som också förstärker ett uttryck som vi kan jobba vidare med. 
Så det där med att ta bort någonting för att förstärka något annat, det är som ett positivt handikapp skulle 
man kunna kalla det för.  

Inspelning C, 14:21 

Levande Verkstadspedagogerna menade att det positiva handikappet tvingade deltagaren att tänka 

i nya banor och lockade fram nya uttryck. En annan vanligt förekommande strategi var ”Som om-leken” 

som handlar om att ikläda sig en roll som öppnar för nya eller skärpta egenskaper. 

Levande Verkstadspedagog A: Ja, slumpen... Men så tänker jag också den här leken: "Som om". Jag 
tänker att det är någonting för att också hitta ett uttryck. Att jag släpper på kraven. ”Som om vi var 
upptäcktsresande”, eller ”Som om vi är... det är första gången jag gör det här”... Då tänker jag att det blir 
en förutsättning som kanske får ett annat uttryck. Så jag kan överraska mig själv. Att sätta, ta iväg en 
fantasiresa. 

Inspelning C, 15:46 

Detta kan göra att du kan överraska dig själv utanför normen, ansåg Levande 

Verkstadspedagogerna. Fantasileken kan få dig att släppa krav, skärpa iakttagelseförmågan och kan ge 

mandat till ett kreativt beteende. 

Även konstpedagogerna använde ibland dramainspirerade metoder för att få eleverna att uppleva 

konsten. Ett exempel var ”Skulpturlek” där eleverna fick härma en artefakts uttryck med sin kropp.  
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Konstpedagog A: … och med mindre barn så gör vi också skulpturlek ofta. Att de får ställa sig som 
skulpturerna och så får de andra gissa vilken man är. Då blir det ännu mer att alla… för kroppen… att 
man förstår att det är tredimensionellt. Du är alltså så! Då står de och så får de andra gissa vilken skulptur 
de föreställer.  

Inspelning A, 17:50 

Pedagogerna hade namngett sina metoder och använde namnen som ett internt lokalt metaspråk. 

När Levande Verkstadspedagogen talade om ”Som om-leken” fanns i kollegiet och bland deltagarna en 

samförståelse kring vad metoden innebar och vilka effekter den kunde få i undervisningen. 

Metaspråket får i den här användningen en metodisk funktion och blir ett verktyg för att forma 

undervisningen. Metaspråk i den här funktionen kan placeras i analysmodellen i kategorin HUR, se 

Analysmodell-utsnitt 5 tillsammans med uppgifter som anknyter till elevernas erfarenheter kopplade till ett 

gemensamt tema och metoder som främjar uttryck. 

7.2.5. Avgränsningar som ger fokus 

Olika typer av avgränsningar kunde användas som medveten metod av både Levande Verkstads-

pedagogerna och konstpedagogerna.   

Levande Verkstadspedagog B: …Tiden är ju en väldigt så där... Ibland är det superkort tid... för att 
då sippar vi all censur. (A: Yeh, kör!) Och då är det bara att köra. Jag kan inte stå och välja mellan två 
saker jag tar det som dyker upp i huvudet... och då blir det en typ av uttryck (A: Ja, ja!) och ibland är det 
så här: Men idag ska vi verkligen få reflektera, gå på djupet (A: Ja, ja!) i tanken så att du får fånga upp 
den där som ligger långt ner (A: Aaaa) bak och så få med det.  

Inspelning C, 29:06 
 

Konstpedagog B: Just de här skolklasserna, då kan det vara skönt att ha en ganska avgränsad kort tid. 
Nu gör vi det på den här tiden. Och så känner jag själv när jag är konstnär. Man liksom… man får inte 
ha för mycket lång tid, för stor till frihet överhuvudtaget. Avgränsning föder ju kreativitet.  Nu har jag de 
här ramarna, ja, det hjälper en… att komma på idéer, det hjälper en att... att komma igång på något sätt. 

E: ... och temat?  Det är också någon form av avgränsningen skulle man kunna säga det? 

Konstpedagog B: Ja, ja, verkligen annars… Ja, precis temat… när man snurrar åt så… så blir det en 
fördjupning liksom. Annars blir det så… om man säger att man får göra vad man vill då blir det ju 

hamburgare... syftar på att eleverna skulle välja något i deras närmaste föreställningsvärld och 

då inte skulle utmanas i tanken ja, du förstår! Det blir liksom… Det blir liksom ingen… 

Inspelning B, 33:32 

Analysmodell-utsnitt 5, utsnitt av Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck (se tabell 2, avsnitt 6.4) 
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Levande Verkstadspedagogerna beskrev att övningar med kort tid blev en avgränsning som tog 

bort egencensur och främjade det spontana uttrycket, medan övningar med lång tid möjliggjorde 

reflektivt skapande där deltagarna kunde gå på djupet i tanken. Pedagogerna på Levande Verkstad 

applicerade den här metoden på skapande, på tolkande och i reflekterande. Genom att växla mellan 

kontraster i utformningar av övningar utmanades deltagarnas experimenterande och de fick en bredd 

av ingångar till form och uttryck. 

Det här sättet att använda tid som pedagogerna beskriver i citaten blir didaktiska verktyg för att nå 

det som förhållningssättet grundar sig i, nämligen att deltagarna/eleverna ska få bearbeta och uttrycka 

sina tankar genom att skapa och verbalisera kring det de skapar. För att den strukturerade 

undervisningen ska kunna innehålla erfarenhetsanknytning, reflektion och transformering i praktiken9 behöver 

pedagogerna styra tiden och temat på ett didaktiskt medvetet sätt.  En undervisningsdesign med ett 

tema som fokus kan placeras i analysmodellen, se Analysmodell-utsnitt 6.  

7.2.6. Arenor för att tolka 

På samma sätt som deltagarna i Levande Verkstadspedagogernas verksamhet fick undersöka 

material, beskrev pedagogerna att deltagarna även fick undersöka och experimentera med ord för att 

tolka uttryck. Pedagogerna beskrev hur de lät deltagarna leka med ord i olika grupprocesser för att 

med kreativitet locka fram ett utvecklande samtal om uttryck. Det här kunde ske i det i Levande 

Verkstadsundervisningen återkommande inslaget rundan. Rundan var ett cirkelsamtal som 

                                                 

 

9 begreppen från The New Londons modell Fyra komponenter av pedagogik (The New London Group, 2000) 

Analysmodell-utsnitt 6, utsnitt av Analysmodell för undervisning i att tolka uttryck (se tabell 2, avsnitt 6.4) 
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genomfördes med deltagarna sittandes i ring. Rundan kunde användas för avstämning vid en paus 

mitt i en skapande arbetsprocess eller som avslutande reflektion. Det som sas eller gjordes i rundan 

kunde generera tankar, idéer och uttryck som sedan kunde användas i nästa steg i processen, menade 

Levande Verkstadspedagogerna.  

Levande Verkstadspedagog B: För att det... inför en runda, för att du ska sätta ord på så behöver jag 
oftast leka med orden för att hitta vilka ord vill jag använda. För att hitta vilka ord vill jag använda för att 
beskriva någonting. Och då kan det vara ... jamen, antingen att man sitter två och två, och så kastar jag ut 
några frågeställningar och så sitter vi och samtalar om det här först så att jag får testa lite olika ord, så att 
jag känner: men det här…, jamen det här stämmer för min process i det här. 

Inspelning C, 24:41 

Rundan hade tydliga regler som t ex att alla fick möjlighet att komma till tals och att en i taget 

talade. I de fall rundan användes för att ge respons på något som skapats var det alltid den som skapat 

som fick diktera villkoren för vad som skulle ges respons på. 

Elevernas besök hos konstpedagogerna inleddes med en samtalsbaserad visning och 

undervisningspasset avslutades med att artefakterna eleverna skapat ställdes eller lades tillsammans 

och gruppen hade ett bildsamtal där varje elev fick säga något om den egna artefaktens uttryck kopplat 

till det specifika temat.  

Konstpedagog A: Och sen avslutar du med ett samtal där eleverna får berätta om sin egen grejer de har 
skapat och får bekräftelse på vad de har gjort för något och lyssna på varandra.  

Inspelning A, 07:00 

Samtalet i sig var inte målet, betonade konstpedagog B.  

Konstpedagog B: … sen är ju samtalet ett medel, inte målet. Det är ju kreativitet på något sätt. Att 
man lär sig att… man lär sig hitta sin kreativitet, att man kan göra saker. Få fram saker, skapa saker.  
Och att man blir sedd känner jag. När vi har de här genomgångarna, att alla bli sedda på lika villkor. 
Alla får lika mycket tid och så där. Och sen är det på något vis… Jag tror att man blir stärkt i sin identitet 
har jag en känsla av…  

Inspelning B, 22:07 

Pedagogerna i de två olika bildpedagogiska verksamheterna hade skapat specifika arenor för att ge 

utrymme för deltagarnas/elevernas tolkningar. Den typen av etablerade arenor med didaktiska 

strukturer kan placeras i analysmodellens två sista moment där uttryck tolkas verbalt i grupp. Att 

momenten är sist i modellen behöver inte betyda att de tidsmässigt förläggs sist i processen. Hos 

Levande Verkstad var det tydligt att arenorna användes återkommande genom hela projektområdet. 

Det cykliska synsättet på skapandeprocessen återfinns även i Deweys tankar om reflektion som illustreras 

genom modellen i figur 1 (se 4.4.1). Modellen visar att den som skapar, i processen, snurrar runt, runt 

i en spiralrörelse mellan erfarenhet, reflektion och praktik. 

7.2.7. Pedagogens roll 

Pedagogen roll är det nionde och sista deltemat som kunde identifieras i analysen. Deltemat har att 

göra med Pedagogernas undervisning men är mer en förutsättning för undervisningen än ett verktyg. 
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Levande Verkstadspedagogerna betonade att pedagogens goda teknik- och materialkunskaper var 

en förutsättning för undervisningsdesignen.  Pedagogerna använde sig av slumpen som metod, men 

planeringen av övningarna var långt ifrån slumpmässig. Pedagogernas samtal visade att väl 

genomtänkta och innovativa kombinationer av tema och material som utmanade och engagerade 

deltagarna i att experimentera och skapa egna uttryck hörde till Levande Verkstads-pedagogens roll. 

Pedagogerna behövde också kunna vara flexibla och behövde kunna anpassa och ändra 

undervisningen efter deltagarnas infall utan att tappa projektområdets tema och syfte. Det här ställer 

krav på en pedagog som är trygg i att skapa och tolka uttryck, ansåg pedagogerna. Pedagogen behöver 

veta vilket uttryck som kan genereras av vad för att kunna göra medvetna och strategiska val i 

undervisningen.  Att formulera processen och kunna verbalisera artefakters uttryck kan vara ett sätt 

att öva upp den här förmågan som pedagog, menade pedagogerna.  

Levande Verkstadspedagog B: … om jag inte vet varför jag gör saker, ja men, då är det omöjligt för 
mig att sätta ord på det. Då är det ju slumpen som styr allting. Men vet jag att jag gör Löpande bandet 

specifik Levande Verkstadsövning på det här sättet för att det ger ett visst uttryck som jag kan 
komma åt på ett lättare sätt än om jag gör på ett annat sätt, ja men då, då har jag påbörjat ett formulerande. 

Inspelning C, 1:00:22 

Undervisningsstrukturen hos Levande Verkstad möjliggjorde deras arbetssätt. De arbetade oftast 

med teman som tilläts sträcka sig över tid och de arbetade oftast undersökande med ett material under 

en hel vecka. Lokalernas utformning var skräddarsydda för pedagogiken och erbjöd rymliga salar där 

projekt kunde stå framme samt ett flertal materielrum med rikligt med material. 

Konstpedagogerna på museet hade en viktig roll som samtalsledare. I det inledande samtalet om 

konstverk i museet och i det avslutande samtalet om elevernas skapade artefakter ansvarade 

pedagogerna för att etablera det eftersträvansvärda förhållningssättet att artefakter berättar något och 

inte värderas i fint och fult.  

Konstpedagog A: Jamen, det kan vara en sådan enkel sak som hur man formulerar en fråga. Eller hur 
man börjar. Vad det är man vill få ut... 

Inspelning A, 37:07 

Pedagogrollen som The New London Group beskriver i strukturerad undervisning (Overt Instruction) 

är en lärare som på ett medvetet sätt ger eleverna undervisningsaktiviteter som styr dem till de viktiga 

aspekterna i lärandet (The New London Group, 2000, s. 33). Det stämmer bra överens med den roll 

som informanterna i studien beskriver att de har. 

7.3. Sammanfattning av analys 

I analysen har det framkommit att pedagogerna i båda verksamheterna använde sig av momenten 

i analysmodellens kolumn VAD. Pedagogerna kunde ge beskrivningar för varför de valt att ha med 

dessa moment och de kunde även ge exempel på hur detta yttrade sig i undervisningen. Tabell 3, 

nedan, sammanfattar pedagogernas beskrivning av deras undervisningsdesign. 
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VAD? VARFÖR? HUR? 

1. Få intryck av uttryck Uttrycken kan ge vidgade 
perspektiv och dig idéer. 

Visa exempel 

Fokus genom ett specifikt tema 

Anknyta till elevernas erfarenheter 

Etablering av metaspråk 

2. Skapa en tolkning Det du har svårt att sätta 
ord på kan kanske 
uttryckas gestaltat i t ex 
form och färg. 

Uppgifter som anknyter till elevernas 
erfarenheter kopplat till ett gemensamt tema 

Metoder som främjar nya uttryck 

Metaspråk 

3. Tolka uttryck i 

processen (för att se 

nästa steg) 

Uttrycken visar tecken på 
hur det går i arbetet och 
ger kunskap om hur du 
kan fortsätta. 

Förhållningssätt och utformning av rum och 
tid så att lärande samtal i processen kan bli till 

Metaspråk 

4. Tolka ett eget uttryck För att förstå något,  

t ex ett tema, dina eller 
andras tankar. 

Förhållningssätt att bilder berättar 

Verbalisering utan fint eller fult 

Återkoppling till erfarenheter och tema 

Metaspråk och modeller 

Gruppen som resurs 

5. Tolka någon annans 

uttryck eller ta del av 

någon annans tolkning 

av uttryck 

För att förstå något,  

t ex ett tema, dina eller 
andras tankar. 

Förhållningssätt att bilder berättar 

Verbalisering utan fint eller fult 

Återkoppling till erfarenheter och tema 

Metaspråk och modeller 

Gruppen som resurs 

Tabell 3: Modell för undervisning i att tolka uttryck. Olika typer av undervisningsmoment för att tolka 

uttryck identifierade i studie 1 
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8. Diskussion 

Tidigare forskning inom det slöjdpedagogiska fältet visade att aktiviteten att tolka uttryck kunde 

upplevas som svår av både elever och lärare (Ekström & Hasselskog, 2015; Lutnæs, 2013) och studier 

visade att lärarna saknade metaspråk för den här aspekten av undervisningen (Borg, 2008; Ekström, 

2008). Den föreliggande studiens informanter tycktes dock inte tycka att tolka uttryck var svårt. De 

använde aktiviteten tolka uttryck på flera olika sätt som ett verktyg i undervisningsdesignen genom 

specifika metoder och som ett mål genom en strävan efter att hitta det personliga uttrycket. Den här 

diskussionen kommer att lyfta fram vad resultaten av analysen visar angående forskningsfrågan: Hur 

arbetar pedagoger i en kvalificerad pedagogisk verksamhet med att tolka uttryck och vilket 

förhållningssätt har de kring detta? Resultaten diskuteras och sätts i relation till teori och modeller som 

presenterats i teoriavsnittet. Uppsatsens syfte har ett tydligt fokus på slöjdundervisning och jag gör 

därför också en koppling till en slöjdundervisningskontext.  För kopplingen till 

slöjdundervisningskontext använder jag mig av den nationella ämnesutvärdering i slöjd 2013 (Ekström 

& Österlund, 2015, i fortsättningen benämnd som NÄU13) eftersom den kan ge en relativt aktuell 

och välunderbyggd bild av hur slöjdundervisningen ser ut idag. NÄU13 består av en enkätstudie och 

en fördjupningsstudie. 

Jag startar med den andra delen av forskningsfrågan eftersom den behandlar det första delen av 

analysen. 

8.1. Pedagogers förhållningssätt kring att tolka uttryck 

Forskningsfrågans andra del handlar om pedagogers förhållningssätt vid undervisning där man 

tolkar uttryck. I denna uppsats använder jag uttrycket förhållningssätt som likvärdigt med lärares 

värderingar och synsätt – i tanke och handling. Förhållningssättet påverkar didaktikens grundläggande 

frågor; vad, hur och varför. I sammanfattningen av analysen (tabell 3) speglar kolumnen VARFÖR 

vilka motiv pedagogen har för att göra de didaktiska val hen gör. För varje särskilt 

undervisningsmoment för att tolka uttryck (kolumnen VAD i tabellen) har pedagogerna i studien 

tydliga tankar om varför de väljer den specifika undervisningsdesignen. Motiven till valen hade inte 

att göra med att speciella teknikkunskaper skulle läras ut eller att deltagarna eller eleverna skulle 

använda ett material på ett visst sätt, något som kunde vara motivet till val av undervisningsdesign i 

de slöjdundervisningsstudier som initialt togs upp i avsnittet tidigare forskning (t ex Andersson m.fl. 

(2016) där studenter ska lära sig att svarva). Teknikkunskaper och material var centrala även hos 

informanterna i föreliggande studie, men de användes inte som motiv eller mål utan som verktyg för 

att nå motivet. För pedagogerna i studien hade motivet till valen att göra med strävan efter att hitta 

det personliga uttrycket. För att eleven eller deltagaren skulle kunna hitta sitt personliga uttryck 

behandlades artefakter som berättande. De artefakter som de använde som inspiration och de 

artefakter som skapades hade uttryck som tolkades. Uttrycket sågs som artefaktens röst som kunde 

berätta något om kultur, kontext och identitet i förhållande till det specifika tema pedagogerna valt. 
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Alla fyra informanterna betonade att de såg artefakter som berättande och att eleverna genom att tolka 

uttryck kunde dela sina tankar. 

Fördjupningsstudien i NÄU13 (Ekström & Hasselskog, 2015, s. 162) visade att det var vanligast 

att arbetsområden hade en teknik, ett material eller ett föremål som fokus. Hos informanterna i studien 

var fokus istället ett tema. Tekniker, material eller föremål var redskap för att öka förståelsen för temat 

och för att hitta det personliga uttrycket. Ett för stort fokus på vad eleverna ska göra eller framställa 

riskerar göra att man missar vad eleverna ska lära sig i och genom uppgiften, menade författarna till 

NÄU13 (Ekström & Hasselskog, 2015, s. 163). Ett fokus på att framställa en produkt kan leda till att 

läraren till stor del intar ett instruerande förhållningssätt och kan ge mindre utrymme för dialog där 

eleverna får komma med egna förslag på lösningar. Valet av fokus tycktes styra lärarrollen. 

De skapande verksamheter studien undersökt kan inte helt jämföras med en 

slöjdundervisningskontext. Slöjden i skolan har fasta tidsramar och många gånger begränsningar i 

förutsättningar för material och lokaler. Levande Verkstadspedagogerna hade specialanpassade lokaler 

och kunde arbeta med samma projektområde i veckor. Pedagogerna på konstmuseet hade dock 

begränsningar i tid och lokaler som påminner om skolans kontext. De mötte eleverna i 90 minuter 

och behöver anpassa sin verksamhet till lokaler som var anpassat för andra parallella verksamheter. 

Trots detta bedrev de en verksamhet där tolka uttryck genomfördes på en mångfald av olika sätt. 

8.2. Hur pedagoger arbetar med att tolka uttryck 

Den första delen av forskningsfrågan handlar om hur pedagoger beskriver hur de arbetar med att 

tolka uttryck.  I sammanfattningen av analysen (tabell 3) motsvarar pedagogernas beskrivningar av hur 

de gör kolumnen HUR. För varje särskilt undervisningsmoment för att tolka uttryck (kolumnen VAD 

i tabellen) har pedagogerna väl etablerade metoder. Utmärkande är den tid i undervisningsdesignen 

som läggs på att samtala om ett tema (som hos konstpedagogerna) eller experimentera med material 

(som hos Levande Verkstadspedagogerna). Det är först efter ett gediget förarbete som deltagaren och 

eleven förväntas kunna skapa ett personligt uttryck som hen också då kan beskriva. Det här 

tillvägagångssättet skiljer sig mycket jämfört med det som beskrivs i NÄU13. Där framkom att de 

flesta lärare i fördjupningsstudien hade en passiv roll i idéutvecklingsarbetet. Eleverna förväntades i 

flera av grupperna själva utveckla sina idéer utifrån den givna uppgiften och tiden som avsattes var 

ofta knapp (Ekström & Hasselskog, 2015, s. 168). Författarna frågade sig om det många gånger 

minimala utrymmet för förarbete beror på att både elever och lärare var så starkt inriktade på 

produktionen att idéutveckling inte fick de förutsättningar och det utrymme som skulle behövas för 

att följa styrdokumentens direktiv (Ekström & Hasselskog, 2015, s. 169). Informanterna i föreliggande 

studie hade ett starkt processfokus där uttrycket var centralt. Den här skillnaden i förhållningssätt och 

tillvägagångssätt kan vara en förklaring till varför elever och lärare i grundskolan tycker att det är svårt 

att tolka uttryck. Tolkandet tycks kräva ett gediget förarbete. 

I analysen framkom ett annat utmärkande drag i hur pedagogerna i studien arbetar med att tolka 

uttryck, nämligen hur de använder sig av gruppen. Gruppen användes aktivt som didaktiskt verktyg 
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för att utveckla elevernas och deltagarnas förmåga att tolka uttryck. Det här är en stor skillnad jämfört 

med slöjdundervisningen som beskrivs i NÄU13:s fördjupningsstudie. I de flesta slöjdsalarna som 

undersöktes arbetade eleverna enskilt (Ekström & Hasselskog, 2015, s. 110). I teoriavsnittets första 

del lyftes att reflektion är en viktig del i lärprocessen (Dewey 1999). Där lyftes också att tolkning kan 

ses som en del av reflektionen och att tolkning i dialog kan leda till ett utvecklat lärande (Mercer, 2000, 

2008) samt hjälpa oss att förstå oss själva bättre (Ricœur m.fl., 1993, s. 53–55; Selander & Ödman, 

2005, s. 31; Säljö, 2014, s. 104–119). Det skulle vara intressant att veta vilka bevekelsegrunder 

slöjdlärarna i fördjupningsstudien i NÄU13 har. Grundar de sina didaktiska val att låta eleverna arbeta 

enskilt större delen av tiden på forskning, på erfarenheter eller på tradition? 

8.2.1. Reflektionens betydelse för att tolka uttryck 

I teoriavsnittets första del presenterades Deweys tankar om reflektion och lärande i form av en 

modell (figur 1). Både Levande Verkstadspedagogerna och konstpedagogerna i min tidigare studie 

arrangerade undervisningen så att det skapades utrymme för reflektion. Hos konstpedagogerna var 

det den tydliga strukturen som bjöd in till reflektion genom ett inledande konstsamtal i dialog med 

eleverna och ett avslutande bildsamtal kring de artefakter eleverna skapat. Hos Levande 

Verkstadspedagogerna fanns också en struktur. Även om den i större utsträckning kunde 

karaktäriseras som omväxlande med inslag av ständiga överraskningsmoment, så fanns där 

återkommande moment och strategier som skapade ramar och utrymme för reflektion. Hos 

konstpedagogerna på museet fick eleverna gå något varv i reflektionsmodellen (se figur 1, nyckelorden 

från modellen är i följande mening fetmarkerade). Den inledande visningen gav erfarenhet av bilder 

och samtalet gav möjlighet till reflektion, skapandemomentet gav eleverna praktik och viss 

erfarenhet och i det avslutande bildsamtalet fick eleverna erfara andras uttryck och möjlighet att dela 

reflektioner om uttrycken. Möjligtvis kunde elever snurra flera varv i reflektionsmodellen under 

skapandemomentet, men det konstpedagogiska besökets knappa tid begränsade i viss mån. Hos 

Levande Verkstadspedagogerna arrangeras undervisningen så att deltagarna gavs möjlighet att röra sig 

runt i reflektionsmodellen varv efter varv. Levande Verkstadspedagogerna använde gruppen som ett 

didaktiskt verktyg och lät deltagarna experimentera med material och ord för att i cirkulära processer 

skapa och tolka uttryck. 

Enkätundersökningen i NÄU13 visade att drygt 5 % av undervisningstiden ägnades åt reflektion 

och värdering (Ekström & Hasselskog, 2015, s. 102). Auskultationen hos konstpedagogerna visade att 

tiden som lades på gemensam reflektion inte behövde vara omfattande för att vara av stort värde. 

Konstpedagogernas slutsamling var ofta kort, men tycktes ha stor betydelse för att ge eleverna en 

möjlighet att tolka uttryck.  

8.2.2. Pedagogernas interna metaspråk 

Levande Verkstadspedagogerna liksom konstpedagogerna i studie 1 var samstämmiga i sina 

beskrivningar av de undervisningsmetoder de använde. Pedagogerna i respektive verksamhet använde 
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specifika begrepp och namn för metoder och strategier de använde sig av, t ex ”Som om-leken” och 

”bilder som berättande”. De specifika begreppen och namnen var internt kända, de var vedertagna och 

de användes flitigt av pedagogerna. Begreppen och namnen hade dock inte karaktären av allmänt 

kända begrepp såsom de Westlund (2013) kunde identifiera i sin studie om språklärares 

professionsspråk som exempelvis metakognition och inferenser. Levande Verkstadspedagogerna och 

konstpedagogerna i min tidigare studie kan sägas ha ett internt metaspråk.  

Jag har tidigare tagit upp att Borg (2008) menar att ett gemensamt språk kan utvecklas genom att 

grupper av lärare gemensamt diskuterar sig fram till någon form av konsensus i användandet av 

begrepp. Det verkar vara just det som pedagogerna i empirin gjort. Begreppen var en intern 

överenskommelse. Westlund (2013) visade i sin studie att de kanadensiska lärarnas tydliga metaspråk 

hade sin grund i den kanadensiska läroplanen som innehöll tydliga mål för läsförståelse och strategier 

för läsförståelse. Metaspråk som har grund i nationella styrdokument kan få större genomslagskraft 

och kan bidra till att olika pedagoggrupper kan mötas i samtal kring undervisningsmoment. Ett internt 

metaspråk kan medföra missförstånd och feltolkningar när verksamhetens idéer ska speglas mot 

aktuell forskning. Att ord och begrepp kan tolkas på många sätt kan vara en fördel i kreativt tolkande 

av uttryck, men i dialog kring pedagogik behöver språket vara skarpt och tydligt. Begrepp kan av 

misstag tolkas fel och värdefulla aspekter kan missas då parterna inte ser relevanta kopplingar. 

8.3. Styrkor och svagheter 

Jag har valt att samla min empiri i verksamheter som inte har tydliga gränser mellan 

ämneskategorierna bild och slöjd. De verksamheter som jag valt att undersöka arbetar med skapande 

och tolkande av uttryck med liknande metoder oavsett om det gäller att skapa tvådimensionellt eller 

tredimensionellt. Detta skiljer sig från grundskolan där skapande i bild och slöjd oftast ses som olika 

aktiviteter. En annan skillnad är att de valda verksamheterna inte sätter betyg efter den svenska 

grundskolans styrdokument. Att både analysmodellen och empirin kommer från en annan typ av 

skapande verksamhet än slöjdundervisning som är studiens perspektiv, kan uppfattas som 

problematiskt. En verksamhet som bedrivs utan styrdokumentens krav på innehåll och bedömning 

har andra förutsättningar jämfört med slöjdundervisningen i grundskolan vilket skulle kunna göra att 

studiens resultat blir svårt att överföra till en slöjdkontext. Ämnesgränser och styrdokument är dock 

konstruktioner som ur ett vetenskapligt perspektiv behöver granskas och ifrågasättas för att kunna 

fungera på ett adekvat sätt. Att verksamheterna i föreliggande studie har en frihet från ämnesgränser 

och en frihet från skolans styrdokument kan ge vidgade perspektiv. Verksamheternas egna strukturer 

och förhållningssätt kan speglas mot en skolslöjdkontext och öppna för andra synvinklar. Eventuella 

skillnader kan fungera som katalysatorer som kan synliggöra nya möjligheter. 

Uppsatsens analysmodell (tabell 2) är skapad från den egna empirin från re-analysen av studie 1. 

Det har varit en styrka att få möjlighet att testa om undervisningsmomenten som identifierades kunde 

appliceras i en oberoende men liknande verksamhet. Den sammanfattande modellen (tabell 3) har inte 

provats i slöjdverksamhet och kan därmed inte ännu sägas vara en allmänt fungerande modell. 
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Modellen kan dock fungera som inspiration och skulle kunna testas i en slöjdkontext genom fortsatt 

forskning. 

I studien används teorier kring multiliteracy, texttolkning och läsinlärning i syfte att nå ett vidgat 

textbegrepp där dualiteten mellan text och bild suddas ut. Att använda teorier och modeller från andra 

ämnesdomäner är inte helt oproblematiskt. Det kan uppstå terminologiproblem när begrepp inte är 

direkt överförbara mellan domänerna. Det kan också uppstå en obalans mellan den mycket 

vedertagna, textbaserade språkdomänen och den, i forskningssammanhang, mindre etablerade 

estetiska domänen. Med en medvetenhet om implikationerna kan mötet mellan domänerna också bli 

fruktbart och ge nya perspektiv. 

Uppsatsen är en fallstudie med relativt få informanter och empirin ger endast en begränsad bild av 

hur undervisning av att tolka uttryck kan se ut. Det kan vara problematiskt att dra slutsatser från ett 

sådant underlag. Syftet med en intervjustudie med kvalitativ metod, som föreliggande studie tillämpar, 

är att försöka klarlägga och förstå hur saker och ting uppfattas och hur människor kan tänka, känna 

och förhålla sig till olika fenomen (Widerberg, 2002, s. 15). Syftet är inte att söka allmänna allmängiltiga 

sanningar. Resultaten i föreliggande studie ska ses som pusselbitar i förståelsen för hur 

undervisningsdesign för att tolka uttryck kan utvecklas.  

Här i diskussionen och även tidigare i uppsatsen använder jag NÄU13 för att ge en relativt aktuell 

och välunderbyggd bild av hur slöjdundervisningen ser ut idag. Pedagogernas undervisningsdesign 

som den beskrivs i NÄU13 jämförs med studiens teori och resultat och en hel del diskrepans 

synliggörs. Det är en styrka att ha en nationell ämnesutvärdering som jämförelsematerial eftersom den 

har en vetenskaplig uppbyggnad. Det bör dock beaktas att fördjupningsstudiens underlag är av relativt 

liten omfattning (nio elevgrupper) och även om NÄU13 är relativt aktuell så är en svaghet att den är 

sex år gammal. NÄU13 genomfördes endast två år efter den senast läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 

2018a), lanserades. Man kan anta att de nya skrivningarna kring att tolka estetiska och kulturella uttryck 

kanske inte hunnit implementerats tillräckligt hos pedagogerna när utvärderingen genomfördes. Jag 

vill tro att slöjdlärare idag, åtta år efter de nya styrdokumentens införande, hunnit anpassa sin 

undervisning så att den ger bra förutsättningar för elever att utveckla sina förmågor i och genom att 

tolka uttryck. 

8.4. Förslag på vidare forskning  

Forskningsfrågan skulle med fördel kunna undersökas med fler informanter och i en 

slöjdundervisningskontext. Tabell 3, Modell för att undervisning i att tolka uttryck, skulle kunna utmanas 

genom att testas i slöjdundervisning, men även i andra kontexter. Det skulle också vara intressant att 

undersöka om det är någon skillnad på att tolka uttryck i en artefakt någon annan gjort jämfört med 

att tolka ett uttryck i något man själv skapat.  
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9. Konklusion 

Studien visar att tolkning av uttryck i en pedagogisk kontext inte kan begränsas till ett avgränsat 

tillfälle i skaparprocessen. Tolkning av uttryck är ett flertal olika undervisningsmoment som har olika 

effekt på lärandet och har olika bakomliggande motiv.  Att tolka uttryck kan ses som didaktiska verktyg 

som kan användas för att generera inspiration inför ett arbetsområde, som formativ utvärdering under 

arbetsprocessen och som summering av erfarenheter vid ett arbetsområdes slut. Tolkningen av uttryck 

kan öppna för nya perspektiv som kan påverka förmågan att skapa och tolka uttryck samt påverka den 

personliga utvecklingen.  

Att tolka uttryck tycks vara en förmåga som kan övas upp genom medveten pedagogisk 

undervisningsdesign. Ett grundat förhållningssätt, ett gemensamt professionsspråk, ett metaspråk, 

samt användandet av gruppen som en resurs tycks kunna vara till stor hjälp för att utveckla 

undervisning kring att tolka uttryck. 
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11.  Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor studie 1 

Intervjufrågor ministudie 

Hur iscensätter lärare lärande samtal kring bilder/objekt som elever skapar/skapat? 

1. Du arbetar som bildpedagog här på museet. Kan du berätta kort om din bakgrund?  

2. Har du något annat jobb vid sidan av detta? 

3. Vad gör du som bildpedagog på museet? 

 

4. När ni har skaparverkstad med elev-/barngrupperna. Hur gör ni? Kan du berätta om upplägget i 

stort? 

5. Ni har en hel del samtal om det eleverna skapar.  

a. När och hur sker de här samtalen? (Under produktionen, efter? När under/efter?) 

b. Vilken roll har de här samtalen? 

6. Hur gör du för att få till de här samtalen? 

a. Har du/ni någon speciell metod? 

b. Finns det några speciella begrepp/ord som är särskilt viktiga? 

7. Hur gör du för att eleverna ska bli delaktiga? 

a. Är det viktigt att eleverna är delaktiga? Berätta hur du tänker. 

8. Vad tror du att eleverna lär sig genom samtalen? 

a. Gör du något speciellt för att eleverna ska just lära sig? 

9. Är det något som du tycker är särskilt viktigt att tänka på i bemötandet av eleverna? 

a. Är det några särskilda normer du slår vakt om? 

 

Frågor från forskningsfrågan som jag håller koll på att jag täcker in 

 När sker dessa samtal? (under produktionen, efter? När under/efter?) 

 Vem driver samtalet? (läraren, eleven, båda?) 

 Vilka deltar i samtalet? 

 Hur? (Genom frågor, i s f vilka? Beskrivande, vem beskriver, vad beskrivs? Annat? Finns det en 

specifik metod? Vilka steg i ev metoden kan observeras?) 

 Vilka ord/begrepp används? Av vem? 

 Är samtalet normativt? På vilket sätt?  
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Bilaga 2. Intervjufrågor studie 2 

 

1. I er LV-verksamhet får ni deltagarna att skapa på olika sätt, de skapar uttryck. Vad är ett 

uttryck? Vilken roll tänker ni att uttrycket (det personliga uttrycket) har? …för skapandet? 

…för lärandet? …för drivkraften/inspirationen? 

 

2. I LV-verksamheten skapar deltagarna många gånger tillsammans. Ett enskilt skapande kan 

övergå till ett gemensamt som sedan övergår till par-skapande. Vilken roll har uttrycket i 

detta? Vad händer med uttrycket, vad händer med skapandet i de här olika faserna? 

 

3. Ni skapar tillfällen för samtal kring uttryck. Hur gör ni? Varför gör ni det?  

 

4. I samtalen pratar deltagarna/lärare-deltagare om uttryck. Kan man säga att de/ni tolkar 

uttryck? Vad innebär det att tolka ett uttryck? 

 

5. Behöver ett uttryck tolkas verbalt? Vad har den verbala tolkningen för betydelse? 

 

6. Vad tänker ni krävs av en som ska tolka ett uttryck? Vad behöver deltagaren kunna/ha 

varit med om? 

 

7. Hur kan deltagarens förmåga att tolka uttryck stärkas? Hur gör ni? 

 

8. Kan man skapa utan uttryck? 

 

9. Kan tolkningen av ett uttryck separeras från beskrivningen av processen? Hur hänger 

process och uttryck ihop? När i processen passar det att tolka uttryck? 


