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Sammanfattning I Abstract 

The aims of the thesis are to describe ways to obtain information needed for teaching and 
learning practical and artistic subjects at a folk high school, to look into which part the 
library plays in this search for information, and finally, to see what the library can do to 
meet the information needs existing arnong teachers and students of arts and craft. 

Qualitative interviews were made with four teachers, seven students and one librarian at 
one folk high school, providing data for the thesis. 

The results indicate five main ways to obtain information among the persons inter- 
viewed: through books, by their own work process, by sensuous experience, through 
communication with other people, and by the master of the craft passing on hisker 
knowledge to the apprentice. 

In this thesis some suggestions are also given for helping the library to meet the informa- 
tion needs of people involved in arts and craft work. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och tack 

Jag har som ämne för min magisteruppsats valt att titta på hur elever och lärare vid en 

estetisk linje på en folkhögskola skaffar information till undervisning och skolarbete. 

Jag kommer att koncentrera mig på de ämnen som ingår i linjens estetiska block. 

Orsaken till att jag valt en estetisk linje är att jag foreställer mig att sättet att skaffa sig 

information skiljer sig ganska mycket jämfört med en traditionell "läslinje", eftersom 

man jobbar mer praktiskt och ämnet till stor del består av skapande aktivitet, intryck och 

uttryck. 

Jag tycker det skulle vara intressant att se vad for vägar man använder sig av for att fa 

information och inspiration till denna studieform, då dessa skulle kunna bestå av så 

mycket mer än bara böcker. Jag foreställer mig att biblioteket kommer med som en av 

dessa vägar och jag kommer darför att se på bibliotekets roll i undervisningen och som 

väg till inspiration och kunskap, men det måste finnas många fler sätt och möjligheter 

att skaffa sig detta och det hoppas jag få fram i min undersökning. 

Efter att ha identifierat de olika sätten att skaffa information ska jag också titta på om 

det kan finnas fler sätt for biblioteken att möta de behov som uppstår vid 

informationssökning i estetiska ämnen, enligt vad som fiarnkommer vid intervjuerna. 

Jag valde en folkhögskola eftersom det är en annorlunda skolform jämfört med det 

traditionella skolväsendet (for närmare beskrivning se kap.2) och har ett rikt utbud av 

estetiska linjer med olika inriktningar. Den skola jag har tittat på har en estetisk linje 

som är inriktad p& bild, keramik och vävning. En närmare presentation av skolan och 

linjen följ er senare i uppsatsen. 

Jag vill se på hur man jobbar på en estetisk linje, vad man har för informationsbehov 

och i vilken utsträckning man använder sig av biblioteket, men aven andra 

informationskällor. Eftersom undersökningen begränsar sig till en skola blir detta inget 

som kan sagas allmängiltigt for alla estetiska linjer, men jag finner det ändå intressant 

som ett exempel på hur man jobbar och skaffar sig information vid en folkhögskolas 

estetiska linje. 

Angående ordet information: eftersom information är ett sådant vitt begrepp ska jag 

försöka redogöra för hur jag använder det i uppsatsen. Till information raknar jag allt 

som man ser, hör, känner, laser etc, dvs alla intryck man får utifrån. 



Information kan ha olika utformande, något som blir tydligt vid folkhögskolornas 

estetiska verksamhet, eftersom man dels tar del av information som finns i någorlunda 

bunden form, t.ex. i böcker eller i en lärares föreläsning och dels använder sig av 

sinnliga intryck såsom hur saker ser ut, former, farger, hur material man jobbar med 

känns etc. 

Som jag ser det kan dessa typer av information användas på olika sätt, dels den 

information som leder till praktisk kunskap, dvs hur man gör for att t.ex. dreja krukor 

eller trycka på tyg, dels den information som ger inspiration till arbetet, som gör att man 

f"ar nya ideer for sitt skapande, t.ex. att gå på utställningar och se andra konstnärers verk. 

Mellan dessa två betydelser ser jag dock ingen skarp gräns, de flyter istället in i 

varandra så att aven praktisk kunskap kan vara en kalla för inspiration. 

Här vill jag också passa på att tacka alla som varit inblandade i mitt uppsatsskrivande; 

min handledare Maj Klasson, alla kurskamrater i kollegie 3 och naturligtvis de lärare, 

elever och bibliotekarien vid folkhögskolan som ställt upp på intervjuerna. Tack aven 

till alla ni andra i min omgivning som fatt fungera som "bollplank" för mina ideer och 

som hjälpt mig under uppsatsskrivandets gång. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är alltså att se hur man i de estetiska ämnena vid en estetisk linje 

skaffar den information man behöver för att undervisa och for att kunna bygga upp en 

egen kunskap. Detta gäller då både lärare och elever, for lärarnas del blir det att se hur 

och var de skaffar underlag till lektionerna och sin undervisning och för eleverna hur 

och var de skaffar sig information och inspiration till sitt arbete. 

Syftet är också att titta på på vilket satt biblioteket blir en källa och resurs i detta 

informationssökande, och se om biblioteket eventuellt skulle kunna möta de 

informationsbehov som finns på fler sätt. 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna består av två delar: 

Hur får läme och elever vid en estetisk linje på en folkhögskola tag på den information 

de behöver till undervisning och arbete i de estetiska ämnena, enligt vad som 

framkommer vid intervjuer med dessa. 



Var kommer biblioteket in i detta informationssökande, skulle biblioteket kunna möta 

de informationsbehov som finns på fler sätt, och i så fall, hur? 

1.4 Material 

Mitt material kommer främst att bestå av intervjuer med lärare och elever vid den 

estetiska linjen och den biblioteksansvarige vid en folkhögskola. Till detta ko-er 

litteratur gällande b1.a. folkbildning, vuxenpedagogik och andra pedagogiska 

inriktningar. 

Jag har sökt efter litteratur som handlar om informationssökning till estetiska ämnen 

men ej funnit något skrivet om detta, endast sådant som handlar om i vilken 

utsträckning man använder sig av biblioteket och det har då fi-ämst gallt "laslinjema". 

Jag har valt att inte ta med detta i uppsatsen eftersom det inte är de linjerna jag skriver 

om. 

1.5 Metod 

Efter att jag bestämt mitt ämne och frågeställningar började jag söka litteratur om b1.a. 

folkbildning, vuxenpedagogik, undervisning i estetiska ämnen och 

folkhögskolebibliotek for att få en bakgrund till undersökningen. 

Jag bestämde mig for att genom intervjuer försöka ta reda på hur lärare och elever får 

tag på den information de behöver. I början tvekade jag mellan enkäter eller intervjuer 

men valet föll tillslut på intervjuer eftersom det verkade lättare att få fram hur de jobbar 

och söker information genom att prata med dem och ställa öppna frågor. Jag visste inte 

så mycket om deras arbetssätt innan jag kom dit och därför kändes det svårt att göra en 

enkät med fasta frågor. 

Därefter tog jag kontakt med en folkhögskola som verkade passa mitt syfte. Jag pratade 

med lararna vid den estetiska linjen och aven skolans bibliotekarie och alla var villiga 

att ställa upp på intervjuer. Vi bestämde att jag skulle ta kontakt med eleverna när jag 

fanns på plats på skolan, men de blev också varskodda av lärarna att jag skulle komma. 

Samtidigt med detta höll jag också på att fundera på fi-ågor till mina intervjuer och tog 

hjälp av både litteratur och handledare. Jag försökte hitta någorlunda öppna fragor att 



ställa så akt bfenjupersonerna skulle kunna prata fritt om sitt skolarbete och hur de får 

tag p& infiowation. 

Jag vistdes tre dagar på skolan och började med att prata med bibliotekarien om 

bibliotekets roll på folkhögskolan. Jag var även i biblioteket en del av tiden for att titta 

på hur det hgerade och användes. 
Eleverna W& jag en eftermiddag i Estethuset, där de har sina arbetslokaler, när 

några av dem var kvar på skolan for att jobba. Jag pratade med dem som var där och det 

blev s d @  sju intervjuer. 

En tanke; sam dagit mig efteråt är att jag kanske borde ha valt ut eleverna mera 

avsiktligt isWet för att bara prata med dem som var där och jobbade. Eftersom syftet 

med kditativii intervjuer är att man ska få så stor bredd på intervjuerna som möjligt 

kan man s j ä h  valrja ut intervjupersonerna for att se till att man får en rik variation på 

svaren. D e  genom att t.ex. välja personer i olika åldrar, med olika värderingar, 

utbil-, bakgrund etc. beroende på undersökningens område (Holme & Solvang, 

1991, s.114)- 

Med tanke pat deita borde jag kanske ha tagit reda på mer om eleverna innan jag kom till 

skolan och kmandplockat några personer för att försöka försäkra mig om en variation 

bland svaen. 

Fördelarina, mm jag ser det, med att istället prata med dem som befann sig på skolan vid 

det aktuella tilWaIlet var att det var lättare genomförbart eftersom jag inte kände till 

eleverna på Erhand. Dessutom behövde jag inte bestämma tid med var och en och göra 

intervjun till &on stor händelse, utan det blev istället mer avslappnat att prata med 

dem som *de vara där, i deras naturliga arbetsmiljö. 

Jag tycker också att intervjuerna, trots att jag inte gjorde ett medvetet, planerat urval, 

resulterade i relativt varierande svar. 

Lärarna i de estetiska ämnena är fyra stycken och jag träffade dem utspritt på två dagar, 

några av dem i anslutning till deras lektioner, så att de kunde visa lokalerna och lite av 

vad de häll IpOi med, och en av dem hemma i bostaden. 

Jag valde at& föra anteckningar under själva intervjuerna, vilka jag sedan skrev ut på 

ordbehmdam efter varje intervjutillfalle. Efter att alla intervjuer var utförda skickade 

jag de utskrivna svaren till de intervjuade så att de kunde godkänna det jag skrivit ner av 

våra samtal. 

Efter att ha &tt igenom resultatet av undersökningen har jag blivit varse om något som 

skulle b vara en slags felkälla i materialet. Det handlar om forförståelsen, både min 



egen, lärarnas och elevernas. När jag kom till skolan hade jag en uppfattning om hur jag 

trodde det skulle vara, vad jag trodde de skulle svara etc, och mina frågor var 

naturligtvis firgade av detta. Samtidigt måste de intervjuade fått en uppfattning av mig 

och vad jag väntade mig få ut av deras svar, speciellt som jag kommer fiån en institution 

så nära förknippad med böcker. 

Tittar man på deras svar är böcker inte den överhängande delen av deras 

infornationskällor, i alla fall inte bland eleverna, men jag har ändå mina aningar om att 

om jag inte kommit från bibliotekshögskolan hade det inte blivit så mycket prat om 

böcker. Detta kanske ocksa har %tt till följd att jag missat någon för dem viktig 

informationskälla, som de aldrig tog upp, kanske på grund av den eventuella vinklingen 

mot böcker eller för att de inte trodde att det skulle vara av intresse. Jag har inte belägg 

varken för det ena eller det andra, men detta kan vara något att ha med i tankarna vid 

redovisningen av intervjuerna. 

Efter att allt material insamlats har jag gått igenom intervjuerna for att titta på vilka 

olika informationskällor som brukas och vilka olika vägar till kunskap de intervjuade 

använder sig av i samband med sitt arbete. Jag har last in mig på en del pedagogiska 

inriktningar som verkar vara i överensstämmande med hur de jobbar och även en del 

annan litteratur angående olika typer av kunskap. Detta har så småningom utmynnat i en 

sammanställning av materialet, ett försök till analys av det samma och en diskussion 

kring bibliotekets roll i det hela. 

Här bör också nämnas att alla namn som förekommer i uppsatsen är fingerade, både 

lärarnas och elevernas. 



2 Folkbildning 

2.1 En kort historik 

E k s o m  jag valt att utföra min undersökning på en folkhögskola följer här en 

genomgång av några olika begrepp inom folkbildningens historia. De kan fungera.som 

en bakgrund till det som komma skall. Till grund for detta avsnitt ligger "Glädjen i ett 

vidgat vetande" av Lars Arvidson (1 987). 

Begreppet folkbildning har under tidens gång haft en ganska skiftande innebörd. Jag 

kommer här att koncentrera mig.på de tre innebörder som Arvidson tar upp, vilka främst 

var rådande under de tre första årtiondena av nittonhundratalet. Dessa tre är: 

I .  Popularisering av resultat fiån vetenskap och forskning 
2. "Fritt och pivilligt folkbildningsarbete" 
3. fo älv bildning" eller bildningsarbete som motkultur (aa,1987,s.3) 

Inom universitetsvärlden utvecklade enskilda personer i slutet av 1800-talet tankar på att 

man skulle ta ansvar for hela folkets bildning och inte endast begränsa sig till de sina. 

Man ville föra fram sina forskningsrön och fortare sprida dessa bland allmänheten. 

Detta, ansåg man, skulle inte bara bilda folket utan också fungera som en sporre for 

vetenskapsmännen och aven som en kontroll av deras verksamhet. 

Man diskuterade och genomförde försök att genom olika organisationer föra ut 

vetenskapen och forskningen till folket. Bland dessa kan nämnas utvidgning av 

universiteten, folkligaakademier och folkuniversitet (aa,s.3). 

Oscar Olsson, läramtbildare från Linköping och numera ansedd' som studiecirkelns 

fader, närde på 1920-talet förhoppningar om att universiteten och 

bildningsorganisationenia skulle komma att utveckla ett nära samarbete sinsemellan. 

Han ansåg att vetenskapen och universiteten kunde få en direkt roll i utvecklingen av 

folkets bildning och att alla hade förutsättning att ta till sig dessa kunskaper. Något 

större samarbete blev det dock aldrig frågan om (aa,s.3f). 



Ett oberoende och s. . . ialwalt folkbildni~sarbete 

För att ange den andra innebörden av folkbildning använder Arvidson sig av uttrycket 

"fritt och frivilligt folkbildningsarbete". Detta myntades på 1 9 1 O-talet, då det förekom 

bestämda uppfattningar om vad för slags bildning som var lämplig att föra vidare till 

folket. 

Bildningen kom uppifrån och människorna fick ej själva möjlighet att avgöra vad denna 

skulle bestå av. Detta brukar betecknas som det filantropiska bildningsidealet. De redan 

bildade hade som intention att hjälpa det fattiga folket både socialt, materiellt och 

andligt. Det fanns också en stark betoning på samhallsanpassning, diciplinering och 

uppfostran. 

Uti* detta utvecklades tankarna på folkets behov av fii bildning som kunde fungera 

utan inflytande av staten, dess ämbetsverk eller andra krafter. Man eftersträvade en 

bildning som tog utgångspunkt i människornas vardagsförhållanden, deras sociala 

villkor och behov, och som de själva kunde forma (qs.5). 

När skolgången på 1840-talet blev obligatorisk fanns det personer som menade att man 

inte kunde nöja sig med den bildning man fick under åren i folkskolan, utan att det var 

nödvändigt med ett frivilligt bildningsarbete aven som vuxen. Bland dessa personer kan 

Ellen Key nämnas. Hon ansåg att "bildning icke är något en gång för alla avslutat, utan 

tvärtom en lifsprocess för hvilken man måste skaffa sig näring likaväl som for 
kroppens" ( Key, 1992, s. 16 ). 

Key var starkt kritisk till folkskolan, hon ansåg att eleverna inte hann tillgodogöra sig 

den stora mängd information som presenterades för dem och att mycket därför gick dem 

förbi (aa, s.9). 

Det hon allra främst vände sig emot var sättet att undervisa, vilket hon ansåg som 

mycket ensidigt och därför hindrade att känsla och fantasi kom med i skolarbetet: "Våra 

olika förmögenheter kunna hvar for sig utvecklas och många slags fardigheter uppnås, 

utan att vi därför aga bildning. Ty denna är sammansmältningen af de skilda 

bildningsmomenten till en helhet; den är alla förmögenheters växelvärkan sinsemellan." 

(aa, s.8) 

Denna helhetssyn på kunskap och bildning förbinder Key med en annan person fih 

denna tid, Hans Larsson. Han eftersträvade också ett bildningsideal som satte eleverna 

och deras studier i ett sammanhang och inte endast reducerade bildningen till att bli ett 

medel for att nå ett mål. Han såg på bildningen som en fri process vilken människorna 

själva skapar utifrån sina egna behov (Gustavsson,B . , 1 990,s. 1 3f). 



Grundtanken bakom ett "fritt och frivilligt bildningsarbete" är alltså att den kunskap 

man skaffar sig under livet inte är ett tvång som upphör vid skolans slut, utan istället 

&got som fortsätter frivilligt hela livet för att utveckla den vuxne och ge ett rikare liv. 

Den tredje innebörden av folkbildning förklarar Arvidson med hjälp av begreppen 

" självbildning" och "motkultur". Självbildning, säger han, kan stå för bildningen som en 

motkultur, en protest mot en dominerande syn på kunskap och ett alternativ till denna. 

Denna protest växte fram ur det faktum att folkbildningen, som tidigare nämnts, ibland 

använts som ett satt att övervaka folket och hålla dem under kontroll: 

" Ett upplyst och förnujiigt folk är dessutom alltid mera anständigt och ordentligt an ett 

okunnigt och enfaldigt. De kanner sig, var och en, mera aktningsvärda och mera 
agnade att vinna sina lagliga överordnades respekt och de är därför ocbå benägna att 

respektera dessa överordnade ..." (Gustafsson, Rydqvist & Lundgren, 1979, s.43f) 

Man ville ad självbildningen skulle vara ett alternativ till den bildning som erbjöds 

uppifran, så att personen själv kunde avgöra vad som var viktigt att studera utan att bli 

styrd och kontrollerad av överheten. Här kan nämnas att sjalvbildning ofta innebar att en 

folkrörelse eller ett kollektiv tog hand om bildningen, alltså ett gemensamt 

kunskapssökande och inte främst som ordet antyder: studier på egen hand 

(Arvidson, 1987,~.7f). 

2.2 Dagens situation 

Om man då tittar på dagens situation, vad är det för fragor som diskuteras inom 

folkbildningen nu for tiden? 

1990 kom Folkhögskolekornmittén med ett betänkande (SOU, 1990:65). I detta har man 

beskrivit vad man anser vara uppgiften för det fiia bildningsarbetet i dagens samhälle 

och i framtiden. Den övergripande uppgiften är, och kommer aven i framtiden att vara, 

att medverka till utjämnandet av utbildningsklyftor genom att ge grundutbildning i 

allmänna ämnen. Enligt kommittbn kommer i fiamtiden en ännu större del av 

vuxenstudierna att bedrivas inom folkbildningens verksamhet och man har också uttalat 

sig om verksamhetens uppgifter: 



" Det fria bildningsarbetets speciJika uppgzj?er blir att ta initiativ till studier som växer 

fram ur deltagarnas intressen och behov och som uppmuntrar till ställningstaganden 

- och beslutsfattande, studier av ideologier och livsåskaclningar, studier som kan bidra 

till en förnyelse inom folkrörelserna samt studier som breddar kulturintresset och 

skapar förutsättningar för en folklig kultur." (ws.12) 

Kommittén kom också fiam till att folkhögskolorna i framtiden bör ha en mer central 

roll i det fria folkbildningsarbetet och att de måste profilera sin verksamhet ännu mer än 

tidigare. För att göra det lättare för folkhögskolorna att genomföra detta ansåg 

kommittén att skolorna borde få större fiihet att självständigt utforma sin verksamhet 

I samband med Folkhögskolekornmittens betänkande kom det också ut en bilaga till 

detta, där olika personer engagerade i folkbildningen f& ge sin syn på folkbildningens 

roll idag och i framtiden (SOU,1990:66). Mycket av det som diskuteras rör 

folkbildningens roll i dagens utbildningssamhälle och jag tar här med ett exempel på 

vad en av författarna skriver, vars synsätt också delas av flera av de andra personerna. 

Lars Ingelstam (1990) skriver om hur folkbildningen och folkhögskolorna skulle kunna 

fungera som motkraft till den utveckling som sker i dagens kunskaps- och 

informationssamhälle. Han ger exempel på tre områden där folkhögskolorna skulle 

kunna få denna funktion. 

Det första exemplet berör det faktum att vetenskapen och utbildningarna specialiseras i 

väldigt hög grad idag så att människor bara får djupare kunskaper inom ett litet 

ämnesområde. Dessutom anser han att samhällets organisation lett till en "sektorisering 

av kunskapen". Med detta menas att olika sektorer i samhället, t.ex. skolan eller 

sjukvården, utvecklat ett eget språk, en egen terminologi och ofta en egen rutin for att 

förvalta och sprida sina kunskaper, t.ex. genom fortbildning (aa9s.44f). 

Detta, menar Ingelstam, medför att vi i framtiden "kan få allt mer utvecklade 

informationsöar, med allt mindre möjlighet att kommunicera meningsfullt med 

varandra" (qs.45). 

Han lägger fram flera förslag på hur folkbildningen skulle kunna fungera som en 

motkraft till detta. Genom att slå vakt om det svenska språket skulle man kunna 

motverka särspråken i samhället. Man skulle, genom att bedriva fortbildning i samarbete 

med folkhögskolorna, kunna hjalpa till att ge folk en inblick i andra områden än just det 

man själv håller på med, och folkhögskolorna skulle även kunna föra samman 

specialister genom kurser och konferenser så att dessa f& kontakt och en inblick i 

varandras verksamheter. 



Det andra exemplet Ingelstam ger rör den ökande mängden information som 

genomströmmar vårt samhälle. Han anser att man genom folkbildningen skulle kunna 

hjälpa människor att lära sig sovra bland all information och utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till denna. 

Slutligen skulle folkbildningen också kunna fingera som en motkraft mot 

nyttotänkandet i dagens utbildning. Med nyttotänkande menar Ingelstam att det 

allmänna utbildningsväsendet förespråkar ändamålsenlig, instrumentell, vinstgivande 

kunskap och han anser att detta har fatt ta för stora proportioner "- i förhållande till 

utbildningens personlighetsfostrande uppgift och till en folkets bildning i vidaste 

mening. Bildningsgrunden måste ge människor hjälp att förstå den värld de ska leva i 

och själva kunna vara med och påverka den" (aa,s.47). 

Och här menar han att folkbildningen och folkhögskolorna skulle kunna komma in for 

att erbjuda ett bildningsalternativ Iiitt från nyttotänkandet (aa,s.45ff). 

Som en följd av Folkhögskolekommitténs betänkande kom 1991 ett beslut från 

riksdagen (Svensk Författningssamling, 1991 :977) med nya bestämmelser för statsbidrag 

till studieförbund och folkhögskolor. För att ge dessa större fiihet att utfoma sin 

verksamhet övergick man till målstyming av verksamheten istället for att som tidigare 

detaljreglera villkoren for att f3 statsbidrag. 

För att ge ännu några bilder av vad som är aktuellt inom folkbildningsområdet har jag 

tittat igenom de senaste numren av tidskriften "Forskning om folkbildning". 

I nurnmer 1 1995 diskuteras b1.a. frågor som: "Hur kan de traditionella 

folkbildningsidéerna tillämpas på det moderna samhället? Hur tillägnar vi oss idag av de 

traditionella bildningsidéerna?" Man berör också det "livslånga lärandet" som är en 

aktuell fi-åga inom folkbildningen idag, och som jag kommer att ta upp i kapitel 3.1. 

Under 1994 är nummer 1 ett temanummer som tar upp bibliotekens roll i 

folkbildningen. Nummer 2 fran samma år handlar om studiecirklar, man berör b1.a. var 

dessa hamnar i folkbildningstraditionen och vad de betyder för deltagama. 

"Språket, medierna och folkbildningen" är titeln på nummer 1 1993. Här behandlas 

ämnen som språkets betydelse i arbetarrörelserna, och var radion och TV:n kommer in i 

folkbildningen. En artikel berör också "informellt lärande", dvs den påverkan som sker 

utanfor lektionstimmarna (for närmare förklaring se kap 3.1). 

Sammanfattningsvis kan sagas att jag med denna redogörelse för folkbildningen ej gör 

anspråk på att ha gjort någon fullständig översikt, detta är endast ett urval av olika 



aspekter tänkta att ge en bakgrund till den tradition folkhögskolan har utvecklats ur och 

i vilken den fortfarande befinner sig. 

Vid en jämförelse mellan den historiska Aterblicken och dagens situation ser man att 

mycket lever kvar aven idag. Folkbildningen har fortfarande som övergripande uppgift 

att överbrygga kunskapsklyftor mellan människor. Detta leder idag också vidare till att 

man vill utjämna den specialicering som finns i samhället for att förbättra samarbetet 

mellan olika grupper. Folkbildningen ska här fungera som en motkraft och ge en större 

helhetssyn, något som också fanns med i den historiska översikten. 

Riksdagens beslut om målstyrning leder i viss mån tillbaka till den gamla strävan om fii 

bildning, målstyrningen förväntas leda till större frihet for folkhögskolorna och 

studieförbunden att själva utveckla sin verksamhet med mindre statligt inflytande. Till 

skillnad från fon kommer dock dagens initiativ uppifrån. 

Men många nya element har också kommit in i diskussionerna kring folkbildningen, 

b1.a. handlar det mycket om teorier kring lärande och kunskap, så som livslångt och 

informellt lärande. 

2.3 Folkhögskolan 

Var kommer då folkhögskolan in i det hela? Enligt Nationalencyklopedin(NE) är 

folkhögskola: "en nordisk skolform for vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet for 

att väcka nationalmedvetandet och stärka den medborgerliga bildningen i breda 

folklager" (Furuland,1991 ,s.468). 

Folkhögskolan har sina rötter i folkbildningstraditionen och har uppstått ur denna. 

Genom folkhögskolan skulle folket få tillgång till en bred bildning, som många ansåg 

skulle verka klassutjämnande. 

Den tidiga fokhögskolerörelsen kan ses som en del av böndernas försök att avancera 

inom politik och kulturliv. Genom folkhögskolorna fick bönderna möjlighet att träna 

upp sig för att klättra upp for samhällsstegen (a~i~s.469). 

Vid sekelskiftet blir bildningen folkrörelsernas angelägenhet, vilket ibland kallas för 

"folkbildningens demokratiska fas". I och med detta går folkhögskolorna igenom en stor 

forändring, fiån att ha varit reserverad for bönderna blir de nu också öppna för arbetare. 

Några av de viktigaste kännetecknen for folkhögskolan blir att den ska vara fri, dvs 

oberoende och obunden av läroplaner, och frivillig, så att folk kommer dit for att de 

själva vill (Gustavsson,B., 1990,s. 120. 



Här firm beröringspunkter med de två senare av Arvidsons innebörder; "fritt och 

frivilligt folkbildningsarbete" och "sjalvbildning" eller bildningsarbete som motkultur. 

Skolformen utvecklades som ett svar på behovet av en fii och okontrollerad skola, med 

en undervisning som kunde utformas efter människornas egna erfarenheter och utan 

styming uppifih. Genom detta skulle människorna utvecklas både socialt och andligt. 

Det övergripande målet för dagens folkhögskola är det samma som for 90 år sedan, man 

ska "fram ja allmän medborgerlig bildning" (Gustavsson, B ., 1990,s. 17). 

Folkhögskolorna verkar numera inom ramen for vuxenutbildningen i Sverige och deras 

syfte, enligt den 1992 reviderade läroplanen för vuxenutbildning, är: 

att överbrygga utbildningsklyjtorna och därigenom verka för ökadjämlikhet och 

social rattvisa, 

att öka de vuxnas förmåga att förstå, kritiskt granska och medverka i kulturellt, 

socialt och politiskt liv och därigenom bidra till det demokratiska samhällets 

utveckling, 

att utbilda vuxna för varierande arbetsuppgzj?er, medverka till arbetslivets 

förändring och bidra till full sysselsättning och därigenom fiämja utveckling 

ochpamsteg i samhället, 

samt 

att tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och 

utbildningsmo~ligheter och att ge dem tillfalle att komplettera 

ungdomsutbildningen. 

("Reviderade mål och riktlinjerM,1992,s.42) 

I och med detta hoppas jag ha gett en liten bakgrund till miljön där min undersökning 

tar plats. Folkbildningens och folkhögskolans historia har utformat folkhögskolorna till 

det de är idag och som vi ser lever tankarna på helhetssyn och jämlikhet kvar även i 

dagens riktlinjer. 



3 Tidigare forskning 

3.1 Vuxenpedagogik 

Folkhögskolorna är en utbildningsform fbr vuxna, man skall vara över 18 år för atl gi 

där, och intressant är då att titta på vad som kan vara utmärkande for vuxnas lärande, 

Lena Borgström (1988) har gjort en studie av vuxnas kunskapssökande, i vilken h 
inriktar sig på det självstyrda lärandet, dvs studier som människor bedriver på egen 

hand. Hon ger en översikt över de begrepp som florerar i litteraturen kring detta ämne, 

vilken jag återger här i förkortad.form. 

Begreppet självstyrt lärande används på en mängd olika satt, men gemensamt Gr de 

olika definitionerna är att man betonar det egna initiativet, personen identifierar själv 

sina inlärningsbehov, ställer upp mål for sitt lärande och väijer på vilket sätt målen ska 
uppnås och utvärderas. Självstyrt lärande kan förekomma både i organiserad 

undervisning, då det ofta betraktas som en undervisningsmetod, och utanför den 
organiserade undervisningen, sådant lärande som personen avsiktligt agnar sig åt p$ 

egen hand (aa,s. 13). 

Det förs även diskussioner om var självstyrt lärande har sitt ursprung. Vuxenutbildma 

ser ofta självstyrt lärande främst som en fardighet som man erhåller i och med att naara 

blivit vuxen och som de flesta därför redan har, medan andra anser att lärandet är n@& 

som måste utvecklas genom träning och att det är skolans ansvar att se till att elevenma 

redan som unga utvecklar denna fardighet (aa,s. l 19). 

Informellt lärande är ett annat begrepp som ofta förekommer i dessa sammanhang, och 

med det menas allt lärande som sker i icke-organiserad form. Denna sorts lärande kan 
vara antingen avsiktligt eller omedvetet, personen behöver alltså inte vara medveten om 

att inlärningen sker. I samband med detta dyker även begreppet vardagsinlärning upp, 
dvs det en person lär sig genom sina dagliga erfarenheter och genom samröre med 
omgivningen, vilket också kan ske både medvetet och omedvetet (aa,s.l3). 

Livslångt lärande nämner man också i litteraturen kring detta område. Med detta menar 
man utbildning och lärande som en process som pågår hela livet, att man f%- kunskaper 

både genom undervisning i organiserad form och i andra sammanhang i livet, t-ex. i 

arbetslivet eller på Etiden. Det är individens utveckling och självförverkligande som 

står i centrum (aa,s.l3). 



Detta begrepp rymmer de sorters lärande jag tagit upp ovan och även den traditionella 

undervisningen inom den formella utbildningen. 

Livslångt lärande förväntas av förespråkarna på området leda till positiva effekter både 

för individen, som uppnår en personlig och yrkesmässig utveckling, och för samhället, 

som genom den yrkesmässiga utvecklingen ska uppnå en samhällsekonomisk 

utveckling. Dessutom anser man att det livslånga lärandet ska kunna leda till större 

jämlikhet och en demokratisering av utbildningen (=,s. l 19). 

Borgström skiljer också på formell och icke-formell utbildning där den förra är 

utbildning som följer kursplaner godkända av staten och är kompetensgivande, och den 

senare är sådan utbildning som är anordnad utanför det formella utbildningssystemet, 

t.ex. studieförbundens kurser (=,s. 14). 

Hon nämner inget om folkhögskolor, men som jag ser det hamnar de någonstans 

mittemellan dessa två, staten reglerar bidragen med hjalp av vissa föreskrifter, men 

skolorna har inom dessa stor frihet att utveckla sin profil och sina kursplaner. 

En studie som Borgström genomfört med personliga intervjuer av slumpmässigt utvalda 

människor visar på att självstyrt lärande inte är något allmänt förekommande bland 

befolkningen, utan något som endast pågår inom en liten grupp. Denna grupp definieras 

som ung, välutbildad och aktiv inom en mängd aktiviteter, b1.a. kulturella och politiska 

aktiviter. 

Man har tidigare antagit att självstyrt lärande är något som de flesta människor ägnar sig 

åt, oavsett utbildningsgrad, och därför skulle hjälpa till att överbrygga kunskapsklyftor 

och aven komplettera den organiserade vuxenutbildningen, som tidigare fått kritik för 

att inte nå ut till de korttidsarbetande. Borgström menar att resultatet i hennes studie 

visar på att den organiserade vuxenutbildningen ändå har en viktig roll att spela i att 

utjämna de klyftor som finns mellan olika gruppers aktiva kunskapssökande eftersom 

det självstyrda lärandet ej är så utbrett som man trott. 

Samtidigt utfördes en studie inom samma område med en annan intervjuteknik, s.k. 

probing, där man med hjalp av upprepade frågor kring frågeställningen "borrar" sig in i 

den för att intervjupersonen ska få en bättre förståelse för fi-ågan. Detta kan dock också 

medföra att intervjuaren styr tolkningen av frågan. Denna studie visar att ungefar tre 

fjärdedelar av de intervjuade tagit del i självstyrt lärande. 

Denna skillnad i resultat tillskriver Borgström dels intervjuteknikernas olika metoder, 

men hon vill med detta också visa på svårigheterna med att utfora undersökningar inom 

området. Hon menar att det är ett svårutforskat område för att gränserna mellan vad som 

är och inte är självstyrt lärande är vaga, det finns inga entydiga begrepp och 

uppfattningarna om vad som är självstyrt lärande är många (aa,s. l l9ff). 



Självstyrt lärande hamnar i brytpunkten mellan fritidsaktiviteter och utbildning och det 

är val detta som gör det så svårt att dra gränser. Det kan handla om en fritidsaktivitet där 

man är inställd på att lära sig något, och inte enbart gör det för nöjes skull. Detta gäller 

också ofta for den icke-formella vuxenutbildningen, t.ex. studieförbundens verksamhet 

inom estetiska ämnen, vilket ger upphov till fiågan om det är utbildning eller 

hobbyverksamhet det handlar om (aa,s. 123). 

Borgström nämner inte den estetiska verksamheten på folkhögskolor, men jag anser att 

samma sak galler aven här. Exempelvis keramik eller målning kan ses som en hobby, 

och en del av kursdeltagarna går på skolan endast för sitt egna nöjes skull, samtidigt 

som de också vill lära sig något om det de håller på med. Skillnaden fran studiecirklarna 

är att på folkhögskolorna är siktet ofta inställt på en fortsatt konstnärlig utbildning, 

eftersom många av skolorna h& linjer som ger kompetens till högre utbildningar. Men 

aven här finns människor som bara går här for sin egen skull. 

Borgström menar slutligen att det självstyrda lärandet är ett informellt inslag i 

människors vardagsliv, vilket man egentligen inte vet så mycket om, men som kan ha 

stor betydelse for att människor ska kunna få sina behov tillfredsställda, höja sin 

livskvalitet och påverka sina livsvillkor @,s. 127). 

3.2 Pedagogik inom folkhögskolan 

Det finns mycket skrivet om folkhögskolornas pedagogik och jag har i mitt 

förberedelsearbete last en del av detta i hopp om att fånga in det som mest rör min 

undersökning, pedagogik i praktisk-estetiska ämnen. Bland dessa kan nämnas 

"Folkhögskolans pedagogiska miljö" (Arvidson et al.,1988), vilken jag dock utelämnar 

här eftersom frågeställningarna i den hamnar utanför denna uppsats område. 

Det har visat sig sv& att hitta något som rör de praktisk-estetiska ämnena i nutid. Per 

Hartman (1993) har i sin "Skola for ande och hand" granskat folkhögskolornas praktisk- 

estetiska verksamhet ur ett historiskt perspektiv, och de tidsperioder han tar upp 

(sekelskiftet, 1920-talet, 1950-talet och 1970-talet) är för långt ifran nuläget för att 

kännas aktuella for min uppsats. Hans frågeställningar är dessutom relativt annorlunda 

från mina, man fik en allmän inblick i verksamheten under dessa tidpunkter, men det är 

svårt att hitta några konkreta exempel på hur de jobbar och skaffar material etc. 



Då jag ej funnit något som specifikt rör de praktisk-estetiska ämnena idag har jag valt ut 

några av de arbeten som behandlar pedagogik inom folkhögskolan for att titta på vad 

som kan vara speciellt for folkhögskolepedagogiken oavsett vilka ämnen det gäller. 

Folkhögskolelärarlinjen i Linköping har en stencil med i undervisningen som heter "En 

pedagogisk gnuidsyn" (1986). Denna ska fungera som en grund for de mål man har med 

undervisningen. 

Om undervisningen som helhet skriver man att alla slags kurser skall sträva efter att få 

med internationella aspekter i sin verksamhet och inte bara begränsa sig till sin egen 

j omgivning. 

Vad gäller själva lärandet anser man att folkhögskolornas viktigaste funktion är att lära 5 eleverna hur man lär, dvs självstyrt lärande. Eleverna ska f& lära sig hur man söker, 

7 behandlar och bedömer ny information och tillägna sig ett kritiskt tänkande. 
..- Man tar också upp en del arbetsformer som man anser är särskilt passande för 
I ,  

folkbildningsarbetet. Tyngdpunkten ligger på att eleverna själva ska kunna söka och 
l, bearbeta information, att stimulera till samarbete och delat ansvarstagande for det man 

gör, att kombinera teori och praktik i undervisningen och ge eleverna träning i 
J 

självständigt tänkande. 

Här nämns också en del om folkhögskolornas roll, b1.a. att de ska vara aktiva i 

närsamhället och fungera som ett kulturcentra i detta. 

Även minoritetsgrupper nämns, ett mål for folkhögskoleundervisningen är att förse 

eleverna med information om dessa grupper, ta upp fragor som blir aktuella i samband 

med immigration och framför allt verka för kontakt mellan människor av olika 

nationalitet. 

Robert Höghielm (1 992) ger i "Folkhögskolans pedagogiska praxis" en bild av vad som 

utgör grunden for folkhögskolans pedagogik i praktiken. Folkhögskoleverksamheten har 

granskats med hjälp av intervjuer, enkäter och observationer av lärare och elever. 

Folkhögskolans måisattning med de studier som bedrivs är uppdelade i två olika 

ståndpunkter menar Höghielm. A ena sidan betonas vikten av att undervisningen ska ge 

, bildning och å andra sidan att den ska ge utbildning (aa,s.l f). 
C. 

,'. Med bildning kan menas att de kunskaper man förvärvar ska vara anpassade till ens eget 
2 

liv. Genom studierna ska individen kunna utvecklas, stärka sitt medvetande och sin 
J 

''j helhetsbild av sig själv och världen. Utbildning, däremot, kan betyda att man möter 
t, - 

samhällets krav på kunskaper för att skaffa sig ett yrke (a~i~s.26). 



5 Lärarna som ingick i Höghielms undersökning ansåg att folkhögskolan måste kunna ge k 

eleverna båda delarna, men betoningen var starkast på bildningen och elevernas 1 

individuella utveckling (qs.76). 

Folkhögskolornas fiihet att själva utarbeta kursplaner och bestamma arbetsformer är 

avgörande for pedagogiken. De kan själva välja om de vill inrikta sig främst på den 

personlighetsutvecklande eller den samhallsframjande aspekten, och hur de vill gå 

tillväga för att göra detta. 

Här kommer aven elevinflytandet in, vilket var en central fraga for de flesta av lärarna. 

Många av dem utnyttjade sin frihet genom att göra en slags ramplanering av 

undervisningen for en viss period, och kombinera detta med att se vad som sker i 

gruppen man undervisar, se vad eleverna har för önskemål anghende lektionernas och 

arbetets utformning. 

I lärarnas syn på elevinflytandet kom två huvudinriktningar i dagen. Den ena värnade 

om vissa "kärnkunskaper", lärarna var inte villiga att tillåta eleverna fria aktiviteter som 

äventyrade "kärnkunskaperna" för mycket. 

Inom den andra inriktningen såg lärarna till att man täckt de centrala bitarna i 

undervisningen forst, och sedan tilläts eleverna mera fiia aktiviteter och 

medbestämmande. Gemensamt for alla lärarna var att man vill att eleverna ska kunna 

vara med och phverka, men de skiljer sig i sätten att se på hur detta ska kunna 

genomföras. 

Höghielm gör ett antagande om att det är alla dessa ovan nämnda möjligheter till 

mångfald i metodval som bildar grunden for folkhögskolornas pedagogiska praktik 

(aa,s.7Off). 

Han påpekar dock också svårigheterna med att fa fram mer övergripande tendenser for f l  

hur folkhögskolornas pedagogik ser ut. Det finns många olika faktorer som påverkar 7 
t 

detta, dels de ramfaktorer som styr hur undervisningen utformas på varje skola, dvs j 

utbildningsformens ideal, och dels inre faktorer som traditioner, sedvänjor och '( 
l 

personliga relationer inom de enskilda skolorna, och den enskilde lärarens agerande i 

utifrån de målsättningar och ämneskunskaper som han/hon har (aa,s.25 & 28). 



Helene Svanberg Hård (1992) har gjort en annan studie som tar sig an folkhögskolornas 

pedagogik. Hon koncentrerar sig här på informellt lärande, dvs den delen av lärandet 

som sker utanför lektionerna på folkhögskolorna. 

Med informellt lärande menas det som en människa lär sig av sina vardagliga 

upplevelser och erfarenheter, och som också kan uppstå i samspel med omgivningen 

och andra människor (=,s. 12). 

Inom folkhögskolan har man inom sin tradition länge sett till värdet av tiden utanfor 

lektionerna och lagt stor vikt vid att hela utbildningssituationen är betydelsefull for 

individens utveckling, inte bara det man lär sig i klassrummet. Det informella lärandet 

ses här som en naturlig del av utbildningen (aa,s. 13). 

Svanberg Hård har i en studie studerat verksamheten utanför lektionstid på några 

folkhögskolor for att se på det informella lärandet. 

I studien framstår det informella lärandet som delat mellan två olika synsätt. Det ena 

innebär att "aktiviteter i klassrummet styr de aktiviteter som förekommer utanför". Här 

står det formella lärandet, som sker under lektionerna, nära det informella och man anser 

att lärandet sker hela tiden, i och utanför klassrummen. Det man gör under lektionerna 

ska ge inspiration till aktiviteter aven efter lektionstid. 

Det andra synsättet innebär "att skola är skola och fritid är fritid". Här är det istället 

fråga om två olika sorters verksamheter som inte har mycket med varandra att göra. Det 

formella och informella lärandet står var for sig och man anser att lärandet sker främst 

under lektionerna (aa, s. 18 1). 

Vad agnar man sig då åt på folkhögskolorna, den tid som inte är lektionsstyrd? 

Detta kan sammanfattas kort med: "lärarna är på möten och eleverna deltar i någon 

fritidsaktivitet". Hela tiden finns tillgång till en mängd aktiviteter i vilka alla deltar, 

några mer och några mindre (=,s. l 8 1). 

Mellan lärarna skiftade det mycket i fråga om hur stor tid de lägger ner på möten och 

andra aktiviteter, men hos eleverna fanns några huvudtendenser. Dessa visar att eleverna 

agnar sig åt aktiviteter utanför undervisningen mellan 3 och 4 timmar om dagen, dock 

med ganska stora individuella skillnader. De deltar mer i spontana aktiviteter än i 

planerade, och mer i fiitidsaktiviteter än i studierelaterade. Här skilde det sig dock 

mellan vad eleverna gick for linje, de som gick allmän kurs höll mest på med 

fiitidsaktiviteter som ej hade något direkt med skolan att göra, medan de som gick 

särskilda linjer, där en stor del av tiden agnas åt ett specialområde (t.ex. konsthantverk 

eller musik), mycket mer ägnade sig åt studierelaterade aktiviteter på fritiden 

(aa,s. l62f). 



I studien har man också tittat på hur rektorerna lärarna och eleverna ser på sin roll i det 

informella lärandet. 

Rektorerna anser att det är de som är ansvariga för att aktiviteterna sätts igång utdr 

lektionstimmarna, och att det är deras och skolans uppgift att se till att även eleverna 

stimuleras till att ta initiativ till aktiviteter. 

För lärarna fiamstår det viktigaste som att det finns möjlighet for lärare och elever att 

traffas även efter lektionstid. Det är kontakten med eleverna som är det viktiga och inte 

själva aktiviteterna. Men tittar man på hur lärarna tillbringade sin tid utanför lektionerna 

är det framst i aktiviteter där eleverna inte alls finns med, eller utgör en minoritet. Sättet 

att handla stämmer alltså inte överrens med sättet att se på frågan (aays. l8 l f). 

Hos eleverna finns två olika synsätt angående det informella lärandets roll. Dessa bildar 

ett motsatspar, det ena synsättet är att det som sker utanför lektionerna är kopplat till 

undervisningen kontra att detta inte alls har något nämnvärt samband med 

undervisningen (aa,s. 176). 
Svanberg Hård ser en möjlig förklaring till dessa skillnader hos eleverna i att de kan ha 

stött på olika typer av påverkan under sin studietid. Deras möjligheter till självständigt 

lärande, där det formella och informella blir till en enhet, kan ha varierat och de som fått 

små möjligheter till detta ser tiden i och utanför klassrummet som två helt separata delar 

(mys. 182). 

Även elevernas syn på deras möjlighet att påverka verksamheten utanför 

lektionstimmarna delar sig, en del tycker att de kan vara med och påverka situationen på 

sin skola och andra att de inte har något att säga till om detta, eller att de bara kan vara 

med och påverka i små och obetydliga frågor (aa,s. 178). 



4 Redovisning av undersökningen 

4.1 Presentation av skolan 

Jag börjar dovisningen av undersökningen med att presentera folkhögskolan och dess 
bibliotek, fOt att sedan övergå till lärarna och eleverna som jag intervjuat. Slutligen 

kommer en genomgång och sammanställning av de svar jag %tt. 

Skolan jag varit p5 ligger i en liten by ute på landet, omgiven av skog och alldeles intill 

en sjö. Dem av ett antal byggnader av vilka huvudbyggnaden med biblioteket och 

lektionssalarna ligger i centrum. Man har byggt ut for att få b1.a. nya musiksalar och 

lärarrum oeH man håller aven på att bygga ett kapell. Runt om huvudbyggnaden finns 

rnatsalshust=t- med en kursgård och andra äldre elevhem. Det finns fler elevhem 

utspridda i byn och man har sammanlagt plats för ca 80 elever. En bit bort från skolan 

ligger ett hm som går under benämningen Estethuset, där de elever som går den 

estetiska linjen har sina verkstäder. 

Det är en dativt liten skola, alla verkar känna alla och hälsar glatt på ett nytt ansikte, 

det är hemtrevligt och jag kände mig väl mottagen. Överallt syns spår av skolans olika 

inriktringar, särskilt bibellinjen och estetlinjen, det hänger många bibelcitat och 

målningar jpa väggarna- 

Huvudman Br skolan är västsvenska Stiftelsen for kyrklig folkhögskola och man är 

knuten till Giiteborgs stift. 

De olika linjerna man har är: allmän kurs, bibellinje, estetisk linje, fördjupad bibellinje, 

Svenska kyrkans grundkurs, ledamtbildning for ungdomar inom kyrkans 

ungdomsorganisationer, musiklinje och aven en del sommarkurser 

(Informahmbroschyr fran den berörda folkhögskolan). 

4.1.2 Den etetiska linjen 

Linjen är ettang och vänder sig både till nybörjare och personer med viss erfarenhet. 

Antalet elever ligger mellan 12-15 per år. De estetiska hmen som ingår är: bild, 

keramik, V a .  och konsthistoria. 



Bild har man hela året och där ingår b1.a. olje- och akvarellmålning, teckning, grafik, 

batik och tygtryck. Man börjar med grunderna i teckning och arbetar med olika material 

och aven krokiteckning. Sedan följer olika tryckmetoder som screentryck, linoleumsnitt 

och koppargrafik. Andra delar som ingår är f&glära, olika målningstekniker och 

materialkunskap för akvarell- och oljemålning och man arbetar b1.a. med stilleben och 

naturstudier. 

Konsthistoria har man också hela året och där läser man om konstens utveckling fram 
till idag och om de olika epokernas stilar och kännetecken. 

I keramiken, som man har en termin av, jobbar man med drejning, ringning, tumning 

och kavling och man prövar på olika satt att bränna godset. 

Vävning har man också en termin av och där lär man sig hur man väver och sätter upp 

vävar och man arbetar även med garn i olika material och tekniker. I både vävning och 

keramik delas klassen upp i två, så att man jobbar i små grupper om ca 7 personer. 

Eftersom det är en folkhögskolelinje ingår aven några allmänna ämnen som man f"ar 
välja till själv och där kan man välja mellan b1.a. språk, psykologi, 

religionskunskap/bibelkunskap, data, körsång och gymnastik. I dessa ämnen laser man 

ihop med elever från skolans andra linjer (Folkhögskolor, 1995196, & 

informationsbroschyr från den berörda folkhögskolan). 

4.1.3 Estethuset 

En bit ifrån skolan ligger Estethuset där eleverna på den estetiska linjen har de flesta av 

sina lektioner. Verkstäderna som används i de praktiskt inriktade ämnena finns här. 

Huset är en tvåvåningsvilla där keramik och malning samsas på nedervåningen och 

vävningslokalerna finns på övervåningen. I nedervåningen är väggarna fulla av stora 

S fönster, det är ljust i rummen och man har utsikt ut över sjön som ligger precis intill. På 
övervåningen finns aven ett kök och ett rum som används till kombinerat samlingsrum, 

fikarum och lektionssal. 

Jag kom dit första gången en eftermiddag for att träffa några elever som var kvar och 

jobbade efter lektionstidens slut. Verkstäderna står öppna for eleverna dygnet runt och 

många av dem är kvar och jobbar största delen av sin fritid. På nedervåningen satt några 

och drejade, det finns drejskivor så att det räcker till alla elever, några höll på att sätta en 



ugn (ställa in sakerna for bränning), och på övervåningen satt någon och vävde, hela 

övervåningen är full av vävstolar som de håller på att jobba med. 

Det hänger fdlt av målningar på väggarna och fler tavlor är uppställda på stativ, och 

överallt står det en massa keramiksaker. Det fanns aven en bildvav upphängd som 

Massen gjort tillsammans som ett projektarbete i början av läsåret. 

Det finns en del konstböcker ute i Estethuset som egentligen hör till biblioteket, men 

man har lånat ut sådant dit som man anser sig ha nytta av. Det finns ett 30-tal böcker om 

vavning och fargning, både äldre och nyare, och man har också två tidskrifter om 

vavning av vilka man har sparat äldre nummer som också finns därute. Inom keramik 

och målen har man ett tjugotal böcker vardera och en tidskrift inom vardera ämne. 

4.1.4 Biblioteket 

Biblioteket ligger mitt i huvudbyggnaden med lektionssalar runt omkring och man 

passerar det både till och Eran lektionerna. Det är ganska litet, men välplanerat, med 

hyllor som bildar som små rum runt varje bord och avskärmar lite. Det finns många 

bord, W a  som studieplatser, och alla gånger jag var där satt det folk och 

grupparbetade eller bara pratade, med en massa böcker uppslagna framför sig. 

Det finns en "lånedisk" där det ligger lånestickor som man ska @ila i och sätta på 

samma plats som man tagit en bok när man lånar något. Bredvid denna finns ett bord 

där man skyltar med nyheter. 

Man har tillgång till kopieringsmaskin och skrivmaskin, och det finns en datasal i direkt 

anslutning till biblioteket. 

Det finns gott och lampor och är ljust trots att inget dagsljus kan leta sig in i rummet 

eftersom det inte finns några fönster, p.g.a. de omgivande klassrummen. 

Direkt utanför biblioteket hänger två stora anslagstavlor med information om vad som 

händer på skolan och utanför, t.ex. utställningar, konserter och föredrag. 

En av lärarna på skolan har 5 timmars tjänst som bibliotekarie per vecka. Hon har 

huvudansvaret för vad som köps in och for att inte budgeten överskrids. Tillsammans 

med de andra lärarna bestämmer hon inköp av nya böcker och tidskrifter, och det är 

också möjligt for lärarna att köpa in böcker på egen hand till biblioteket. Eftersom 

skolan är liten och lärarna träffas i stort sett varje dag sker detta ganska informellt och 

man håller inga speciella möten i samband med bokinköp. 

Bibliotekarien har aven hand om biblioteksundervisningen som hålls i början av varje 

läsår. Alla eleverna samlas då for en genomgång av biblioteket, och bibliotekarien 

förklarar böckernas och tidskrifternas uppställning, vilka som är till utlån och hur det 



går till att låna. Eleverna får också ett informationsblad om biblioteket där det b1.a. står 

om att man kan lämna in önskemål om bokinköp. 

Böckernas ämnesindelningen är gjord efter SABs k1assifikationssystem (Sveriges 

Allm&ma Biblioteksforening) och man har delat upp de största änmesavdelningarna i 

mindre avdelningar. Det finns i stort sett inga skyltar om var böckerna står men det 

sitter små lappar på en del av hyllorna. Eftersom biblioteket är relativt litet är det ganska 

lätt att fa en överblick över vad som finns var i alla fall och det verkar fungera bra.' Det 

var bra ordning i hyllorna när jag var där och det mesta verkade stå ratt, förutom i 
tidskriftshyllan där tidskrifterna låg huller om buller. 

De största ämnesavdelningarna är skönlitteratur, religion, historia, naturvetenskap och 

samhällsvetenskap. Aktualiteten bland böckerna är svårt att säga något övergripande 

om, men det förefaller som det nyaste finns bland skönlitteraturen, både svensk och 

utländsk, och inom religionsavdelningen. De avdelningar som verkar ha den äldsta 

litteraturen är naturvetenskap och samhällsvetenskap. Annars är det ganska blandat 

mellan gammalt och nytt i hyllorna. 

Skolan har ett biblioteksanslag som används till inköp av böcker och varje linje på 

skolan får dessutom ett speciellt anslag som de själva kan väija vad de vill ha det till. 

Bibellinjen köper böcker for sina pengar, vilket kan förklara den stora 

religionsavdelningen. Annars utmärker sig inte de olika linjernas inriktningar så mycket 

i bibliotekets samlingar. 

En vägg i biblioteket är @lid med olika referensverk och uppslagsverk, en stor mängd 

består av religiös litteratur, b1.a. en Massuppsättning av Bibeln och religiösa 

uppslagsverk, men det finns aven mycket annat, som t.ex. historieuppslagsverk, film- 

och musiklexikon, litteraturhandböcker, ordböcker och flera uppsättningar av allmänna 

uppslagsverk. 

Litteratur om konst och musik har man satt på en hylla för sig, som en lite avgränsad 

konstavdelning, där ungefar hälften av böckerna består av konsthistoria och litteratur om 

särskilda konstnärer och häiften av litteratur om musik. Vad galler konstböckerna är det 

mesta ganska gammalt och det finns inte så mycket att välja bland, men detta beror 

delvis på att en stor del av den litteratur som hör till konstavdelningen står ute i 
Estethuset där den estetiska linjen jobbar. 



Längs en vägg står två tidskriftshyllor, på den ena samsas tidskrifterna med en mängd 

ansökningskataloger för andra skolor, samt broschyrer och information om EU. Det 

finns även tidskrifter utspridda på andra ställen i biblioteket, t-ex. utländska tidskrifter 

står där den utländska litteraturen är, så det är svårt att uppskatta hur många det 

egentligen finns. Det är ett brett urval av tidskrifter, för att nämna några ämnen: natur, 

kristendom, arkeologi, politik, invandrare, historia, miljö, formgivning m.m. 

I en hall utanför biblioteket hänger dagstidningar, både de stora rikstäckande och mindre 

lokala tidningar. Här f m s  även ett antal soffor och bord så man kan sitta här och läsa. 

4.2 Presentation av de intervjuade 

Här följer en kort presentation av de personer jag intervjuat. Jag kommer att ta upp lite 

om lärarnas bakgrund och undervisningssätt. Med eleverna pratade jag mest runt deras 

informationssökande och inte så mycket om dem själva, därför är presentationen av dem 

ganska kortfattad. 

4.2.1 Lärarna 

Gunnel är lärare i konsthistoria. Hennes egna utbildning består av en 

grundlärarutbildning kombinerad med konsthistoria, som hon läst på universitetet. 

Hon har eleverna två timmar i veckan hela läsåret och under denna tid är det tänkt att de 

ska hinna gå igenom Västeuropas konsthistoria fram till idag. Eleverna får vara med och 

bestämma vad de vill koncentrera sig på mest så därför ser kursen ganska olika ut från 

år till år. 

Hon hoppas att eleverna genom studierna utvecklar en större förståelse för världen 

omkring dem, att de genom konsten kan se hur människor gestaltat sina upplevelser, 

tankar och känslor. 

Matilda heter läraren i vävning. Hon har läst en del estetiska ämnen för egen del, vilka 

kom vi dock aldrig in på, och hon har jobbat med vävning i 35 år vilket har gett mycket 

erfarenhet att luta sig tillbaka på. 

Matilda undervisar eleverna i halvklass, varje grupp har en termin vävning. 

Undervisningen bygger på en läroplan som hon själv har satt upp, vilken går ut på att 

eleverna ska G prova olika vävningstekniker och konstvävnader under terminens gång. 

De kan också komma med egna förslag på saker de vill göra om tiden räcker till. 



Annika har ansvar for bildundervisningen på skolan. Själv har hon studerat på en skola i 

Tyskland som motsvarar Konstfack i Sverige, och efter det har hon gått en del kurser i 

olika tekniker, exempelvis grafik och litografi, for att komplettera sin utbildning. Hon 

jobbar på skolan två dagar i veckan och resten av tiden jobbar hon som konstnär med sin 

egen verksamhet. 

Bild är det dominerande ämnet på estetlinjen, som alla elever har hela läsåret. Även 

Annika har skrivit en egen läroplan, vilken hon säger är mycket grundläggande, hon 

tycker det är viktigt att alla far böja fiån gnuiden. De börjar med teckning och kroki 

och går sedan över till akvarellmålning och olika tekniker i olja. Även en del andra 

tekniker ingår i bildämnet, b1.a. grafik och batik. 

David är skolans keramiklärare. Han har en utbildning som bildlärare i botten och 

halkade in på keramiken av en slump när han vikarierade på en skola där eleverna ville 

lära sig att dreja. Han gick en drejkurs och satt sedan hemma och drejade tills han 

behärskade det. Utanfor skolan jobbar David som keramikkonstnär. 

Precis som i vävningen har eleverna keramik i halvklass under en termin. Davids 

målsättning med undervisningen är att ge eleverna grundläggande kunskaper i några 

olika keramiska tekniker, b1.a. drejning, kavling och ringning, bland vilka han anser 

drejningen vara den mest väsentliga och vilken de lägger ner mest tid på. 

4.2.2 Eleverna 

Två av eleverna, Siv och Mia, går kvar ett andra år på skolan. De trivdes så bra och 

tyckte att de kunde utvecklas mer inom de olika ämnena om de fortsatte ett år till. Båda 

två jobbar med konstnärlig verksamhet aven utanfor skolan, detta säger de beror mycket 

på att verkstaden står öppen for eleverna aven efter skoltid så att de har tillgång till allt 

som behövs. 

Siv har tidigare jobbat mycket med olika skapande tekniker, b1.a. på kvällskurser och 

sommarkursei vid olika folkhögskolor, medan Mias tidigare erfarenhet av estetiska 
ämnen består av lite måleri på fritiden. 

Resten av eleverna går första, och egentligen det enda, året på skolan. 

Anna pendlar till skolan och i och med detta har hon inte tillgång till verkstaden på 

fritiden. Darför sysslar hon mest med måleri när hon är ledig eftersom hon fik begränsa 

sig till det arbetsmaterial hon har hemma. 

Hon berättar att hon länge varit intresserad av estetiska ämnen men inte utövat det 

firrän hon började på folkhögskolan. Hon har dock kommit mycket i kontakt med det 

på sina tidigare arbeten då hon jobbat dels med textil och dels på ett galleri. 



Vad gäller de andra @ra bor de alla på skolan och har fii tillgång till verkstaden dygnet 

runt. De verkar tillbringa det mesta av sin tid där oavsett om det är lektioner eller ej. 

Det ämne de har for tillfallet tycks påverka deras val av arbete aven på fritiden; Ida och 

Eva är båda inne på sin keramiktermin och jobbar mest med detta, medan Lisa har 

vävning och sysslar mest med det. Utöver detta målar de också en del på fritiden. 

Erika däremot berättar att hon uteslutande målar när hon är ledig. 

Ingen av dem har sysslat speciellt mycket med estetisk verksamhet tidigare, det verkar 

vara bilden på gymnasiet som har utgjort största grunden for dem allesammans innan de 

kom hit, men de har alla ett stort intresse för det de håller på med. 

4.3 Sammanställning av intervjuerna 

4.3.1 Gemensam fråga 

Jag börjar sammanställningen med en fiåga som jag ställde till både lärare och elever 

och som jag tyckte passade bast att redovisa genom att slå samman allas svar. Svaren är 

tänkta att fungera som en presentation av arbetssätten i de olika ämnena och aven som 

en redovisning av var eleverna hämtar material till sitt skolarbete. Var lärarna hämtar 

material till sin undervisning kommer som en fiåga for sig. 

Hur jobbar ni, hur skaffar ni fram material till skolarbetet, och skiljer sig sättet 

att skaffa material mellan de olika ämnena? 

De ämnen jag har tittat närmare på är alltså keramik, vävning, bild och konsthistoria 

som alla ingår i det estetiska blocket. uppläggningen av ämnena skiljer sig en del och 

därmed också sättet att skaffa sig material, i de fall där det behövs. 

Konsthistorian är fiärnst ett teoretiskt ämne där man håller sig till föreläsningar och 

grupparbeten. 

Detta året har de agnat hela hösten åt Västeuropas konsthistoria under 1900-talet, på 

elevernas önskemåi, och vårterminen ska agnas åt konsthistorien fram till 1900-talet. De 

började hösten med föredrag om modem konst. Sedan skulle eleverna jobba 

självständigt och de fick själva välja vad de ville skriva om inom tidsperioden. 

De har också haft grupparbeten om järn-, brons- och stenåldern, och eftersom 

grupparbeten tar mycket tid i anspråk har de nu senast haft en foreläsning som spände 

över en ganska lång tidsperiod for att forsöka komma ikapp lite. 



Vid grupparbeten använder eleverna i första hand skolbiblioteket for att skaffa material, 

men aven folkbibliotek används. Detta gäller framst dem som är externatelever och bor 

på annan ort. 

Gunnel hjälper också till genom att ge råd om var de kan hitta material och genom att 

skaffa fiarn böcker 0.d. från skol- och folkbibliotek och även material som hon har själv. 

Men det är inte bara skriftligt material de använt sig av, en gmpp valde vid ett tillfalle 

att intervjua de konstnärer de skrev om. 

Utöver grupparbeten är undervisningen mest i föreläsningsform och då behöver eleverna 

inte skaffa fram något eget material. De har ej heller någon kursbok, utan läraren 

berättar för dem, visar bilder, diabildsband och video. 

I vävningen har de en kursbok i vilken de b1.a. läser om vävningens historia, hur man 

sätter upp vävar och hur man väver. Genomgångarna omfattar ungefar en lektionstimme 

i veckan och består dels av bitar av det som står i boken och dels sådant som läraren 

berättar for eleverna. De får läxor i kursboken och använder den aven som ett slags 

referensverk som de kan titta i om de kör fast. 

Ibland får de uppgifter att leta reda på svar på i böcker och då använder de sig av de 

böcker som finns i Estethuset. 

Matilda använder också tidskrifter och böcker om vävning i undervisningen for att visa 

olika satt att jobba på. 

När de ska börja arbeta med en ny teknik går de först igenom den tillsammans och läser 

i kursboken om den. Sedan fik de jobba praktiskt med den och pröva själva och läraren 

kommer med råd och tips under arbetets gång. 

I bilden bygger det mesta eleverna får göra på sjalvstandigt arbete. Annika går igenom 

vad de ska göra och visar hur det ska gå till, och sedan Par eleverna pröva på att arbeta 

själva med den tekniken. Hon tycker att detta tillvägagångssätt är bast eftersom hon 

anser att man inte kan koncentrera sig på att måla och prata/lyssna på en gång. 

De f3.r bestämda uppgifter av läraren, t-ex. stilleben som hon ställer upp men ibland får 

eleverna också vara med och ge förslag. 

Nu senast har de jobbat med en gammal teknik som bygger på att preparera duken på ett 

visst satt. De började med att titta på en film där en konstnär går igenom tekniken 

mycket detaljerat, sedan fick eleverna var sin preparerad duk, de ställde upp ett stilleben 

och prövade på att måla på det sättet. 



De har också haft några grupparbeten inom ramen för bildämnet. Vid ett av dessa skulle 

eleverna jobba med en utställning för att se hur man genomfor en sådan. De delades upp 

i grupper med olika arbetsuppgifter och gick tillsammans igenom hur man skulle göra. 

Syftet var att eleverna genom att genomföra en utställningsid6 skaffar sig lite erfarenhet 

och kunskap om hur det kan gå till. 

Eftersom konsthistorian och bildämnet ämnesmässigt hör ihop ganska mycket försöker 

Annika hänga med i vad de går igenom på konsthistoriatimmarna for att kanske ibland 

kunna följa upp i bilden. Men hon berättar att det är svårt att f3 det att fungera eftersom 

ämnena inte är upplagda på samma sätt. Vissa saker som hör till konsthistorian, som 

t.ex. bildanalys, går hon igenom på sina egna lektioner för att komplettera det de jobbar 

med just då. 

De har ingen kursbok i ämnet och använder inga böcker i själva skolarbetet, men läraren 

brukar visa böcker som finns i Estethuset, som kan vara bra att titta i om de vill veta mer 

om de tekniker de jobbar med. Eleverna behöver ej själva skaffa fram något material. 

Annika rekommenderar också böcker som de kan skaffa om de ska fortsätta måla efter 

skolan och när de slutar får de en litterahirforteckning över böcker som kan vara bra att 

ha. 

Mycket i keramikens uppläggning liknar den på bildlektionerna. David går igenom och 

visar vad och hur de ska göra och sedan får de själva försöka. Vid genomgångarna 

använder han sig ibland av böcker som de tittar i tillsammans for att illustrera vad han 

pratar om och for att ge eleverna idéer. 

Vissa av genomgångarna berör mer teoretiska saker som glasyrberäkningar, 

materialkunskap och faglära, då han ger eleverna stenciler med det viktigaste. Eleverna 

behöver inte skaffa fram något material själva. 

Det blir dock mest praktiskt arbete i keramiken och det man koncentrerar sig på är att 

utföra övningarna om och om igen till det sitter i händerna. David tycket det är viktigt 

att alla lär sig drejprocessen ordentligt och för det krävs övning och åter övning. 

Något som David saknar är en kursbok, han har inte kunnat hitta någon bra, det finns 

bra bitar i flera böcker men ingen bok som skulle kunna fungera for sig själv. Det finns 

som sagt böcker att använda i Estethuset men for det mesta berättar David for eleverna 

och visar hur man gör, eftersom han har de nödvändiga kunskaperna. När eleverna slutar 

ska de få en litteraturlista så att de kan förkovra sig på egen hand när behovet uppstår. 



De har aven haft några projektarbeten utanför de ordinarie hesgränserna, då hela 

klassen har jobbat tillsammans. Ett exempel är när de skulle göra en bildvav, idén 

hämtade de ifrån Borås museum, de planerade tillsammans och gjorde skisser, sedan 

fick de reda på av I-en hur de skulle gå till vaga och de behövde inte heller här 
använda sig av några böcker. 

Klassen åker ibland på utställningar tillsammans med lärarna. Det har mest blivit större 

utställningar, i Göteborg har de varit på en Zorn-utställning, en Leonardo da Vinci- 

utställning och på Röhsska museet, och i Borås på Textilmuseet och på en 

hantverksmassa. 

De har ej gjort några studiebesök hos konstnärer ännu, men de ska åka till en glashytta 

och prova på att blåsa glas och de ska också besöka en keramiker i hans verkstad. 

Skolan har inte tagit in några utomstående konstnärer till skolan. 

f 
Sammanfattningsvis kan sägas att undervisningen till stor del baseras på lärarnas --l 

kunskap som de fömiedlar muntligt till eleverna. Efter detta får eleverna själva pröva på 
L )  

att jobba med det de fått genomgång på. 
i 

En annan del av undervisningen består av att läraren visar eleverna hw man ska göra, de 
i' 

förmedlar alltså sin kunskap genom handling. Dessa två delar förenas dock för det 

mesta, så att läraren visar och förklarar på samma gång. 

I vävningen laser man också om det man ska göra. Här består elevernas material utöver 

lärarens genomgångar av en kursbok och ibland av svar på uppgifter som de själva får 

leta upp i Estethusets böcker. 

I keramiken och bilden gäller det mest att pröva sig fram efter lärarens genomgång och 

ta hjälp av läraren om det är några problem. Eleverna behöver inte leta fram eget 

material i något av ämnena. 

Kanske är det en skillnad i arbetssätt mellan de olika m e n a  som gör att man inom 

vävningen måste läsa mer, för att klara t.ex. uträkningar av vävarna 0.d. Detta är dock 

bara en gissning eftersom jag inte kan väva själv. Eller också är det bara fråga om att 

lärarna har olika satt att jobba på och lägga upp undervisningen. 

Det finns böcker och tidskrifter om de olika ämnesområdena tillgängliga i Estethuset, 

som används i viss mån i undervisningen, men det är ändå genomgångarna och den 



kunskap som lärama besitter som ligger till grund. Eleverna förlitar sig mycket på 

lärarna att de ska kunna ge den hjälp och de råd som behövs. 

Endast i vävningen krävs det av eleverna att de själva ska leta fiam något material, och 

det är då bland de böcker som finns i Estethuset. 

Undantaget från detta är konsthistorian där eleverna använder sig av olika bibliotek for 

att leta upp material till sina grupparbeten, men annars byggs aven den undervisningen 

på lärarens egna kunskaper och någon annan materialsökning kravs ej av eleverna. 

Man har heller ingen kursbok att utgå ifi-ån. En orsak till detta skulle kunna vara att det 

man tar upp i undervisningen till stor del styrs av eleverna och deras önskemål om vad 

de vill läsa om, och att det därför skulle vara svårt att hitta en kursbok som passar fih 

år till år. 

Utställningar och studiebesök utgör också en del av undervisningen, där eleverna kan 

hämta intryck och se sammanhang med det de last om eller arbetat med i skolan. Detta 

medför att de ibland hämtar idéer utififin till det de ska göra, som t.ex. då de skulle göra 

en bildväv, de fick idén till väven på ett museum och hämtade alltså inspirationen till 

arbetet här. 



4.3.2 Eleverna 

Här följer en sammanställning och redovisning av resten av frågorna jag ställde till 

eleverna. Under vissa av frågorna har jag valt att sammanstäila svaren och under vissa 

att redovisa varje elevs svar för sig, beroende på hur skiftande svar de givit. Jag har aven 

valt att lagga in en extra fraga som jag ej ursprungligen hade med i intervjw, om var de 

hämtar inspiration till sitt arbete, men som jag tyckte passade bättre att redovisa som en 

fraga för sig eftersom vi pratade mycket kring detta. 

Behöver du skaffa material till det konstnärliga arbete du gör utanför skolan, och i 
så fall, var? 
Skiljer sig sättet du jobbar på och skaffar material från det du gör i skolan? 

Som nämnts tidigare jobbar alla eleverna med konstnärligt arbete aven utanför - 
lektionstid. Några av dem tyckte att arbetssätt och materialanskaffning skiljer sig från 

skolarbetet och några inte. 

Siv använder både skol- och folkbibliotek mycket när hon vill skaffa fram material, men 

hon tycker inte att det finns så mycket litteratur om keramik och textil på biblioteken. 

Hon anvuder sig aven av keramiker hon känner för att få tips till det hon håller på med. 

Hon tycker det är svårt att omsatta det som står i böckerna i praktiken och tycker därför 

att det är bra att prata med andra som kan visa mera handgripligt hur man ska gå 

tillväga. 

I keramiken tycker hon dock att det I ramst  är övning som gäller, men de andra ämnena, 

vävning och bild, tycker hon lämpar sig bra for att läsa sig till saker och e l la  på det man 

redan kan och håller på att lära sig. 

Anna, som målar på fiitiden, skaffar sig inget extra material för sitt egna arbete utan 

målar direkt ur huvudet. Hon berättar att hon föredrar praktiskt arbete och aldrig skulle 

gå hem och läsa om någon teknik utan lär sig istället av sina misstag. 

Hon använder sig dock av böcker for att f"a idéer till det hon håiler på med, både egna 

böcker och de som finns i Estethuset. 

Erika, som också målar på fritiden, brukar använda sig ganska mycket av böckerna på 

skolan for att se på tekniker och få idéer, men hon lär sig också en hel del av det egna 

arbetet. Hon tycker att båda delarna är viktiga, dels att lära genom böcker, men aven att 

lära sig av sina egna misstag och G erfarenhet. 



Lisa målar även hon mycket utanfor skolan och hon berättar att trots att hon vet att det 

finns böcker att titta i använder hon dom bara någon enstaka gång, t.ex. for att läsa om 

komplementfarger, och att hon istället brukar vänta tills hon kan fiåga läraren under 

någon lektion. 

Hon brukar även väva på fritiden i Estethuset och kör hon fast då så tar hon hjalp av 

kursboken eller av klasskompisar. Oftast när hon jobbar på fritiden fortsätter hon på de 

uppgifter de har fått i skolan och jobbar ej med egna projekt så mycket. 

Ida sysslar med målning och keramik på fritiden. Inom målningen skaffar hon sig 

kunskap genom träning, prövar sig fram och känner inget behov av att leta fiam något 

material. . 

När hon jobbar med keramik tittar hon i böckerna i Estethuset om det är något hon 

behöver ha re& på, t.ex. någon ny teknik, och hon brukar också ta hjalp av 

klasskompisar. Men även här är träningen viktigast och hon säger att hon tycker det 

fungerar bast att lära sig av sina misstag. 

Ida tycker också att slumpen spelar en stor roll i hennes självständiga arbete, inom 

keramiken prövar hon ofta grejer på chans, t.ex. med glasyrer, och ser hur det blir. Hon 

är lite rädd for att förlora gnistan om man hela tiden tragglar en teknik tills man kan den 

och inte prövar på olika saker emellan, medan läraren är mer för att man ska gå från 

grunden och att alla ska behärska en teknik innan de går vidare till nästa. Därför 

värdesätter hon att hon kan vara i verkstaden även på fritiden och jobba lite mera fritt. 

Eva tycker inte att det är någon större skillnad mellan lektionstid och fritid, hon bor på 

skolan och är nästan alltid i Estethuset och jobbar. En skillnad är dock att hon 

experimenterar mer på fritiden, speciellt inom keramiken, och är inte lika styrd av 

uppgifterna som de far på lektionerna. Hon tycker det fimgerar bra att lära sig av sina 

misstag inom keramiken och hon använder sig inte av böcker 0.d. när hon jobbar själv. 

När hon vill sätta sig in i hur någon teknik ska utföras pratar hon forst med läraren eller 

någon annan hon känner som vet hur man gör, och sedan kan de visa vidare, antingen 

genom att de visar handgripligen hur man ska göra men ibland också med hjälp av 

någon bok. 

Den sista eleven jag pratade med, Mia, tycker att den stora skillnaden är att man under 

lektionstid tar stor hjälp av handledaren och dennes erfarenhet medan man på fritiden får 

pröva sig fram. Inte heller hon skaffar sig något extra material till det hon jobbar med 

själv, men använder sig av böckerna i Estethuset och aven böcker från andra bibliotek 

för att bladdra i och få inspiration. 



Det är alltså relativt blandat mellan eleverna om de känner behov av att leta reda på 

material for sitt självständiga arbete eller ej. 

Den stora skillnaden från skolarbetet är att på fritiden får eleverna själva leta fram den 

information de behöver, medan de i skolarbetet får reda på i stort sett allt de behöver 

veta av läraren. 

För många av eleverna betyder alltså träningen mest, de tycker att man lär sig bäst 

genom att utföra saker praktiskt och blir det fel så lär man sig något av det också. Flera 

av eleverna värdesätter att de kan jobba fkiare på fritiden och kan ge utlopp för sin 

experimentlusta, och de använder inte så mycket material utifrån, kanske for att de inte 

vill bli styrda av något när de har chansen att prova vad de vill. 

Böcker kommer in i arbetet for en del av eleverna nar det gäller att få ideer och 

inspiration till något de ska göra, detta kommer jag närmare in på i nästa fråga. 

Några av dem försöker läsa sig till det de undrar över när inte läraren finns tillgänglig, 

medan en elev väntar med problemet tills hon kan fråga läraren. 

I den mån de använder sig av böcker använder de flesta de böcker som finns i 

Estetbuset, medan en elev lånar på andra bibliotek och en annan elev även använder sina 

egna böcker. 

En annan källa till information är klasskompisar och andra människor verksamma inom 

samma område. Här hämtar en del också råd och tips om man har kört fast eller behöver 

nya idier. 

Flera av eleverna berättar att de tycker det är lättare om någon visar hur man utför en 

viss teknik, det blir mera påtagligt att se hur man ska göra, än att bara läsa om det. 
- 

Var hämtar du inspiration? 

Eleverna hämtar inspiration på en mängd olika ställen och sätt. Den här Mgan var ej 

med i intervjuerna ursprungligen, men ämnet var något som vi hela tiden halkade in på 

ändå och pratade rätt mycket om, så diirför redovisar jag detta som en fråga för sig. 

Nämnas bör att jag har gjort en tänkt uppdelning mellan inhämtandet av information, 

b1.a. om hur teknikerna ska utföras och hur man löser problem som uppstår i samband 

med detta, vilket berördes i forra fkagan, och inspiration. Det förra ger praktisk 

information om hur teknikerna ska ueoras, medan inspirationen ger impulser till 

skapande aktivitet och idéer till fortsatt kreativt arbete. Mellan dessa finns ingen 

hårddragen gräns, information om olika tekniker kan ge upphov till inspiration och 



kanske vice versa, att inspirationen leder vidare till att man förvärvar den praktiska 

kunskap som behövs for att utföra det man vill. Ett exempel på det senare kan man se i 

Mias svar, hon hittar på konsthistorietimmarna tekniker som hon själv vill pröva på och 

detta leder vidare till att hon på olika satt skaffar sig den praktiska information hon 

behöver för att kunna utföra dessa. 

Mia berättade att hon ofta använder sig av böcker och bilder för att få inspiration till sitt 

arbete. Hon brukar titta i de böcker som finns i Estethuset, men letar även i 

skolbiblioteket och i folkbibliotek på andra orter. 

En annan källa till inspiration är konsthistorian där de laser om konstnärer och tekniker. 

Ibland hittar hon en teknik som verkar intressant och då laser hon mer om den och pratar 

med läraren om hur man ska gå tillväga, for att sedan prova själv. 

Även konstnärer de laser om kan fungera inspirerande, hon brukar läsa biografier och 

fördjupa sig själv om hon stöter på någon som verkar intressant, eftersom konsthistorian 

inte går så djupt. Och sedan kan hon använda det hon last och sett i sitt eget arbete. 

Hon brukar också gå mycket på utställningar och även i affarer kan hon hitta saker som 

ger idéer till vad hon skulle kunna göra. 

Kompisar tar hon stor nytta av när det gäller att f3 inspiration, både de som inte själva 

sysslar med konst, och klasskompisarna. Hon berättar att de i klassen inspirerar 

varandra mycket och stjäl aven en del ideer från varann. 

Ida hämtar inspiration och idéer i tidningar, på massor och på utställningar där man kan 

se vad andra har gjort. Hon får också mycket egna idéer genom att jobba och 

experimentera, hon löser problemen på det satt hon kan och ser vad det blir av det. 

Erika berättade att hon går på utställningar och muséer for att bli inspirerad och hon 

tyckte också att klasskompisarna spelar en viktig roll för att få nya ideer. 

Eva började med att räkna upp utställningar, tidningar, kataloger, affärer och saker man 

ser hemma hos andra människor som inspirationskällor och utbrast sedan; " Ja, överallt, 

allt vad man ser! " 
Hon tyckte också att man kan f"a inspiration genom andra människor och hon utvecklar 

ofta sina idéer genom att prata med andra. 

Lisa berättade att hon tycker seendet har förändrats sedan hon började på skolan, hon ser 

omvärlden på ett nytt satt och kan hämta inspiration överallt. 

Vad gäller keramik och bild brukar hon ofta titta i affarer och gå på utställningar for att 

fi inspiration till sitt eget arbete, men i vävningen tycker hon inte att hon hinner med 



mer än vad de har Eitt i uppgift och bnikar darfor inte ha något behov av att leta efter 

idéer. 

Anna angav böcker som sin inspirationskalla, hon tittar på bilderna och det är där hon 

hämtar idéer till det hon gör. Hon använder både de böcker som finns på skolan och 

sådana hon köpt själv. Men hon tycker också att många idéer kommer av sig själva utan 

att hon egentligen vet vad som ligger bakom deras uppkomst. 

Inspiration till arbetet kan eleverna alltså hitta på en hel del olika ställen. Det vanligaste 

bland dem verkar vara att gå på utställningar, mässor och i affaer och se på vad andra 

har gjort for att få idéer. 

Något annat som flera av dem svarat är att det är viktigt att prata med andra m-iskor, 

att få höra vad de tycker, se vad de gör och bolla ideer mellan varann for att på så satt 

komma vidare i sitt skapande. 

Båda dessa satt bygger på andra människor, i det första fallet att titta på vad andra har 

gjort och i det andra att mera direkt höra vad de gör men aven att prata om sin egen 

verksamhet och vad man själv gör eller har tänkt göra. Utbytandet av idéer verkar 

stimulerande och är viktigt for flera av eleverna. 

Några av eleverna använder sig av böcker, bilder, kataloger och tidningar for att få 

inspiration, och även här handlar det till största del om att se vad som har gjorts tidigare 

och skapa nya idéer utifrån detta. Det handlar aven här främst om att titta, se vad andra 

har skapat och inte så mycket om att läsa om det. 

Mia nämner aven konsthistorian som en inspirationskälla, hon ser vad som har gjorts, 

hämtar inspiration i detta och vill pröva på själv. 

Eva tycker att hon kan hitta saker överallt som kan ge henne idéer till hennes arbete. 

Detta är i överensstämmande med Lisa som också kan få inspiration av allt hon ser 

eftersom hon tycker hon har utvecklat seendet sedan hon började på skolan. Här har 

seendet utvecklats till att inte bara se på vad andra har gjort inom ens eget ämnesområde 

utan att också se på allt annat som finns runt omkring en i omvärlden och omvandla 

detta till idéer som man sedan kan jobba med. 

Ida som får mycket egna ideer genom att arbeta och experimentera, tycker att de 

lösningar hon kommer på för att klara av något problem kan leda vidare till något som 

hon inte tänkt från början. Här verkar själva arbetet inspirerande, idéerna kommer under 

arbetets gång. 



Jämfört med Erra fiågan hämtar eleverna inspiration på fler ställen än var de söker 

information om tekniker 0.d. till det egna arbetet. De flesta eleverna pratade ganska 

mycket om inspiration och saker som verkade inspirerande trots att jag inte frågade dem 

ratt ut om detta. De verkar väldigt medvetna om sitt behov av att f% inspiration och vad 

de gör at dd Kan det vara så att de har ett mycket större behov av att bli inspirerade, få 

kickar som leder dem vidare i deras arbete, än att inhämta kunskaper om hur tekniker 

ska utforas ek? 

Experimentlustan är stor hos de flesta av dem. Att man inte alltid har förvärvat ali den 

praktiska kunskapen man skulle behöva kanske inte upplevs som ett hinder av dem 

ännu? Dom prövar sig fram istället och lär sig av det. Det verkar vara själva skapandet 

som är drivkraften hos dem och då kanske inspirationen är viktigare än praktisk 

kunskap. 

Laser dm om estetiska ämnen på fritiden? 

De flesta av eleverna läser om estetiska ämnen på egen hand. 

Siv berattar att hon laser om bildkonstnärer på iiitiden. Hon vill också läsa om keramik 

och textil men tycker det är ganska svårt att få tag på litteratur om det. 

Mia läsa tidningar, t.ex. om vilka utställningar som är på gång och om keramiker som 

verkar intressanta, och hon bnikar också hitta bra bilder på deras verk i tidningarna. 

Ibland läsa hon biografier över konstnärer som hon är intresserad av. Det kan också 

hända att h försöker läsa sig till hur man utför någon viss keramisk teknik som hon 

vill pröva p8 sjalv. 

Anna fördm praktiskt utövande och brukar inte läsa så mycket böcker om estetiska 

ämnen. H m  använder böckerna mest för att titta på bilderna och få idéer. Om hon laser 

blir det biogdier över konstnärer som hon vill veta mer om. 

Ida berattade att innan hon kom till skolan läste hon inget alls som hade anknytning till 

estetiska ämnen men att hon nu börjat läsa kultursidorna i dagstidningarna. Det hon 

framst vill I3sa om är keramiker och även om vilka utställningar som finns. Böcker 

bnikar hon inte läsa. 

Erika iäse~ k~nstnärsbiografier och annars mest tidskrifter och böcker om inredning som 

är hennes Mrsta intresse. 



Eva brukar också läsa konstnärsbiografier och aven konsttidskrifter. Hon kollar i 

keramikböcker då och då, men mest för bildernas skull, for att få idéer, och hon brukar 

inte läsa så mycket i dem. 

Den enda av dem som inte läser någonting är Lisa. Hon berättar att hon främst är 

intresserad av det praktiska arbetet och tycker att skolan tar all tid. Hon är internatelev 

och spenderar all sin lediga tid verkstan och jobbar, så hon säger sig inte ha tid att, läsa 

något. 

Alla utom en av eleverna läser om estetiska ämnen på egen hand. 

Det mest framträdande är att många av dem läser biografier om olika konstnärer. Detta 

b1.a. för att få veta mer om intre,ssanta människor vars verk man tycker om, och t.ex. se 

hur deras liv har påverkat deras arbeten. 

Några av eleverna läser tidningar och tidskrifter, framst för att hålla sig a jour med vad 

som är på gång med utställningar, nya konstnärer och liknande. 

Böcker används också av några som inspirationskälla för att få ideer till sitt egna arbete. 

En av dem nämner att hon ibland laser sig till någon teknik som hon vill pröva på. 

Brukar du gå till biblioteket? 
Vill du, eller ar du med och påverkar inköp på skolbiblioteket? 

Vad ar bra eller dåligt med skolbiblioteket? 
Har du fått biblioteksundervisning på skolbiblioteket? 

Första fragan gäller bibliotek överhuvudtaget, medan de tre andra fkagoma galler 

folkhögskolebiblioteket. 

Siv går mycket på bibliotek och lånar mycket böcker, detta gäller d& främst de 

folkbibliotek som hon har i sin närhet. 

Hon lånar inte så mycket på skolans bibliotek, men hon brukar lämna önskemål om det 

hon tycker att de borde köpa in och for det mesta bnikar de skaffa in det. 

Hon tycker det finns lite dåligt med böcker om estetämnen på skolbiblioteket men 

annars tycker hon att det är bra och lättillgängligt. I början av terminen var hon med på 

den biblioteksundervisning som anordnades på skolan och hon tyckte att det fungerade 

bra. 

Mia använder inte skolans bibliotek så mycket, men när hon gör det lånar hon mest 

skönlitteratur. När hon är hemma brukar hon gå på folkbiblioteket och där lånar hon 

aven facklitteratur. 



Hon har ej varit med och försökt påverka bokinköp på skolan och säger sig vara nöjd 

med de böcker som finns. 

Det hon inte tycker är bra med skolans bibliotek är att det inte fungerar så bra med 

utlånen, det är jobbigt att få tag på utlånade böcker eftersom man inte kan reservera 

dem. Det enda man kan göra är att säga till personen som har boken, men det förutsätter 

att man vet vem det är. Man kan i princip ha böckerna hur länge man vill eftersom det ej 

finns några kravrutiner och inte heller tillämpas böter på biblioteket. Hon säger att 

många utnyttjar detta och har böckerna väldigt länge, något som hon tycker är både bra 

och dåligt, eftersom det gör det svårt att få tag på utlånade böcker, men det är bra när 

man själv har någon bok som man vill läsa längre i. 

Hon gick på skolans biblioteksundervisning och tyckte det räckte, hon har även haft det 

på gymnasiet och tycker det var något som hon redan kunde, hur biblioteket fungerar. 

Anna lånar aldrig böcker på Eolkbibliotek, utan köper sina egna istället. Skolans 

bibliotek brukar hon använda ibland. 

Hon är ej med och påverkar inköpen. Hon skulle dock vilja se ett större urval på skolan, 

men använder biblioteket ändå och säger att hon inser det lilla bibliotekets 

begränsningar. 

Användarundervisningen de hade vid skolstarten tyckte hon var bra och hon har aven 

haft det på högstadiet. 

Ida brukar gå till biblioteket på skolan men är inte så mycket på folkbibliotek. 

Hon är ej med och påverkar inköp på skolan, men skulle vilja att det fanns ett större 

urval. Det hon tycker är bra med skolbiblioteket är de långa öppettiderna och att det är 

ett enkelt och bra lånesystem. 

Eftersom hon började lite senare än de andra på skolan var hon ej med på 
biblioteksundervisningen, men hon har blivit visad av kompisar hur det fungerar. Hon 

kan inte minnas att hon varit med på det under sina tidigare studier heller, men tycker att 

det är något hon kan i alla fall, hon vet hur man letar på biblioteket och hittar hon inte så 

fiagar hon efter hjälp. 

Erika brukar använda både skolbiblioteket och folkbiblioteket på hemorten. På 
folkbiblioteket lånar hon mest skönlitteratur, men på skolan aven fackböcker. 

Hon tycker att skolbiblioteket fungerar bra, hon är ej med och försöker påverka, men 

hon skulle gärna viIja att det fanns lite mer konstböcker. Att hon inte sagt till om det 

säger hon beror på att hon helt enkelt inte kommit sig for. 



Biblioteksundervisningen de hade på skolan var hon med på, men hon kan inte minnas 

att de hade någon i tidigare skolstadier. Hon har varit ganska mycket på bibliotek även 

tidigare och tycker hon lärt sig hur det fungerar genom det. 

Eva lånar skönlitteratur på skolbiblioteket, men använder det annars inte så mycket. 

Ibland lånar hon på folkbiblioteket hemma och hon brukar också köpa en del egna 

böcker. 

Hon är ej med och försöker påverka på skolbiblioteket, eftersom hon inte är så mycket i 

kontakt med det har hon inte känt något behov av att göra det. 

Urvalet på biblioteket tycker hon är ganska bra med tanke på att det är så litet. 

Hon var med på biblioteksundervisningen på skolan och tyckte det var bra, och hon har 

aven haft det tidigare, på gymnasiet. 

Lisa använde tidigare både skol- och folkbibliotek. Men sedan hon började på 

folkhögskolan hinner hon knappt läsa något alls, utan satsar all sin tid på skolarbetet. 

Hon är inte med och påverkar inköp, har inte tänkt på att man skulle kunna göra det, 

men hon skulle vilja att det fanns mer och nyare skönlitteratur. 

Biblioteksundervisningen är hon nöjd med och tyckte de fick lära sig det de behövde. 

Hon minns också att de hade bibliotekskunskap på gymnasiet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla eleverna använder skolbiblioteket, aven om 

det skiftar mycket mellan hur ofta de gör det. Alla utom en brukar också låna på 

folkbibliotek. 

Det skiljer mellan vilken typ av litteratur de lånar på skol- respektive folkbibliotek, 

vissa lånar mest fackböcker på skolan och skönlitteratur någon annanstans, medan en 

del gör tvärtom. 

Endast en av dem är med och påverkar inköp och hon tycker det fungerar bra, det hon 

önskar brukar köpas in. De flesta av dem som inte är med och försöker påverka har dock 

önskemål om hur de skulle vilja att det var på biblioteket, men har inte tänkt på, eller 

inte kommit sig for att saga till om det. Men alla verkar relativt nöjda med biblioteket 

och tycker att det fungerar ganska bra. 

Alla utom en var med på biblioteksundervisningen som anordnades på skolan och alla 

tyckte de fick lära sig tillräckligt. Många har också haft biblioteksundervisning förut, de 

flesta av dem är biblioteksvana och tycker att de vet sedan tidigare hur ett bibliotek 

fungerar. 



4.3.3 Lärarna 

Lärarna och deras undervisning har blivit presenterade i ett tidigare kapitel. Här följer en 

redogörelse for det återstående av intervjuerna med dem. 

Hurlvar får du tag på material och idéer till din undervisning? 
Vad använder du för informationskällor for att utveckla din undervisning? 

Gunnel undervisar alltså i konsthistoria. Hennes lektionstimmar är uppdelade mellan 

föredragslektioner och enskilda arbeten. 

När hon håller föreläsningar använder hon mycket material som hon har kvar sedan den 

tiden då hon själv läste konsthistoria på universitetet. Hon använder aven material som 

hon skaffat in på egen hand, dels egna böcker och dels böcker fiån skol- och 

folkbibliotek. 

Utöver detta har hon också mycket bilder med i undervisningen och hon visar 

diabildsband och video. 

Gunnel använder sig mycket av skolbiblioteket i sin undervisning eftersom 

grupparbetena är förlagda där. Om någon inte kan hitta material till det de vill jobba 

med hjälper Gunnel till att plocka fram det hon kan hitta, vilket hon hämtar dels bland 

eget material och dels bland det som finns på biblioteket och hon brukar ta stor hjälp av 

bibliotekarien. Hon har också ett bra samarbete med en biblioteksfilial som tar hem 

beställningar och hjälper till att leta efter det hon söker. 

Hon brukar gå på föredrag för att lära sig mer och få nya uppslag till sin undervisning. 

Hon går dels privat på sådana som passar hennes ämne, men även på internutbildningar 

som skolan ordnar, där det mest är ämnen som inte direkt har med konsthistorian att 

göra, utan snarare med pedagogik. 

En annan sak som hon tagit in i undervisningen på senare tid är att göra fagoverhead 

via dator. De har en datasal på skolan och hon har börjat utnyttja detta som ett sätt att få 

bättre bilder än vad som gick tidigare med de svartvita overheadbilderna. 

Matilda är lärare i vavning. Materialet som hon bygger sin undervisning på tar hon till 

största del fiån kursboken som de har i vavning. Hon använder sig också av de andra 

böckerna som finns i Estethuset och aven av egna böcker som hon bnikar ta med till 



skolan. Tidskrifterna om vävning som finns i Estethuset kommer till användning ibland 

när hon vill visa på olika sätt att jobba på. 

Hon har jobbat med vävning i 35 %r och har genom detta skaffat sig mycket kunskap 

som hon också använder sig av. 

För egen del läser hon hantverks- och vävtidskrifter for att hänga med i det som händer, 

och en del av detta kan hon ta upp i undervisningen. Hon brukar också gå på 

utstiillningar for att snappa upp nya saker. 

Annika är bildlärare på skolan. Hon laser mycket själv om bildämnet och håller koll på 

vilka böcker som kommer ut och får på så satt mycket material till sin undervisning. 

Hon plockar ut de delar i böckerna som hon tycker de kan ha nytta av i skolan, t.ex 

perspektivlära, f&glära, målningstekniker, berättar om dessa for eleverna och visar var i 

böckerna de kan hitta det. Hon äger själv en del böcker som hon tycker är speciellt bra 

och viktiga, men lånar också väldigt mycket från folkbibliotek. 

Annika följer upp vad som är nytt inom konst- och konsthantverksområdena och 

diskuterar kring detta med eleverna. Detta gör hon b1.a. genom att lasa de böcker och 

tidskrifter som kommer ut och hon går också på utställningar. 

Hon har en egen utbildning i botten och använder de kunskaper hon erhållit där i 

undervisningen, men använder inget material från den tiden. Och eftersom hon jobbat 

länge med måleri har hon därigenom samlat på sig mycket erfarenhet som hon också 

använder i undervisningen. 

Annika berättar att hon värderar praktisk erfarenhet högt, det räcker inte med att bara 

läsa om saker, for då glömmer man det lätt, men har man prövat på det och jobbat med 

det så är det lättare att minnas. Darfor låter hon i så stor utsträckning som möjligt 

eleverna prova på allt hon tar upp i undervisningen. 

Hon har tidigare arbetat med barn på dagis och förskola och då med en metod som 

kommer fi-ån Reggio Emilia i Italien. Den bygger på att titta närmare på saker i ens 

närhet och jobba runt dessa i olika konstfonner. Detta gör man för att utveckla seendet 

hos bmen(se även s.58). Hon tycker att många vuxna saknar h å g a n  att verkligen se 

på saker och detta seendet försöker hon hjälpa eleverna på folkhögskolan att utveckla i 

samband med sin undervisning. 



De jobbar också med en teknik som går ut på att teckna med högra hjärnhalvan, något 

som hon läst sig till och prövat själv för att komma underfund med (se även s.60). 

Senare ska de jobba med grafik och batik. Grafik har Annika jobbat en del med själv 

tidigare, men batiken har hon inte lika stor erfarenhet av och har fitt läsa sig till hur man 

gör och sedan provat sig fram. 

David, skolans keramiklärare, bygger mycket av sin undervisning på sådant han läser 

sig till av eget intresse. Han tycker det är viktigt att ha ett brett register och ständigt 

förkovra sig. 

Han är mycket intresserad av keramik från andra länder, b1.a. Japan och Afrika, därför 

läser han allt han kan komma över om detta och en del av det använder han i skolan. I 

detta hämtar han mycket inspiration både till sitt egna arbete och sin undervisning. 

En stor del av böckerna får han tag på genom folkbiblioteket i sin hemkommun, men 

han lånar mest for eget bruk och tar inte med böcker till skolan så ofta. När han 

använder dem i skolan är det for att visa eleverna hur olika saker ser ut, t.ex. hur olika 

bränningstekniker ger olika resultat. Även Estethusets böcker kan komma till 

användning här ibland. 

Han skulle vilja ha en kursbok till keramiken men har inte lyckats hitta någon bra som 

täcker alla de områden han anser som viktigast. Han säger dock att eftersom de bara har 

keramik en termin hinner de med det mest grundläggande, men inte mer, och han 

berättar att eleverna knappt hinner titta i de böcker som redan finns ute i Estethuset. 

David har ock& stor användning av de erfarenheter han fatt genom att själv jobba 

mycket med keramik. 

Lärarna i de praktiska ämnena har lång erfarenhet av sina ämnen och använder i 

undervisningen mycket av de kunskaper de skaffat sig genom tidigare utbildning och 

arbete, dvs sådant de lärt sig genom erfarenhet eller läst sig till. 

De håller sig också h jour med vad som kommer ut på bokmarknaden och laser mycket 

om sina ämnen, vilket de sedan utnyttjar i handledningen av eleverna. 

Böckerna som finns i Estethuset använder lärarna i olika utsträckning, Annika och 

David har dem mest for att visa olika saker, medan Matilda även använder dem för 

elevernas uppgifter. I vävningen har man också en kursbok. 



För att utveckla sin undervisning bevakar lärarna det som händer inom deras 

ämnesområden och tar upp en del av detta i sin undervisning. Kallor till det är b1.a. 

böcker, tidskrifter och utställningar. 

Läraren i konsthistoria bygger också sina lektioner på sin tidigare utbildning och även 

material som hon skaffat in senare. Hon använder både skol- och folkbiblioteket mycket 

för att få tag på nytt material. 

Bilder spelar en central roll i hennes undervisning, dels planscher och bilder i böcker, 

men aven diabilder och inspelade teveprogram. 

Hon brukar gå på fdreläsningar för att utvidga sina kunskaper och få nya ideer. 

Intressant är att hon också med datorns hjälp kunnat förbättra bildkvaliten i 

undervisningen, eftersom bilderna spelar en sådan stor roll här. 

När eleverna har enskilda arbeten använder de olika bibliotek för att få tag på material. 

Vad använder du dig av i din undervisning för att ge eleverna inspiration? 

Denna fråga var främst tänkt för lärarna i de praktiska ämnena, hur de inspirerar sina 

elever att jobba, och vad de använder sig av for att få dem inspirerade, alltså ett satt att 

få reda på fler ställen där de skaffar material till undervisningen, trodde jag. Som det 

visade sig fick svaren på fiågan en annan vinkling av några av lärarna, men jag 

redovisar dessa ändå eftersom jag tycker att det tillför en del till bilden av deras syn på 

konstnärligt utövande och på sin undervisning. 

Matilda svarade att hon hoppas att de utställningar klassen får åka på ger dem 

inspiration, och även att böckerna de jobbar med i undervisningen kan ge dem idéer till 

arbetet. 

Annika skrattade när jag ställde den här fragan och svarade att om man satt och väntade 

på inspiration hela tiden skulle man inte få något gjort. Hon tycker det är nödvändigt att 

jobba aven om man inte känner någon inspiration, den kommer och går, säger hon, men 

om man jobbar med något man tycker om bnikar inspirationen komma med jobbet. 

På skolan får eleverna sina uppgifter att jobba med, darför krävs det inte så stor 

inspiration for att satta igång eftersom de vet vad som ska göras, men det ä~ b d å  väldigt 

viktigt att känna att det man håller på med är roligt säger Annika. Darför försöker hon 

inspirera dem genom sin kärlek till ämnet och genom sitt intresse och försöker ge dem 

så mycket hon kan. 



David svarade att om man är inspirerad själv så smittar det förhoppningsvis av sig på 

eleverna, och att han upplever de flesta av eleverna som mycket inspirerade i sig själva. 

Han trodde också att om man håller på med något som man är intresserad av så kommer 

inspirationen till stor del av sig själv. 

Både David och Annika verkar alltså mest använda sitt eget intresse for ämnet som ett 

sätt att inspirera eleverna, medan Matilda nämner utställningar och böcker. 

Med Gunnel pratade jag i stället om konsthistorians roll för att ge eleverna inspiration. 

Gunnel berättade att hon har märkt att eleverna f"ar mycket uppslag och idéer till sitt 

praktiska arbete genom att läsa om vad som gjorts genom tiderna. Hon tycker det är 

viktigt att de f& upptäcka vad som gjorts tidigare och vidga sina vyer, genom detta kan 

man se att allt är tillåtet och det kan göra att man kanske vågar mera. Gunnel tycker det 

finns mycket att hämta från gamla tider, både tradition och kunskap som är viktigt att ta 

tillvara på. Kopplingen till historien är betydelsefull och hon tycker därför att det är en 

bra blandning på linjen. 

Finns det saker du skulle vilja använda dig av i din undervisning men ännu inte 

gjort? 

Gunnel berättade att hon har en del drömmar om vad man skulle kunna göra men inget 

som egentligen känns nödvändigt for undervisningen. En sådan sak som hon tyckte 

skulle vara kul att göra var att kunna söka i t.ex. National Gallery's samlingar i London 

via Internet och titta på detta i samband med lektionerna. 

En annan sak som hon har gått och drömt om är att ordna en separat hörna i 

skolbiblioteket med allt det som hör till konstområdet; böcker, musik, bilder etc. for att 

det inte ska försvinna i mängden. 

Matilda tycker inte att de har plats for något annat i hennes undervisning än det de redan 

gör, schemat är fullspäckat och de hinner knappt med det som skall göras, så hon har 

inga saker hon skulle vilja tillföra. 

Inte heller Annika har något hon skulle vilja digga till det de redan gör, hon tycker de 

hinner med det väsentliga för att vara en grundläggande kurs. 

Något som David har tänkt på till sin undervisning är att han skulle vilja ha tillgång till 

en vedeldad ugn. Han skulle då kunna visa på vilka skillnader det blir i bränningen 



mellan en vedeldad och en elektrisk ugn. Det är dock en kostnadsfråga som gör att de 

inte har skaffat en sådan till skolan berättar han. 

Ingen av lärarna tyckte att de egentligen saknade något till undervisningen. Två av dem 

när drömmar om vad de skulle kunna göra, men de nämner också att det inte är något 

som är nödvändigt. De andra två tycker att de redan har tillräckligt för att e l l a  den 

lektionstid de har till förfogande och nämner inga saker de skulle vilja tillföra 
. . undervisningen. 

Använder ni er av biblioteket? 

På konsthistorian används skolbiblioteket mycket, Gunnel säger att det spelar en stor 

roll och är viktigt för undervisningen. Det mesta av materialet till enskilda arbeten får de 

tag p3 antingen genom skolbiblioteket eller folkbibliotek. Gunnel använder även 

biblioteken for att skaffa fram material till sina föreläsningar. 

Matilda berättar att böcker om vävning köps in till skolbiblioteket vilka man sedan lånar 

ut till Estethuset och dessa böcker använder man, både i undervisningen och av eleverna 

själva. Men de använder inte skolbiblioteket på något annat sätt. 

För bilden gäller samma sak, man har en del av skolbibliotekets böcker inom det egna 

ämnesområdet ute i Estethuset. Ibland hämtar de aven andra böcker fran skolbiblioteket, 

t.ex. om de behöver bilder på djur e.d. Annika brukar också låna med sig böcker till 

skolan fiån folkbibliotek som finns i hennes hemkommun. 

Men de använder inte biblioteken i någon större utsträckning och Annika säger att nu 
när eleverna går i skolan litar de på lämen, att hon ska kunna tala om f6r dem vad de 

behöver veta, och många läser inget alls om estetiska ämnen. 

David använder inte skolbiblioteket direkt i själva undervisningen men han använder sig 

ibland av de böcker som finns i Estethuset eller sådana han lånat & fhlkbibliotekfa' 

att illustrera saker han pratar om. 

Som det är nu kan han ge all information som behövs, för de flesta av eleverna är det 
första gången de sysslar med keramik och för det mesta är det mer än nog med den 

information han kommer med, eftersom det tar tid att smälta allt. Han säger att kursen 

spänner över for kort tid för att de ska kunna utveckla det bokrnässiga och att det 

många av eleverna som inte ens hinner med att titta i de böcker man har i Estethuset. 



Alla lärarna använder alltså skolbiblioteket i någon mån i undervisningen. Mest 

framträdande blir det i konsthistorian när de har grupparbeten. I de praktiskt inriktade 

ämnena är det i första hand de böcker som finns i Estethuset som används. Lärarna 

använder sig aven av folkbibliotek for att skaffa material till undervisningen. 

Hur är samarbetet lärare-skolbibliotekarie? 
Är du med och påverkar bokinköp etc? 

Gunnel tycker att hon har ett bra samarbete med skolans bibliotekarie, hon tar stor hjälp 

av henne när hon behöver E tag på material. Om det är något hon behöver brukar hon 

prata med bibliotekarien om var man kan få tag på det, och hon brukar också saga till 

om det är några böcker hon tycker de behöver köpa in. 

Matilda är också nöjd med samarbetet. Hon håller själv reda på vad som kommer ut 

inom sitt ämnesområde och lägger fram förslag om vad hon tycker de borde köpa in. 

Annika tycker att biblioteket har ett bra urval med böcker och hon brukar ge förslag om 

böcker och tidskrifter som hon skulle vilja att skolan hade. Bibliotekarien brukar också 

komma med egna förslag om vad de borde köpa in för konstböcker. 

David brukar ge förslag till inköp och ibland köper han in böcker själv som skolan sen 

betalar och det har fungerat bra. 

Alla lärarna verkar nöjda med samarbetet med bibliotekarien, de bevakar själva sina 

ämnesområden och lägger fram förslag på vad de tycker biblioteket ska köpa in. 

Det verkar dock bara vara lämren i konsthistoria som tar hjälp av bibliotekarien for att 

skaffa fram det hon behöver, men detta kan kanske bero på att de andra inte behöver så 

mycket böcker just till undervisningen utan att det räcker med de böcker de själva ger 

förslag om. 



Sysslar du med konstnärligt arbete på fritiden ? 

Påverkar det din undervisning, eller tvärtom? 

Gunnel sysslar med konstnärligt utövande på fritiden och säger att det är en stor 

blandning av vad som influerar vad. Hon hämtar inspiration till det konstnärliga arbetet 

både i det vardagliga livet och i konsthistorien. Vad konsthistorien främst ger henne är 

att hon kan se att det är tillåtet att pröva saker och experimentera. Materialval har också 

blivit viktigt för henne, hur och vad man ska arbeta med f6r att det ska hålla och' inte 

förstöras av tidens tand. Men hon säger även att undervisningen blir fagad av det man 

är intresserad av och håiler på med som privatperson. 

Matilda sysslar inte med något konstnärligt arbete utanfor jobbet. Hon säger att skolan 

tar all tid, hon leder aven kvällskurser i vävning och allt detta kräver mycket tid och 

planering, så hon hinner ej väva for egen del. 

Annika arbetar på skolan två dagar i veckan och resten av tiden jobbar hon med sitt eget 

arbete som konstnär. Hon berättar att hon ibland blir väldigt inspirerad av att ha 

eleverna, hon blir elld av energi och vill måla. Men det fungerar även på andra hållet, 

om man jobbar med det själv är det lättare att inspirera andra, tror hon. 

Det hon sysslar med själv är ganska annorlunda från det grundläggande arbete de gör i 

skolan, men vissa av de tekniker hon jobbar med i sitt eget arbete brukar hon tipsa 

eleverna om så att de kan f"a prova själva. 

Hon berättar dock att hon inte brukar visa så mycket av det hon själv håller på med for 

eleverna eftersom hon vill att de ska jobba som sig själva och inte bli påverkade av 

hennes arbete. 

David jobbar som keramiker aven u e o r  skolan. Han säger att det han sysslar med 

själv påverkar det de håller på med i skolan i framsta hand, eftersom han har ett så stort 

intresse for keramik och jobbar med det jämt. Men eleverna inspirerar honom också, det 

blir ett växelspel mellan elever och lärare och han tycker att han får tillbaka mycket fi-ån 

dem. 

Tre av lärarna jobbar med konstnärligt arbete för egen del utanfor skolan och de tycker 

alla att det är en blandning av vilket som påverkar vilket. Alla tre säger att 

undervisningen blir f&gad av vad de håller på med utanfor skolan men även att de 

själva blir inspirerade av det de håller på med i sin undervisning. Det verkar som bild- 

och keramiklärarna i första hand blir inspirerade av eleverna medan konsthistorieläraren 

hämtar inspirationen fiån själva ämnet. Detta kanske kan bero på att både bild- och 



keramikläraren har jobbat länge som konstnärer och darför inte kan hämta så mycket 

inspiration fian en mer grundläggande undervisning, utan det blir istället eleverna som 

genom sitt skapande arbete tillför nya idher och impulser. 

På konsthistorian däremot finns det inget skapande arbete att hämta inspiration fran, och 

då blir det istället ämnet i sig som leder till inspirationen. Darför kan det kanske vara 

ämnenas och lärarnas olika förutsättningar som ger det här resultatet. 

Har du läst estetiska ämnen själv, kommer du ihåg hur ni sökte information då? 

Gunnel har läst konsthistoria vid universitetet, men fick ingen biblioteksundervisning di3 

utan de fick leta fram det material de behövde utan hjälp. Hon har aven en examen vid 

lärarhögskolan och där hade de bibliotekskunskap, men där var det mer elementärt och 

syftet med det var att de skulle kunna hjälpa eleverna, och det var ej inriktat på estetiska 

ämnen. När hon har behövt leta reda på material till sin undervisning har hon fatt lära 

sig efter hand som behovet har uppstått, och hon har ibland haft stor hjälp av 

bibliotekarier. 

Matilda har läst estetiska ämnen, hon hade ingen direkt biblioteksundervisning men fick 

hjälp och tips av läraren för att hitta böcker. 

Annika har läst på en skola i Tyskland som motsvarar Konstfack. De hade ingen 

biblioteksundervisning på skolan och fick inte heller hjälp av lärarna att hitta material, 

de talade bara om vad man skulle göra men inte hur, det fick man själv ta reda på. De 

fick leta reda på litteratur själva, Annika brukade leta på biblioteket men pratade också 

mycket med folk som var kunniga i ämnet för att f"a tips. 

När hon gick i grundskolan visade en lärare stadsbiblioteket for dem och lärde dem hur 

biblioteket fungerar och sedan dess har Annika haft med sig de kunskaperna för senare 

studier. 
i 

På senare tid har hon gått kurser i grafik och litografi och då fick de kompendium av 

l-en, men de letade också material själva. 

David är utbildad bildlärare och började lära sig dreja för att eleverna på hans 

bildtimmar ville lära sig det. Han gick en kurs och har sedan last mycket om drejning på 

egen hand, böcker som han f"ar tag på genom biblioteket eller genom bokhandeln, och 

han har många bekanta som sysslar med keramik som han kan få litteraturtips av ibland 

och de brukar också låna böcker av varandra. 

Vi pratade inget om hur han sökte information på sin utbildning till bildlärare. 



Den här firagan hade jag med för att se på hur lärarna själva använde biblioteket och 

andra informationskällor i sin egen utbildning. 

Alla lärarna har läst estetiska ämnen, men ingen av dem har haft någon 

biblioteksundervisning i det. Flera av dem har Ett lära sig själva hur de ska leta, och de 

har även tagit hjälp av manniskor kunniga inom samma område och av bibliotekarier för 

att f3 tips om material. Ibland har lärarna i de olika kurserna bidragit med material och 

tips om bra litteratur. 

Likheten med hur eleverna skaffar firn information är ganska stor. Eleverna tar hjäip av 

manniskor kunniga inom samma område för att f"a tips, både då lärarna och andra 

människor. En skillnad är att de inte verkar ha så stort behov av att leta fram material för 

egen del som lärarna hade i sin utbildning. Eleverna f"ar ganska stor hjälp av lärarna med 

litteraturtips och litteraturlistor och det är inte så stora krav på att de ska leta fram eget 

material, förutom i vävningen och i grupparbetena på konsthistorian. De förlitar sig i 

första hand på lärarna och deras kunskap. 

Det är ju dock utbildning på olika nivåer det rör sig om, både Gunnel och Annika pratar 

om universitetsstudier och där kan arbetssättet tänkas vara ett annat ä n  på 

folkhögskolenivå. Och David är till stor del sjalvliird, han hade ingen lärare som kunde 

ge tips om litteratur, utan han fick leta reda på allt själv och med hjälp av bekanta. 

Kunskapssynen man har inom estetiska ämnen, uppmuntrar den eller nedtonar 
den boklig kunskap? 

Gunnel svarade att bland eleverna är synsättet ganska blandat, vissa tycker, det är "fult" 

med boklig kunskap, medan andra tycker det är viktigt med båda delarna. 

Själv tycker hon att det är viktigt med boklig kunskap för att få en bakgrund och 

förankring för det man håller på med. Vår historia spelar en central roll i strävandet att 

motverka rotlöshet och ge en grund till skapandet, och detta hoppas hon att man kan 

hitta genom böckerna.. 

Matilda tycker att båda delarna är viktiga, det kravs kunskaper för att kunna väva som 

man måste läsa sig till, samtidigt som man inte kan lära sig utan att arbeta med det 

själv. 

Annika säger att man inte kan läsa sig till hur man malar och ser, och att vissa delar av 

hantverket inte ens går att förklara med ord, utan man måste visa konkret. 



Men samtidigt finns det en massa saker som man kan läsa sig till, t.ex. fkglära och 

@sik, hur saker hänger ihop och hur man uppfattar former och påverkas av farger, för att 

uppleva när man sedan jobbar praktiskt. Genom att läsa kan man komplettera det 

praktiska utövandet och fördjupa sina kunskaper. Hon säger också att det praktiska 

arbetet ofta leder vidare till att man vill veta mer. 

Hon tycker det är viktigt med nedskriven kunskap så att man kan slå upp det man inte 

kommer ihåg, man kan inte ha allt i huvudet. Man måste dock veta var man kan hitta det 

och det är därför hon brukar tala om för sina elever var allt st& som de pratar om på 

lektionerna, så att de kan slå upp om de skulle behöva. 

David tycker att relationen mellan läraren och eleverna är väldigt viktig, att de kan ställa 

fragor och fii svar och att den muntligt förmedlade kunskapen spelar en stor roll i detta. 

Men han tycker samtidigt att böcker är viktiga eftersom man måste spara gammal 

kunskap så att den inte glöms bort. Det är viktigt att kunna ha aIdre tiders kunskap som 

ett komplement till sitt skapande, eftersom behovet av att läsa sig till saker och fördjupa 

sina kunskaper kommer efterhand i det skapande arbetet. När han själv började dreja 

kom behovet att läsa mer om ämnet efter ett tag. Han tror det fungerar så för de flesta, 

att intresset leder en vidare till nya områden inom ämnet som man ofta kan läsa sig till. 

Sammanfattningsvis kan sagas att Gunnel betonar vikten av att känna att man har en 

grund för sitt skapande, att få en förankring, vilket hon tycker att historien och böckerna 

kan ge. Hennes kunskapssyn uppmuntrar alltså boklig kunskap, inte så överraskande 

kanske, eftersom hennes ämne i grunden är teoretiskt. Hon säger dock att det bland 

eleverna råder mer blandade åsikter om detta. 

Hur ser det då ut bland eleverna? Jag stäilde aldrig denna fiåga till dem, men tittar man 

på deras andra svar ter det sig som den bokliga kunskapen har en relativt undanskymd 

roll i deras inforamtionssökande. Den Övervägande delen av eleverna förlitar sig i första 

hand på praktisk erfarenhet, de experimenterar och prövar sig fram och föredrar att lära 
b 

sig av sina misstag. 

En del av dem frågar helst andra människor om hjälp, så som klasskompisar eller 

l-en när denne f m s  till hands, detta kanske beror på att de tycker det är lättare när 

nAgon visar dem och förklarar hur man ska göra än att läsa om det. Dessutom kanske de 

inte riktigt vet var de ska leta fram det de söker efter, de f'år ju trots allt inte så stor 

edarenhet av att leta fram eget material. 

Några, slutligen, nämner böcker som ett sätt att skaffa sig information, och här handlar 

det för någon av dem om att läsa sig till hur olika tekniker ska utföras och för några om 

att fa idéer och inspiration. 



Alla de tre lärarna i de estetiskt-praktiska ämnena tycker att båda bitarna, den bokliga 

kunskapen och den praktiska erfixenheten är väsentliga inom de estetiska ämnena. 

Matilda tycker att båda delarna, både teorin och praktiken, är lika viktiga och vill inte 

sätta det ena fore det andra. Detta ser man också i hennes undervisning, som innefattar 

en ganska stor del boklig kunskap i jämförelse med de andra praktiska ämnena. 

David och Annika verkar se böckerna som ett komplement till det praktiska utövandet, 

som kommer i första hand. Enligt dem kan man bara lära sig måla eller dreja genom 

praktiskt arbete och träning, och laser gör man för att komplettera och ge sitt skapande 

ett större djup. Bada två säger också att behovet av att läsa sig till kunskap kommer när 

man jobbat med det praktiska utövandet ett tag. 

David betonar också kontakten mellan eleverna och läraren, något som försvinner när 

man läser sig till kunskap. 

De tycker båda att en viktig funktion med böcker är att man kan bevara gammal 

kunskap så den inte glöms bort. 

Deras synsätt återspeglas aven i deras undervisning som i första hand bygger på att 

läraren visar eleverna hur det ska gå till och sedan f& de arbeta själva. Böckerna har inte 

så stor plats men finns i bakgrunden som ett komplement. 



5 Analys 

5.1 Lärarnas arbetssätt - en jämförelse med olika pedagogiska 
inriktningar 

För att börja min analys av undersökningens resultat ska jag titta närmare på hur lärarna 

undervisar. Detta for att komma närmare inpå vad undervisningen bygger på och hur 

man jobbar. 

Till min hjälp har jag tagit vissa bitar ur olika pedagogiska inriktningar, i vilka jag har 

funnit likheter med lärarnas arbetssätt, och jag jämför med dessa för att tydliggöra hur 

lärarna arbetar. 

I två av fallen; de avsnitt som rör Reggio Emilia och "Teckna med högra hjärnhalvan", 

är det l-en själv som berättat att hon jobbar efter dessa inriktningar, medan det i de 

andra avsnitten rör sig om likheter som jag tyckt mig se efter att ha gått igenom 

intervj materialet. 

Jag vill understryka att jag bara valt ut de delar ur de pedagogiska inriktningarna som 

jag anser passar in här, och att dessa avsnitt ej kan fungera som fullständiga 

redogörelser för de olika inriktningarna. För en mera grundlig översikt hänvisar jag till 

några av de böcker jag hämtat delarna ur ( Dewey,1980, Edwards,l982, Hanson,1984, 

Nilsson, 1993, Towatt, 1993, & Wallin, 198 1). 

5.1.1 Waldorfskolan 

Inom Waldorfskolan har man en antroposofisk människosyn vilken går ut på att 

människan är ett andligt väsen som återföds, och i varje nytt liv har hon chans att 

utveckla och skola sitt Jag, b1.a. genom studier, för att nå en större förståelse för den 

andliga världen. Undimisningen i Waldorfskolan ska anpassas till människans andliga 

utveckling och gå i takt med denna (Towatt, 1993 ,s. 166). 

Läraren i Waldorfskolan har en fastställd kursplan som man jobbar efter, men 

undervisningen är trots detta olika fiån skola till skola eftersom det är elevernas 

mognadsnivå som blir avgörande for när det är dags att gå igenom nya saker. 

Waldoxfpedagogiken lägger stor vikt vid det muntliga förmedlandet och den personliga 

kontakten mellan lärare och elev. På grund av detta använder man sig nästan aldrig av 

audio-visuella hjälpmedel i undervisningen eftersom de inte kan anpassas efter varje 

elevs speciella behov och anses fungera passiverande istället för aktiverande (aa,s. 1 57f). 



Lärarens roll är "att skapa starka inre bilder hos eleverna, tala till deras känsla och 

stimulera deras skaparkraft" ( aa,s. 158). 

Man har delat in barnets utveckling i sjuårsperioder. Under den första perioden tar 

barnet till sig nya saker framst genom sina sinnen och lär sig genom att härma. Lämen 
och föräldrarna fungerar som förebilder och barnet iakttar den vuxne och gör efter. 

Andra perioden kännetecknas av att man i skolan främst jobbar med konstnärliga 

arbetsformer och det teoretiska ligger mer i bakgrunden. Detta gör man för att inte tynga 

barnen med for mycket information som de ej ännu kan bearbeta och tolka. 

Den tredje perioden inriktas mer på teoretisk kunskap. Eleverna ska tränas i att tänka 

självständigt och kritiskt och lösa problem själva (aa,s.l60ff). För att uppnå detta 

försöker man hålla undervisningen på en "vetenskaplig nivå", med detta menar man att 

man så långt det är möjligt håller sig till uppgifter fiia fian förutfattade meningar eller 

vinklingar (Carlgren, 1977, s. 145). 

Det finns likheter mellan Waldorfskolans uppdelande i stadier och hur David jobbar på 

keramiklektionerna. I Davids undervisning maste man gå igenom ett "stadie" i 

drejningen, t.ex. dreja en cylinder, innan man går vidare till nästa. Man bygger vidare på 

det man har lärt sig tidigare och han portionerar ut sina kunskaper till eleverna när han 

anser att de är mogna for dem. 

Första perioden i Waldorfpedagogikens uppdelning liknar sättet som Davids elever f"ar 
jobba på, han visar vad de ska göra och hur de ska göra det, och sedan f& de pröva 

sj älva. 

Detta överensstämmer även med Annikas bildundervisning, hon betonar vikten av att 

visa elevema hur de ska göra innan de får jobba själva. Hon anser att man bara kan lära 

sig måla och se genom praktiskt arbete och att man måste visa eleverna för att kunna 
lära ut något. 

Andra perioden överensstämmer med Davids undervisning så till vida att han bygger 

den mest på praktiskt arbete och inte tar in så mycket litteratur och teori. Detta för att de 

flesta av eleverna aldrig tidigare har sysslat med keramik och han säger att den 

information de far av honom räcker mer än väl eftersom det "tar tid att smäita allt". 

Också Annikas undervisning bygger mest på praktiskt arbete, aven om både hon och 

David har mer teoretiska genomgångar där de tycker det är nödvändigt. 



Under den tredje perioden ökar man på teorin i Waldorfskolan eftersom eleverna anses 

klara av mer information och man vill E dem att utveckla sitt kritiska tänkande. 

Likheter med Davids satt att jobba, och aven Annikas, är att de ger eleverna 

littaaturlistor 0.d. som de kan ha användning för efter skolan eftersom båda två anser att 

behovet av information i boklig form kommer efter hand i arbetet, och att eleverna 

också kommer att få behov av att lösa problem själva när läraren inte längre finns till 

hands. 

Det som alltså fiämst överensstämmer med Waldorfpedagogiken i Davids och Annikas 
undervisning är att man jobbar mycket med synintryck, man ser hur läraren gör och gör 

e&, det praktiska arbetet är i centrum och teorin kommer i bakgrunden för att inte ge 

eleverna mer än de kan bearbeta. Både David och Annika anser att behovet av mer teori 

k m e r  efter att man kommit en bit i sin konstnärliga utveckling, då man behärskar det 

praktiska arbetet. 

Lilksom i Waldorfpedagogiken betonar David och Annika vikten av det muntliga 

formedlandet och använder sig nästan uteslutande av det kombinerat med 

demonstrationer för att förmedla sina kunskaper under lektionerna. 

David pratar aven om förhållandet mellan lärare och elev som han tycker är väldigt 

viktigt, läraren s h  finnas till hands så att eleverna ska kunna fiåga och få svar. 

Has de andra två lärarna är likheterna inte lika stora. I vävningen koncentrerar Matilda 

mdervisningen mycket mer runt teorin, de använder sig mer av böcker och läser sig till 

mycket av det de behöver veta för att arbeta praktiskt. Men tillvägagångssättet är trots 

ganska lika Davids och Annikas, hon har genomgångar med eleverna, de laser i 

kursboken och får sedan pröva själva. Undervisningen är till stor del centrerad kring 

bocker, Matilda säger själv att det krävs vissa kunskaper för att kunna väva som man 

måste läsa sig till, men att man70ckså måste jobba praktiskt för att lära sig hantverket 

och tycker att båda delarna L- är lika viktiga. 

Eftasom konsthktorian inte är något praktiskt inriktat ämne går det inte att jamföra på 

sanrma sätt, och jag tycker mig inte ha funnit några nämnvärda likheter här. 

5.1.2 Montessoriskolan 

Inom Montessonpedagogiken anser man att barn går igenom olika stadier i sin 

utveckling i en viss bestämd foljd, och att undervisning, uppgifter och arbetsmateriel 



ska följa i takt med denna utveckling. Läraren ska observera barnen for att se när de är 

mogna för ett visst arbetsmoment, for att f"a den bästa effekten av inlärningen. 

Man har utvecklat särskilda arbetsmateriel som är anpassade for olika stadier och åldrar. 

Barnet får välja vad det vill jobba med, men läraren ska se till att presentera nya delar av 

arbetsmaterielet när barnet är moget för det (Hanson,1984,~.5f). 

Det anses viktigt inom Montessoripedagogiken att barnen får jobba med det 

arbetsmateriel de själva har valt och arbeta med det så länge de vill, eftersom 

upprepande av en övning som de redan kan är ett viktigt drag i barns sätt att'lära 

(ws.2). 

Undervisningen inom Montessoriskolan är mycket individinriktad och det är inte i 

förväg bestämt hur lång tid varje elev ska ägna åt ett visst ämne. Det är elevens egna 

förutsättningar i kombination med målen för undervisningen som blir avgörande för hur 

lång tid som läggs på ett ämne. "Varje elev får slutföra sin arbetsuppgift oberoende av 

om kamraterna är fkdiga eller inte. Varje elev ges möjlighet att behärska ett moment, 

innan han/hon går vidare." (Nilsson, 1993,s. 18 1) 

Likheter med Davids undervisning är att han har ställt upp en ordning för i vilken följd 

det är lämpligt att lära sig dreja, och man ska klara av ett moment, innan han presenterar 

nästa. Detta kan jamforas med Montessoris stadier i barnets utveckling, det finns en viss 

bestämd ordning för i vilken följd man bör presentera nytt arbetsmaterial. 

Det upprepande draget återfinns också hos David, han betonar vikten av att man ska 

jobba med en teknik tills man kan den ordentligt, "det krävs övning och åter övning" for 

att lära sig dreja. 

Detta är dock något som kan upplevas som hindrande av eleverna. Ida säger att hon är 

rädd för att man ska "tappa gnistan om man tjatar ut det", dvs om man bara jobbar med 

en teknik hela tiden, och hon vill vara lite mer fri att göra vad hon själv vill och pröva 

på nya saker. 

Det finns dock en stor skillnad mellan Davids arbetssätt och det jag tagit upp ovan om 

Montessoripedagogiken. Inom Montessori är man inriktad på individens utveckling och 

arbetsmaterielet skall anpassas efter den. I Davids undervisning vantar man tills alla i 

gruppen klarar av ett visst moment innan man går vidare till nästa. Det är inte den 

enskilde elevens utveckling som bestammer när det är dags att gå vidare utan hela 

klassens utveckling som styr. 

I Montessoriklassen avgör man genom observation när en elev är mogen för att gå 

vidare till nya arbetsmateriel medan det i Davids undervisning handlar om gruppen som 



en enhet, ej om individen, och man väntar in alla innan man går vidare till nästa 

moment. 

Risken med att vänta på att alla ska behärska en teknik innan man går över till nästa 

moment är att de som redan behärskar tekniken kan kanna sig bromsade av att de inte 

kan gå vidare utan måste vänta in de andra. 

Jag tar ej upp de andra lärarna här eftersom jag inte tycker att jag hittat några större 

likheter med dem. 

5.1.3 "Learning by doing" 

Ytterligare en del av en pedagogisk inriktning som kan nämnas här beskrivs ofta med 

uttrycket "learning by doing". Uttrycket har sitt ursprung hos amerikanen John Dewey 

(1980), och står förenklat for att människan är aktiv i samspelet med sin omgivning och 

ska därför också lära sig genom att vara aktiv, ej bara passivt mottagande. Därför anser 

Dewey att eleverna måste få pröva på saker och experimentera för att kunna lära sig 

nhgot och utvecklas. Lärarens roll blir att stimulera eleverna till både aktivt handlande 

och tankande och ta utgångspunkt i elevernas intressen (ms.15). 

Detta sätt att jobba var mycket framträdande hos flera av lärarna på folkhögskolan. 

Annika var den som pratade mest om det under intervjun, där hon betonade vikten av att 

eleverna får pröva på de olika teknikerna i undervisningen och inte bara läsa om dem. 

Hon anser att man bara kan lära sig teknikerna genom att själv utföra dem, och att det då 

också blir lättare att minnas hur det ska gå till. 

Men det praktiska arbetet är mycket viktigt även hos David, som säger att det enda sättet 

att lära sig dreja är genom övning, och hos Matilda, som anser att det inte går att lära sig 

väva utan att själv utföra det. Elevernas egna arbete får ta stor plats under lektionerna 

hos alla tre lärarna. 
b 

. . 

5.1.4 Reggio Emilia 

Annika har tidigare jobbat med barn på dagis och förskola där de arbetade efter en 

metod som har sitt ursprung i de kommunala daghemmen i Reggio Emilia i Italien. 

Där fóaöker man se till hela människan och satsar på att få med alla delar i barnets 

utveckling: "sinnena - skapandet - fantasin - förnuftet". De anser att allt hänger ihop och 

att man inte kan skilja på de olika delarna (Wallin, 198 1,s.7). 



Personalen på daghemmen i Reggio Emilia vill f3 barnen att granska sin tillvaro, både 

med sin intelligens och sin kreativitet. Lärarens uppgift är att ge barnen information och 

sedan stimulera dem till att arbeta med den "med hjälp av f a g  och form, drama, ljud, 

rörelse, lukt, naturstudier, fantasier, sagor, museibesök, böcker osv"(Wallin, 1982, s. 1 7). 
Man anser att barnet måste bearbeta informationen med sina sinnen för att kunna förstå, 

och genom att titta närmare på saker i den närmaste omgivningen och arbeta med olika 

skapande tekniker runt dessa tar barnen till sig den information de är mogna för 

(Wallin,198 1,s. 16). 

En annan viktig del av det är att barnen ska kunna lita p& sina sinnesintryck och utveckla 

sin förmaga att se, att kunna hitta spännande saker ocksa i det lilla och upptäcka 

skiftningar och variationer. "När man i Reggio Emilia talar om att se menar man ocksa 

att kunna tränga in i tingen. Att bli kritisk och kreativ. Att ha tillgång till de hundra 

språkens rikedom." (Wallin, 1982,s. 17) 

Föräldrarnas medverkan spelar också en stor roll i daghemmens verksamhet. Man tar 

ofta hjälp av deras kunskaper och låter dem vara med i olika projekt for att på så satt E 

med yrkesverksamma människor i barnens tillvaro. Exempel på detta kan vara en 

snickare som kommer och berättar om sitt jobb och hjälper barnen att bygga nAgot 

(Wallin,1981,s.48). 

I sin undervisning på folkhögskolan försöker Annika fii eleverna att utveckla sitt seende 

genom att använda sig av sina erfarenheter fiån jobbet med Reggio Emilias metoder. 

Hon tycker att vuxna saknar mycket av förmågan att verkligen se på saker, något som 

hon anser som väldigt viktigt, inte minst när man målar. Genom att träna upp sina 

elevers förmåga att se och granska sin omgivning hoppas hon kunna ge dem bra 

förutsättningar för att utveckla sitt konstnärliga utövande. 

Två av eleverna nämnde också något om seendet under intervjuerna när vi pratade om 

var de hämtar inspiration till det de jobbar med. 
Lisa tyckte att hon ändrat sitt seende under tiden på skolan, hon säger att hon börjat se 

omgivningen p& ett nytt satt och genom detta kan hon hämta inspiration överallt. 

Eva berättade om en mängd olika ställen där hon kunde hitta inspiration och kom efter 

en stund fram till att hon får inspiration överallt, av allt hon ser. 

Det verkar alltså som Annikas strävanden efter att fa eleverna att utveckla seendet har 

slagit rot. 

En annan likhet mellan folkhögskolelärarnas satt att jobba på och Reggio Emilias 

daghem är att man aven på folkhögskolan tar in yrkesverksamma människor i 



undervisningen. Här rör det sig dock ej om Cräldrarna, utan eleverna f"ar åka på 

studiebesök till konstnärer för att se hur de jobbar och E en anknytning till sitt eget 

arbete. Liksom på daghemmen i Reggio Emilia vill man fi in en bit av verkligheten för 

att vidga perspektiven och visa hur man jobbar utanfdr skolan. 

5.1.5 "Teckna med högra hjärnhalvan" 

Annika jobbar även efter en annan teknik som går ut på att teckna med högra 

hjärnhalvan. Hon har l b t  om det och jobbat med det själv &r att komma underfund med 

hur det fungerar och försöker f3 eleverna att jobba på detta sätt. 

Vad man vill uppnå är en annan typ av seende än man har när den vänstra hjärnhalvan 

styr synintrycken. De båda hjärnhalvorna bearbetar information på olika satt 

(Edwards,1982,s.8). Skillnaden kan kort sagas vara att den vänstra hjärnhalvan är verbal 

och analytisk och tolkar intrycken i abstrakt symbolfonn medan den högra är icke- 

verbal, intuitiv och spelar en stor roll för hur man uppfattar helheter, sammanhang och 

rumsliga förhållanden ( Ingvar, 1992,s.45). 

Genom att utnyttja den högra hjärnhalvans funktioner mer och "ställa om från verbal, 

analytisk bearbetning ... till rumslig, global bearbetning" är det meningen att man ska bli 

skickligare på att teckna (Edwards, 1982,s.9). 

Den högra hjärnhalvan tycks bearbeta syninformationen på ett satt som stödjer 

tecknandet, medan den vänstra hjämhalvan varseblir p& ett satt som stör 

teckningsprocessen. Det är alltsa tänkt att man genom att koppla bort den vänstra 

hjämhalvan ska kunna bortse i f i h  vad det är man målar av, och istället koncentrera sig 

på former, proportioner och helheten hos foremålen (ms.42). 

En följd av att man låter den högra hjämhalvan dominera är att det blir svart att prata 
L 

samtidigt som man målar. Detta skulle kanske kunna bero på att det är den vänstra 

hjämhalvan som är mest inriktad på språkfhktionerna (aa,s.8 & 37.) 
Annika berättar att hon märkt i undervisningen att det inte går att måla och prata 

samtidigt, darfor går hon först igenom målningsteknikerna med eleverna och låter dem 

sedan jobba ostört utan några genomgångar under arbetets gång. 

Detta kapitel är alltså avsett att ge en något tydligare bild av hur några av lärarna på 

folkhögskolan jobbar, for att se var de anser är viktigt i undervisningen och lärandet. 



Det praktiska arbetet är mycket dominerande, främst hos Annika och David. 

David jobbar mycket med olika stadier och upprepning av övningar. Eleverna fik läni 
sig jobba med lera utifran en viss bestämd ordning och han anser att upprepning snr 

övningar är det framsta sättet att lära sig på. 

Teorin kommer in efter hand, och det är då fiämst lärarna som står för den, blandat med 
demonstrationer för att visa hur man gör. Böcker och litteraturlistor sparar man till dar 

del tills d5 eleverna gått ur skolan och måste klara sig på egen hand. 

I vävningen blandas det praktiska arbetet med mer teori, som kommer både fian Iihiren 

och böcker. 

Något som blir extra tydligt i Annikas undervisning är behovet av synintryck. Hon 
använder sig av två olika pedagogiska metoder för att få eleverna att utveckla seendet. 

Synintryck är dock något som har stor betydelse även i de andra ämnena, både genom 

att eleverna får se demonstrationer av hur man ska genomföra teknikerna och genom att 

de f& se på saker som andra människor skapat, speciellt i konsthistorian och genom 

studiebesök. 

5.2 Kunskap i olika former 

I mitt intervjumaterial har jag funnit exempel på olika vägar till kunskap som de 

använder sig av på skolan. Innan jag presenterar dessa följer i detta kapitel en liten 

genomgång på litteratur där jag finmit redogörelser for olika sorters kunskap, av vilka de 

flesta även existerar i mitt material. 

Louise Walden (1994) beskriver i sin bok "Handen och anden" praktiskt-estetisk 

verksamhet med textilcirkeln som exempel. Den bygger på resultaten av ett projekt som 

kallats Handen och Anden: en studie av ABF och studieförbundet Vuxenskolans 

praktiskt-estetisku verkramhet, 199 1 - 1994. Här följer en redogörelse av vissa delar av 

Waldéns bok som tar upp hur man kan se på olika sorters kunskap och hur dessa 

värderas och har värderats av olika grupper i samhället. 

Walden går tillbaka till 1800-talet för att försöka förklara olika sätt att se p5 kunskap. 

Hon tar upp tre olika rörelser som har sitt ursprung i den tiden; bildningsrörelsen, 

hemslöjdsrörelsen och kvinnorörelsen. Hon menar att de olika rörelserna representerar 

skilda kulturer; "boklighetens kultur (bildningsrörelsen), händighetens kultur 

(hemslöjdsrörelsen) och hem-lighetens kultur (kvinnorörelsen)" (qs.13). De olika 



kulturbegreppen är hämtade från Waldkns bok och jag kommer här att använda mig av 

samma begrepp. 

Jag kommer att koncentrera mig på två av rörelserna, bildningsrörelsen och 

hemslöjdsrörelsen och deras medföljande kulturbegrepp, eftersom det är dessa som är 

relevanta för min egen undersökning. 

De båda rörelsema var, historiskt sett, inriktade på olika mål. Bildningsrörelsen siktade 

framåt for att kunna bemöta det framväxande industrisamhället och de ökande kraven på 

teoretiska kunskaper. 

Hemslöjdsrörelsen riktade sig istället bakåt för att försöka bevara det som höll på att g& 

förlorat i industrisamhället; hantverkskunskapen som var på väg att ersattas av maskiner 

och industri (aqs. 130. 

För att se hur kunskapssynen skiljer sig mellan de båda rörelserna följer här en 

genomgång av dessa. 

Om man ser tillbaka på folkbildningens början kan man saga att det stariade med att 

"filantropiska vetenskapsmän och intellektuella ville ... sprida vetenskapliga rön och 

filosofiska idéer till "folket" " (aa,s.l4). I detta syfte gavs det ut en mängd skrifter och 

tidskrifter. Man såg på bildning som något som skulle komma uppifrån, ner till folket, 

via det tryckta ordet. 

Under den senare hälften av 1800-talet grundas folkbibliotek, folkhögskolor, 

föreläsningsföreningar och arbetarinstitut och folkrörelserna startar sin egen 

bildningsverksamhet. Nu börjar folket få möjlighet att bestämma bildningens innehåll, 

men boken och det tryckta ordet stannar kvar som sättet att skaffa sig kunskap och 

bildning ( q s .  l 5). 

Studiecirkeln och studieförbunden kom igång i början av 1900-talet. Med utgångspunkt 
i deltagarnas självstudier diskuterade man under ledning av en läme och aven här kom 

boken i centrum och utgjorde grunden för kunskapssökandet (aa,s. 17). 

Waldén beskriver samhället där folkbildningen växte fi-am som ett samhälle där den 

bokliga bildningen fiamst var tillgänglig för de högre samhällsklasserna. De som deltog 

i folkhögskolekurser och studiecirklar var oftast kroppsarbetare, bönder och arbetare, 

som "eftersträvade den kunskap man inte besatt. Den kunskap man själv ägde, handens 

kunskap, värdesattes inte: den var självklar." Vad man eftersträvade var boklig bildning 

för att kunna vara med och påverka samhället (%s. 18). 



Under slutet av 1800-talet växte även inom det här området fiam foreningar och 

organisationer. Man bildade hushållningssällskap, hembygdsföreningar och 

hemslöjdsföreningar och startade skolor och utbildningar. Som mål hade man att bevara 

hantverkskunskapen och den gamla folkkulturen vilken man upplevde höll på att g& 

förlorad i det nya industrisamhället (aa,s.21). 

Waldki menar att händighetens kultur bottnar i två skilda syften: dels slöjd f& 
husbehov och dels slöjd som försörjningskälla. Men annat har ocksa påverkat dess 

utveckling, b1.a. när man efterhand övergick fran hantverk till konsthantverk och att 

man värnat om gamla tiders hantverk och tekniska kunnande (aa,s.21). 

Gemensamt för de två rörelserna är att de båda har sitt ursprung i folkrörelser och att de 

har som mal att "bilda de obildade" (aa,s.3 0). 

Skillnaden, menar Walden, mellan dessa två kulturer är att man inom händighetens 

kultur ser till den "materiella bildningen"; hur olika idéer, traditioner, estetik, historia, 

värderingar etc tar sig uttryck i olika föremål som människor skapat. Här är det inte 

boken, utan tinget och den skapande verksamheten, som står i centrum. 

Liksom i den bokliga kulturen vill man bilda människorna men här är det för att göra 

dem medvetna om sin egen kultur, inte, som i den traditionella folkbildningen, för att få 

del av en annan kultur. Det är alltså i synen på vad bildning är för något som de skiljer 

sig åt (aa,s.21). 

Det finns likheter här med vad jag sett i min undersökning. Inom boklighetens kultur är 

det genom boken man skaffar sig bildning. Detta är, traditionellt sett, den syn man haft 
på bildning inom folkhögskolan. Det blir en slags motsättning med händighetens kultur 
som sätter den skapande verksamheten och sakerna man skapat först. Denna motsättning 

finns även representerad i mitt intervjumaterial. Ämnena på den estetiska linjen är 

Cämst inriktade på skapande verksamhet, fiånsett konsthistorian, och böckerna hamnar 

ofta i bakgrunden. Gunnel nämner också att vissa av eleverna tycker det är "fult" med 

boklig kunskap och de endast vill inrikta sig på det praktiska arbetet. 

Emin Tengström (1987) ger i sin bok "Myten om informationssamhälletP' sin syn på 

dagens informationssamhälle och de olika sorters kunskap som finns här. Han skriver att 

man för att klara sig i dagens samhälle måste kunna tillämpa kunskaper av flera olika 



slag. Själva tillägnandet av kunskap sker genom en process där man omvandlar den 

information man har tillgång till till olika typer av verklig kunskap: "En del av denna 

kunskap är knuten till fardigheter av olika slag. En annan del av kunskapen är en 

förutsättning för individens orientering i tillvaron." (qs.84) 

Tengström delar in kunskap i fyra olika grupper: 

vardagskunskap 

yrkeskunskap 

vetenskaplig kunskap 

konstnärlig kunskap (qs68) 

Vardagskunskap bygger på de erfarenheter man gör genom livet och aven på den 

tradition som finns i vår omgivning. Den vardagskunskap man tillägnar sig ser olika ut i 

olika miljöer och kulturer. Den gör det möjligt för oss att orientera oss i tillvaron och 

ger aven förmågan att klara av en mängd praktiska göromål. Vardagskunskapen växer 

genom de nya erfarenheter man gör och kan också fördjupas genom att personen 

mognar och kommer till större förståelse om sig själv och sin omvärld (aa,s.69). 

Yrkeskunskap innebär att man lär sig ett yrke, kan vara genom utbildning, praktik eller 

som lärling. Efter att lärotiden tar slut tillhör man en profession. Kunskapen kan 

fördjupas genom den erfarenhet man får av att utöva yrket och genom fortbildning av 

olika slag (aa s.69). 

Yrkeskunskapen kan sagas bestå av tre olika delar: 

påståendekunskap 

fardighetshmkap 

förtrogenhetskunskap(aa s.70) 

b 

Ingela Josefson (1988) är en annan författare som skrivit mycket kring dessa begrepp 

där påståendekunskapen kan jamforas med teoretisk kunskap, fardighetskunskapen med 

praktisk kunskap och fsrtrogenhetskunskapen får man genom att utföra uppgiften i fråga 

och skaffa sig egna erfarenheter av det (ws.44). 

Vad gäller vetenskaplig kunskap menar Tengström att den kan vara svår att skilja fiån 

andra typer av kunskap, men att vissa utmärkande drag fms :  den ska vara artikulerbar, 

den ska gå att pröva, den-är oftast systematiserad, den har en tillväxtkapacitet och den är 

för det mesta starkt specialiserad (Tengström, l 987,~.70f). 



Konstnärlig kunskap består av konstnärens kunskap om verkligheten och hur han/hon 

förmedlar detta. Den beskriver verkligheten och försöker tolka den, liksom den 

vetenskapliga kunskapen, men här finns också känslor och helhetsupplevelser (a~i~s.72). 

De flesta människor i dagens samhälle är beroende av flera av kunskapstyperna och 
försöker kombinera dem för att kunna försörja sig och orientera sig i tillvaron. 

Detta medför problem, menar Tengström, eftersom de olika typerna av kunskap flyter in 

i och paverkas av varandra och ofta står i konflikt till varandra. Denna konflikt gör att 

det blir svårt för individen att finna helheter i tillvaron och f3 en helhetsbild av 
verkligheten (qs.73f). 

5.3 Kategorier 

I mitt material har jag funnit några kategorier vad gäller hur de intervjuade ser på 

bildning och kunskap. För lärarna gäller det deras syn på hur man förmedlar kunskap 

och var man kan skaffa sig den information man behöver. För elevernas del handlar det 

om olika vägar till kunskap och hur de ser på dessa. 

Kategorierna har vuxit fram ur intervjumaterialet, det är dessa olika synvinklar på hur 
man förmedlar och skaffar sig kunskap som jag tycker mig funnit i svaren. 

Kategoriema har jag delat upp enligt följande: 

i~ -: använder boken som informationskalla. Lär sig om nagot genom att 

läsa om det. Teoretisk kunskap. Kan ses som en viktig väg till kunskap inom den 

traditionella folkbildningen. 

har två betydelser, den första är att man lär sig något själv genom 

att utföra det. Övning leder till fardighet, man lär sig av det man gör. Praktisk kunskap, 

leder till egna erfarenheter. 

Den andra betydelsen är att kunskap kan leda till ökad handlingsberedskap inom det 

egna intresseområdet. Kunskapen får människan att bli medveten och se vad som 

behövs eller kan göras, och leder vidare till handling (se även Dewey,1980, & 

Freire, 1972). 

. . Sinnlig.: det man upplever med sinnena och fk inspiration av eller skapar 

kunskap av. 



skapar kunskap genom att prata med andra och ta hjälp av dem. De 

berättar vad de vet och kan. Hit kan även kommunikation i undervisningssituationen 

räknas in (se även Svanberg-Hård, 1992). 

.. . u: läraren går igenom, visar och förmedlar direkt sina kunskaper till 

eleven som sedan får pröva på genom att jobba själv med det. Tyngdpunkten ligger på 

att visa hur man gör. 

Det finns dock inga klara gränser mellan de olika kategorierna och flera av dem går i 

varandra, som intervjumaterialet har visat. I många situationer kan även de olika 

kategorierna användas parallellt, t.ex. i grupparbeten, där man använder sig av den 

genom att resonera med varandra och den 

genom att man ofta hämtar information via böcker som man har till underlag för arbetet 

och redovisningen. 

Jag börjar med en redogörelse för hur lärarna verkar se på dessa olika kategorier, enligt 

vad som framkommit vid intervjuerna, for att sedan gå över till eleverna och deras syn 

på kunskap. 

Matilda hämtar material till sin undervisning både inom den boklica kunskapen och i 

handlandets kuskag i och med att hon använder sig mycket av böcker och tidskrifter 

för egen del och att hon också använder sig mycket av det hon lärt sig av praktiskt 

arbete under de många år hon jobbat med vävning. 

När det gäller hur man ska lära sig att väva säger hon att hon tycker båda delarna, både 

och handlandets _kunskar> är lika viktiga. Hon säger att det krävs 

kunskaper för att kunna väva som man måste läsa sig till, samtidigt som man inte kan 

lära sig utan att själv utföra det. 

När de ska börja med en ny teknik går hon först igenom med eleverna vad det är de ska 

göra, de får läsa i kursboken och sedan pröva själva.:lbland får  eleverna även läsa i 

andra böcker för att förtydliga bilden av det de ska utföra. Detta kan ses som en gren av 

---kategorin, uppblandat med -, fastän det är böcker med i 

genomgången bygger det ändå på att läraren visar eleverna hur de ska utföra något. 
. . 

Det finns även med i undervisningen, när vi pratade om vad Matilda 

använder sig av för att f"a eleverna inspirerade nämnde hon utställningar och bilder i 

böcker som källor till detta. Vid genomgångarna kommer också den sinnlica k u n s b  



in, dels genom att Matilda visar hur teknikerna ska utföras och dels att hon illusterar det 
hon pratar om med bilder. 

Annikas undervisning baseras dels på kunskaper hon skaffat sig under sin egen 

utbildning, dels på sildant hon lärt sig under sitt yrkesverksamma liv som konst& och 
dels på sådant hon hittar i böcker som verkar lämpligt att ha med i utbildningen. Hon 

läser mycket själv om ämnet och plockar ut det hon tycker de kan ha nytta av i skolan. 

Hon har även hämtat idéer fran hur man jobbar på daghemmen i Reggio Emilia i Italien, 

en metod som hon själv har erfarenhet av från tidigare, och försöker också f"a med len 

teknik i undervisningen som går ut på att använda sig mer av högra hjarnhalvan i 

tecknandet, något som hon läst sig till. 

Annika bygger alltså sin undervisning dels på handlandets kunskap och dels på lx&,i,g 

kunskan- 

När det gäller vad Annika har för syn på hur man ska lära ut saker anser hon att stora 

delar av hantverket endast kan läras ut genom att visa for eleverna hur och vad de ska 

göra. När de ska börja med en ny teknik har hon genomgångar där hon med både tal och 

demonstrationer förklarar hur de ska gå tillväga. 

Hon berättar att eleverna litar på att läraren ska kunna tala om allt de behöver veta, och 

att en följd av detta blir att många av dem inte läser någonting om estetiska ämnen. 

Det huvudsakliga sättet att lära ut hamnar alltså i mästare-larh .. . -kategorin, läraren talar 
om för eleverna det hon kan och visar dem vad de ska göra. 

Hur ska man då lära sig hantverket? Annika menar att det enda sättet att lära sig måla 

och se är genom handlandets kmskap, man måste själv utföra det för att forvärva 

kunskapen. 

Hon poängterar flera ;ånger under intervjun hur viktigt hon tycker det är att eleverna får 

pröva på de olika teknikerna och inte bara läsa eller höra talas om dem. De ska senare på 

vårterminen jobba med grafik och fastän det inte är så gott om tid, kursplanen är 

fullspäckad, har Annika beslutat att de ska få jobba praktiskt även med det. Genom att 
jobba med det själv och "ha det i händerna" minns man lättare hur det var man gjorde, 

än om man endast läser om det. 

Ett annat exempel på att handlandets u spelar en stor roll i sättet att lära är när 

eleverna skulle sätta upp en utställning. Syftet med övningen var att eleverna utifran en 

idé skulle genomföra en utställning och genom detta l% erfarenhet av allt vad det 



innebär. De delades in i grupper, alla med var sina uppgifter, planerade tillsammans och 

gick igenom hur de skulle gå till väga innan det verkliga arbetet sattes igång och 

utställningsidén realiserades. 

Den bokliea används inte direkt som ett sätt att lära ut eller lära sig saker på. 

Eleverna läser inte i böcker för att lära sig, utan Annika har genomgångar på allt de 

behöver kunna. Hon delar dock ut utdrag ur böcker till eleverna med sådant som kan 

vara bra att kunna, men detta mer med tanke på att de ska kunna kolla upp det om de ska 

jobba med det igen. 

Annika tycker att det är viktigt med nedskriven kunskap, dels för att det ger möjlighet 

till att kunna slå upp sådant som man inte minns, eftersom man inte kan hålla allt i 

huvudet, och dels' för att kunna läsa om hur andra har jobbat tidigare. 

Hon anser att det finns mycket man kan läsa om for att komplettera det man lär sig i det 

praktiska arbetet, t.ex. f&glära och fysik, hur saker och ting hänger ihop, hur man 

uppfattar former och påverkas av &ger, saker som man sedan kan uppleva när man 

jobbar praktiskt. 

Den M p a  tar inte upp sa stor del av själva undervisningen, utan man 

koncentrerar sig mest på praktiskt arbete. Det är en grundläggande utbildning, man 

börjar fran grunden och gå igenom en mängd olika tekniker som man huvudsakligen lär 

sig genom att utföra dem. Annika menar att det praktiska arbetet så småningom leder 

vidare till att man vill veta mer, hdlandets kunskap ger efterhand ett behov av ökad 

-, och därför sätter hon ihop en litteraturförteckning till eleverna som de 

kan ha när behovet uppstår. 

. . 
Den d p a  består fiämst av att de brukar gå pA utställningar o.d., och 

Annika berättar att hon tycker det är viktigt att eleverna f"ar se på saker som andra har 

gjort för att få ideer och inspiration. 

Även de två metoderna som Annika hämtat fran olika håll; Reggio Emilia och att teckna 
L 

med högra hjärnhalvan, kan räknas hit, det handlar om att se, att få synintryck och jobba 

utifran dessa. 

Genomgångarna under lektionerna, när Annika visar for eleverna hur saker kan utföras 
. . 

och illusterar med bilder i böcker, hamnar också under den w. 



Keramik 

David bygger sin undervisning på boklig kunskiap och bdlandets -. Han läser 

mycket om sitt ämne som han sedan utnyttjar i undervisningen och han använder sig 
också mycket av kunskap som han skaffat sig genom att själv jobba med keramik. 

Hans sätt att undervisa på hamnar i mtare-larluig .. . -kategorin, han förmedlar sin 
kunskap direkt till eleverna och fungerar som vägledare fljr dem. 

Undervisningen består av genomgångar och demonstrationer som David håller med 

eleverna, han visar och berättar vad de ska göra, och sedan får de jobba själva. 

David anser att han själv kan ge eleverna all information de behöver under tiden på 

skolan, for många är det första gången de sysslar med keramik och han tycker det 8r 

viktigt att inte överbelasta eleverna med for mycket kunskap i början. 

Han betonar också hur viktigt han tycker det är med relationen mellan lärare och elev, 

läraren ska finnas tillhands för eleverna så att de kan få respons på det de gjort och svar 

på det de undrar. 

Målet med undervisningen är b1.a. att alla ska lära sig drejprocessen ordentligt och 

David anser att det enda sättet att lära sig detta är genom övning. Därför är det praktiska 

arbetet i centrum under hans lektioner och det dominerande sättet att lära sig på i& 

genom Ilmdmdets kunskap. 
Böcker används inte mycket i själva undervisningen, eftersom man bara har keramik en 

termin finns inte plats for att utveckla det bokrnassiga och man koncentrerar sig på det 

praktiska utförandet. 

När vi pratade om vad David har för syn p& M l i o  kunskap berättade han att han tycker 

det är väldigt viktigt att kunna bevara gammal kunskap sa att äldre arbetssätt etc. inte 

glöms bort, och böckerna ger möjlighet till detta. 

Han är själv mycket . intresserad av konsthistoria och försöker få med keramikens 

historia i viss mån i sin egen undervisning, eftersom de i konsthistorian främst läser om 

bildhistorien. 

Han tycker också att den b o M i g a k a p e n  måste finnas som ett komplement till det 
man lär sig i det praktiska arbetet och tror att behovet av att söka sig vidare och läsa sig 

till kunskaper kommer efter att man jobbat praktiskt ett tag och behärskar tekniken. Det 

är intresset för ämnet som leder en vidare menar han. Detta upplevde han själv när han 
lärde sig dreja, en period jobbade han bara praktiskt men kände sen behov av att läsa om 

glasyrer 0.d. for att komma vidare i sin utveckling. Darför har han satt ihop en 



litteraturlista som eleverna får när de slutar, för att kunna förkovra sig när behovet 

uppstår. 

. . 
Den kommer in i undervisningen främst genom att de åker på 

utställningar o.d., genom demonstrationer och genomgångar som David håller med 

eleverna, och aven genom bilder som han använder sig av för att illustrera vad han 

pratar om. 

Gunnel lär framst ut med hjälp av den muntliga kundapmy genom föreläsningar där 

hon går igenom olika perioder 0.d. med eleverna. 

Hon stödjer sig mycket på i sin undervisning och hennes ämne är i 

grunden teoretiskt. Hon bygger sina föreläsningar på boklig kunskap, sådant hon last om 

under sin egen studietid eller hämtat ur böcker på senare tid. 

När eleverna får jobba självständigt är det främst böcker som anväiids vid 

materialinsamlingen. 

Gunnel kom in på b o k l i g :  många gånger under intervjun, hon ser den som ett 

satt att bevara gamla tiders kunskap, vilket hon tycker är viktigt. Genom böckerna kan 

man få en bakgrund och förankring för skapandet. Hon vill att eleverna ska få större 

förståelse for den värld vi fått i arv och som vi verkar i och hoppas att de får det genom 

att läsa om historien och aven om nutiden. Hon nämner också att några av eleverna 

tycker det är "fult" med bok)-, det blir en kodikt mellan den och handlandets 
lsudap, där eleverna sätter det praktiska arbetet först. 

. . 
Hennes undervisning bygger även på m lcuahp eftersom hon använder sig mycket 

av bilder i olika fonner i undavisningen. Detta gör hon for hon tycker det är viktigt att 

eleverna f"ar se på saker som gjorts tidigare, upptäcka saker som de inte sett förut och se 

att allt är tillåtet. , 

Under intervjun Gunnel också om sambanden mellan det teoretiska och det 

praktiska på linjen. Hon tycker det är en bra blandning av de båda delarna och berättade 

att eleverna f"ar mycket inspiration av hennes ämne som de sedan utnyttjar när de jobbar 

i de praktiska ämnena. Hon tycker ocksa att det fTinns mycket att hamta fran gamla tider, 

traditioner och b s k a p  som är viktigt att ta tillvara på. Detta gäller inte minst 

materiallcunskaper, att man kan lära sig vad för material man ska använda sig av för att 

det man gjort ska hålla. 



Hennes undervisning är alltså en blandning av boklie och sinnlig och mycket 

av det de pratar om och tittar på under hennes lektioner används sen av eleverna i det 

praktiska arbetet, det leder alltså vidare till 

Här följer en redogörelse för elevernas vägar till kunskap och hur de verkar se på de 

olika kategorierna av kunskap. Eftersom alla eleverna jobbar under samma former på 

lektionerna finns inte så mycket utrymme för variationer, därför har jag valt att här titta 

på deras självständiga arbete, där det blir tydligare vad de anser om kunskapssökandet. 

För eleverna är det en stor blandning av vad för vägar de använder sig av, och de olika 

kategorierna blandas och går i varandra. 

För Siv f"ar den bokliga kunskapen ta ganska stor plats. Hon försöker skaffa böcker inom 

de olika ämnena for att komplettera sina tidigare kunskaper. Men hon nämner att det 

kan vara svårt att omsatta det som står i böckerna i praktiken och tar darför' ofta hjälp av 
läraren och andra manniskor verksamma inom samma område när det gäller att lösa 

något problem eller fa tips, vilket kan raknas till den m u t l & & m . ~ .  
w e t s  kunskar, är speciellt framträdande inom keramiken, där hon säger att det är 

övning som gäller för att lära sig något, medan de andra ämnena lämpar sig bättre för att 

aven l@a sig till saker, i vävningen och bilden kompletterar hon med den boklarg 

För Mia har den bokliea kunskapen sin mest framträdande roll genom att den leder 

vidare via e ~UJEJGQ till handlandets kunskap. Som exempel tar hon 

konsthistorian där hon efter att ha läst om någon teknik som verkar intressant pratar med 

lämen for att få tips och provar sedan själv. 

Den muntliga kokommer aven in som ett sätt att få idéer. Hon berättar att andra 

manniskor inspirerar henne, både klasskompisar och andra som ej håller på med konst. 

Genom att prata med dem far hon idéer och inspiration till vidare arbete. 

I sitt egna arbete förlitar hon sig dock först och främst på handlandets k u & b ~ ,  hon lär 

sig genom att prova själv. 
. . 

kommer in när hon söker inspiration till sitt arbete, hon tittar i aff&er, 
. . 

går på utställningar, tittar på bilder i böcker och tidningar. Den leder 

henne också vidare till w, hon ser någon k o n s m  vars verk hon blir 

inspirerad av och fördjupar sig själv med hjälp av böcker. 



För Anna är det som gäller när hon jobbar själv. Hon säger att hon 

Eredrar praktiskt utövande, hon skulle inte satta sig och läsa om hur något ska utföras, 

utan vill istället lära sig av sina misstag. 
* .  Sinnlig: kommer in när hon tittar på bilder i böcker för att få inspiration, men 

hon säger att den största delen av inspirationen kommer direkt ur huvudet utan att hon 

egentligen vet hur. 

Ida blandar flera av de olika kategorierna när hon jobbar och söker information. För att 

fa reda på olika tekniker använder hon sig dels av böcker, -, och av 

klasskompisar, -. 
Det framsta sättet att lära sig på anser hon vara genom att ta lärdom av sitt arbete och 

sina misstag, alltså lundlandets kunskap. Hon experimenterar mycket, löser problemen 

bäst hon kan och låter slumpen avgöra en del av resultatet. Hon säger också att det egna 
arbetet verkar inspirerande på henne, hon f"ar mycket idéer utifrån det hon gör. 
. . Sinnlig kommer in när det gäller att hämta inspiration, vilket hon gör genom att 

titta på vad andra människor gjort, b1.a. på mässor, utställningar och i tidningar. 

Erika tycker att handlandets l umk~  den boMxea_kunskarien och den rumthga 
. är lika viktiga. Hon säger att hon vill lära sig genom sina misstag och få 

erfarenhet, men också dra lärdom av böckerna och lärarna. 

När hon målar själv brukar hon använda böcker for att läsa sig till olika tekniker och lär 

sig sedan genom det praktiska arbetet. 

För att få inspiration går hon på museum och utställningar och hon tycker också att de 
. . 

inspirerar varandra på kursen. Detta kan räknas till genom att på olika 

sätt se vad andra gör. 

Eva förlitar sig mest på handlandets kun&q när hon jobbar själv. Hon säger att hon 

experimenterar mycket, framst inom keramiken, och lär sig av sina misstag. 
. Sinnlig: hämtar hon överallt, bland allt som finns runt omkring henne i 

L 

omgivningen. 

Den kommer in genom att hon kan 'hämta inspiration när hon pratar 

med andra människor och kan utveckla sina idéer genom detta. 

När Lisa jobbar med v a d g  använder hon sig av boklig: hon läser sig till i 

kursboken det hon behöver veta, och hon tar också hjälp av genom 
klasskompisar som hjälper till att lösa problemen. 



När hon malar använder hon sig nån enstaka gång av böcker och boklil km- för att 

läsa sig till det hon vill veta, men för det mesta brukar hon vänta tills hon kan fraga 

läraren, alltså lösa det med hjälp av -. 
Om 

. . 
säger hon att hon tycker seendet har förändrats sen hon började på 

skolan och att hon nu kan hämta inspiration överallt, bland allt hon ser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att M a n d e t s  ku&p är det mest fiamtradande sättet 

hos eleverna att lära sig något. De arbetar praktiskt och lär sig av arbetet och de fel de 

gör. 

Den bokliaa kunskapengerar ofta som ett komplement till W e t s  a 
man @ller ut det man lärt sig i det praktiska arbetet med hjälp av böcker, t.ex. om de vill 

veta mer om hur en teknik utförs. 

Även den -a kunska~en får en kompletterande funktion, genom andra människor 

kan de f"a information for att komma vidare i det skapande arbetet. Andra människor 

nämns också som en källa till inspiration, genom att prata med andra och bolla idéer 

finner flera av eleverna inspiration till sitt arbete. 

. . 
Det som upplevs med sinnena, sinnlig, vilket ofta leder vidare till inspiration, 

har ocksa en framträdande roll i elevernas arbete och stor betydelse £-or detta. Detta 

handlar inte bara om att se på vad andra har skapat, utan aven om att hämta ideer och 

inspiration fiån omgivningen. 

För att sammanfatta lärarna kan man säga att de som undervisar i de praktiska ämnena 

har hämtat material till sin undervisning främst fran handlandets kunskap och från den 

w, dvs sådant de lärt sig genom arbete och erfarenhet och sådant som 

de läst sig till. 

I konsthistorian är undervisningen baserad på boklig: blandad med sinnlg 
lamshp. mycket i undervisningen hämtas ur bildmaterial i olika former. 

När det gäller hur man lär ut använder sig alla de tre praktiskt inriktade lärarna frärnst av 

tare-läriing-kategorin för att förmedla sina kunskaper, och de anser att bästa sättet 

att lära sig deras ämnen är genom handlan-, man måste själv jobba med det 

för att behärska det. 

Inom vävningen blandas dock både mästare-larling: .. . -metoden och handlandets  km&,^ 
upp med en stor del -, böckerna används mycket, både for att lära ut och 

for att lära sig något. 

Inom bilden och keramiken ses den bokliga mer som ett komplement till det 

praktiska arbetet och den har en ganska undanskymd roll i själva undervisningen. Båda 



lämna anser att behovet av boklie ökar efter hand, man vill utvidga de 

kunskaper man har fatt i det praktiska arbetet när man jobbat ett tag. 

Vad galler den var det olika hur framträdande del den verkar ha i 

undervisningen. Alla tre lärarna använder sig av demonstrationer och genomgångar för 

att visa hur olika tekniker genomfors. 

I vävningen ligger den annars lite i bakgrunden som inspirationskälla, utställningar och 

bilder i böcker nämns. 

I bilden tycker Annika att det är viktigt att visa för eleverna vad andra människor skapat 

för att de ska fa ideer och inspiration, och hon försöker fii dem att utveckla sitt seende 

genom olika metoder. 

I keramiken använder David ibland bilder för att illustrera vad han pratar om, och aven 

här nämns utställningar. 

I konsthistorian lär Gunnel ut genom att hålla föreläsningar. Hon förmedlar sina 

kunskaper med hjälp av den m t l i ~ a  kunskapen. 

h e t  är i grunden teoretiskt och bygger mycket på bokli? kumkg,  men den m 
-tar också upp en stor del i undervisningen. Gunnel berättar att konsthistorian 

ger eleverna inspiration och ideer till det praktiska arbetet, den leder dem ofta vidare till 

handlandets. 
Vid en jamförelse med de andra tre lärarna är Gunnel den som under intervjuerna tog 

. - 
upp mest om och dess betydelse for eleverna, att de ska G se vad som 

gjorts tidigare. Hos de andra tre lärarna är det handlandets kunskap som är mest 

h t r ädande ,  och i Matildas fall är den även uppblandad med bokiig:. 

Hur överensstämmer då synen på kunskap mellan lärarna och eleverna? 

Både lärarna i de praktiskt inriktade ämnena och eleverna anser att det viktigaste sättet 

att lära sig på är genom v. 
Den boklipa ses av både lärarna och eleverna som ett komplement till det 

praktiska arbetet, men det är olika hur mycket de använder sig av den. Några av 

eleverna använder sig ganska mycket av böcker medan några inte gör det alls. 

Även bland lärama är det olika, Matilda ger den stor plats i sin 

undervisning och använder den också mycket för egen del, medan David och Annika 

inte laiter den ta så stor plats i själva undervisningen, men läser mycket för egen del för 

att utveckla sittlarbete. 

Kanske kan man här se det som både Annika och David pratade om, att behovet av 

bOkllg: växer fram med tiden. Hos några av eleverna har behovet börjat komma 

firn, medan digra ännu är kvar i den praktiskt inriktade fasen av utvecklingen och 



sätter det praktiska arbetet först. Lärarna, som jobbat länge med sina ämnen, laser alla 

mycket. 

Hos Gunnel har den en framträdande roll, men det är svårt med 
jamförelser här eftersom hennes änme skiljer sig ganska mycket fran de andra. 

För eleverna är den muntlip.a viktig, att ta hjälp av andra människor. 

David och Annika nämnde den också när de pratade om sina egna utbildningar och sitt 

arbete utanfor skolan att andra människor varit, och är, en källa för information. 

Dessutom kan den v ses som en del av mtare-larling: .. . -kategorin i 
och med att man förklarar for någon hur något ska utföras. Om man ser det SA får den 
v en väldigt stor del i undervisningen eftersom -- .. . 
metoden är huvudsättet att lära ut i denna undersökning. 

. . 
Den är väldigt framträdande i elevernas svar, de pratade en hel del 

om sina vägar till inspiration och var mycket medvetna om dessa. 

Även Gunnel ser den sinnliga kunskapen som en viktig del, och elevema far se på 

mycket bilder och föremål i hennes undervisning. Dessa synintryck utnyttjar flera av 

dem sedan i sitt eget skapande. 

Bland de praktiskt inriktade lärarna var det Annika som pratade mest om andig 
kuuh~ och förmågan att se, och hennes strävan efter att fi elevema att utveckla sitt 

seende verkar ha påverkat flera av dem till att titta närmare på sin omgivning och hämta 

inspiration fran denna. 
. . 

De andra två lärarna pratade inte så mycket om den d g a  k u n w  under intervjun, 
. . 

men nämnde nAgra källor till sinnlig kunskap i sin undervisning, b1.a. bilder och 

utställningar. 

Denna kategori är dock den som jag anser som mest svårplacerad. Den kan innehalla så 

mycket och det är svårt att sätta gränser for var den börjar och slutar. Så kan t.ex. 

tare-lärling-kategorin ingå som en del i den -kapen, genom syn- och 

hörselintryck får eleverna klart för sig hur man utför en teknik. Dessa intryck, kanske 

också i samband med det egna arbetet, kan sedan leda vidare till inspiration, att man 

känner skaparglädje eller får nya idker. 

Svårigheterna med att dela in olika sorters kunskap i katego&er har jag upplevt som 
ganska stora, saker kan passa in på flera ställen samtidigt och det är svårt att dra gränser 

mellan de olika kategorierna. Detta får darför ses som ett försök till att klargöra vad de 

intervjuade i min undersökning anser om vägar till kunskap, med hjälp av kategorier 

som eventuellt också skulle gå att dela in på andra sätt. 



6 Sammanfattande diskussion 

6.1 Elevernas och lärarnas uppfattningar om sitt informationssökande 

I uppsatsen har jag tittat på hur lärare och elever skaffar den information de behöver till 

sin undervisning och sitt arbete i de estetiska ämnena vid en estetisk linje. Här följer en 

sammanfattning av det jag kommit fixim till, som sedan leder fkam till en diskussion om 

bibliotekets roll i detta informationssökande. 

larbetet: 

Konsthistoria 
e lärarens föreläsningar kombinerat med bilder av olika slag 

e vid grupparbeten: böcker från skol- och folkbibliotek 

vävning 

e l-ens genomgångar och demonstrationer 

elevernas egna arbete 

kursbok 
e uppgifter att finna svar på i Estethusets böcker 

Bild 

lärarens genomgångar och demonstrationer 

elevernas egna arbete 

litteraturlista med rekommenderade böcker 

Keramik 

e lärarens genomgzhgar och demonstrationer 

elevernas egna arbete 

stenciler med "viktiga" saker 

litteraturlista med rekommenderade böcker 

För alla ämnen 

e utställningar och studiebesök 



Elev-or u W 8 r  lektionstid: 

eget arbete, de lär sig av sina misstag och prövar sig fram 
kommunikation med andra manniskor (t.ex. manniskor verksamma inom samma 

område, klasskompisar, lärare) 

synintryck, dels vad andra människor skapat inom konstornrådet(t.ex. genom 

utstallningar, m e r ,  bilder i böcker och tidskrifter), men även fran hela ens 

omgivning 
o böcker, tidningar och tidskrifter, de läser sig till olika tekniker m.m., de ser p& bilder 

av vad som skapats tidigare och de läser för att hänga med i vad som händer 
undervisningen, bAde i de praktiskt inriktade ämnena och i konsthistorian, som 

inspirerar till eget arbete 

lor för material och ideer till undervisningcz . r  . . .  

Konsthistoria 

material och kunskaper från egna studier 

o böcker, fran folk- och skolbibliotek och egna böcker 

bilder, ur böcker, diabilder, video, overhead m.m. 
föredrag om konsthistoria och pedagogik 

Vävning 
o kunskaper fiån utbildning och arbete 

böcker och tidskrifter, dels de i Estethuset och dels egna böcker 

kursboken 

utställningar 
bilder som illustration vid genomgångar 

Bild 
o kunskaper fran utbildning och arbete 

o böcker och tidskrifter, fiån folk- och skolbibliotek, de som finns i Estethuset och 

egna böcker 

utställningar 
bilder som illustration vid genomgångar 



Keramik 

kunskaper fran utbildning och arbete 

e böcker, från folkbibliotek och de i Estethuset 

e bilder som illustration vid genomgångar 

människor verksamma inom samma ämnesområde 

För alla lärarna gäller aven att de tar med eleverna på utställningar och studiebesök, 

vilka också fungerar som informationskällor i undervisningen. 

Ur de svar jag fått under intervjuerna har sedan ett antal kategorier vuxit fiam, som visar 

på de olika satt att förmedla och skaffa sig kunskap som lärarna och eleverna använder 

sig av. 

Dessa är: 

Boklig kunskap 

Handlandets kunskap 

Sinnlig kunskap 

Muntlig kunskap 

e Mästare-lärling 

Det mest fiamtradande sättet for eleverna att lära sig någonting är genom handlandets 

kunskap. Den bokliga och den muntliga kunskapen kommer in som komplement till 

handlandets kunskap. 

Sinnlig kunskap har också en framträdande roll i elevernas arbete och de är mycket 

medvetna om sina vägar till information inom denna kategori. 

Lärarna i de praktiskt inriktade ämnena hämtar mest material till sin undervisning fiån 
handlandets kunskap och från den bokliga kunskapen. De lär ut framst genom mästare- 

lärling-metoden, och de anser att man lär sig bäst genom handlandets kunskap. 

I vävningsundervisningen spelar den bokliga kunskapen en något större roll än i bilden 

och keramiken. Den sinnliga kunskapen kommer främst in i undervisningen genom 

demonstrationer och genomgångar, och verkar vara allra mest uttalad i 

bildundervisningen. 

I konsthistorian baseras undervisningen på boklig och sinnlig kunskap och läraren lär ut 

framst med hjälp av den muntliga kunskapen. 



I intervjumaterialet kan man urskilja både likheter och skillnader mellan lärarnas och 

elevernas uppfattningar om sitt informationssökande. Som jag ser det är den största 

likheten att de alla anser att man lär sig hantverket bäst genom handlandets kunskap, 

d.v.s. genom att själv utföra det. Tyngdpunkten ligger på det egna arbetet, både under 

lektionerna och i elevernas arbete utanfor lektionstid. 

Lärarna lär ut fiämst genom mästare-lärling-metoden som går ut på att "mästaren" i 

hantverket förmedlar sina kunskaper direkt till "lärlingen", och detta blir i stort sett det 

allenarådande sättet att lära sig hantverket. Jag tycker att det motsvarande sättet an lära 

sig syns även hos eleverna, när det gäller de olika tekniker de jobbar med verkar de 

förlita sig nästan uteslutande på läraren, att han eller hon ska visa dem och förklara hur 

det ska gå till. Eleverna f"ar all den information de behöver av läraren, och de gånger de 

söker information om olika tekniker 0.d. sker det alltid till arbetet utanför skolan. 

En annan likhet är förhållandet till den bokliga kunskapen, som blir ett komplement till 

det praktiskt utförda arbetet både hos lärarna i bild och keramik och hos eleverna. Men 

samtidigt som den bokliga kunskapen fungerar som ett komplement spelar den en större 

roll hos lärarna än hos elevema. Lärarna laser mycket mer om sina ämnen, både for sin 

egen del och för att skaffa material till undervisningen. Och här är det antagligen den 

utveckling som påtalats flera gånger av lärarna som kommer fram. När man börjar med 

konstnärligt arbete och är i början av sin konstnärliga utveckling är det praktiskt 

utförande som gäller, genom att utfora saker lär man sig hur det går till. Efter hand, i ett 

senare stadie av utvecklingen, kommer behovet av att komplettera det man lärt sig av 

det praktiska arbetet, och då kommer böckerna in som en vag till mer information. 

De flesta av eleverna är i början av sitt konswliga utövande och är mest inriktade på 

det praktiska arbetet medan lärarna har hållit på länge med sina ämnen och läser 

betydligt mer for att förkovra sig. Men det är ändå det praktiska utförandet som ligger 

till grund för allt och som tillmats störst betydelse. 

En skillnad blev tydlig när vi pratade om inspiration. Lärarna hade inte så mycket att 

säga om detta medan- eleverna sprudlade av energi när de kom in på ämnet och var 

mycket medvetna om sina vägar till inspiration. Jag undrar om detta också kan vara ett 

led i den konstnärliga utvecklingen, i början är det viktigt att se vad andra har gjort, att 

få idéer och skaparlust till sitt egna arbete genom impulser utifran, medan man när man 

jobbat längre hämtar mer inifran sig själv och inte aktivt söker inspiration på samma 

satt. 

Genom intervjusvaren kan man se att informationssökandet går delvis andra vägar vid 

en estetisk-praktisk linje än vid en traditionell läslinje. Speciellt de sinnliga intrycken 



och det praktiska utövandet tar upp en stor del av informationssökandet hos de jag 

intervjuat. Böckerna, som jag föreställer mig tar upp en stor del av 

informationssökandet vid en läslinje, kommer in i den estetisk-praktiska verksamheten 

som ett komplement. Trots detta är biblioteket en av kallorna till information även hos 

de jag intervjuat och jag går nu över till att titta på bibliotekets roll i deras 

informationssökande. 

6.2 Bibliotekets roll 

Biblioteket kommer in som en del i både läramas och elevernas informationssökande 

och darför är det intressant att titta på hur biblioteket möter deras informationsbehov. 

För att kunna göra detta börjar jag med att titta på hur skolbiblioteket fungerar och hur 

elever och lärare använder det idag, för att sedan gå över till att titta på vad biblioteket 

skulle kunna göra för att eventuellt kunna möta behoven på fler sätt. 

Här vill jag också nämna att förslagen på eventuella tillägg till bibliotekets service, som 

kommer senare i kapitlet, bara är funderingar fran min sida efter att ha tittat p& elevernas 

och lärarnas informationsbehov. Det är inte menat som ett angrepp på skolans bibliotek, 

utan mer för att se vad bibliotek i allmänhet kan göra for att tillgodose 

informationsbehov som uppstår i estetiska ämnen. Jag tycker det är mycket intressant 

eftersom informationsbehovet till så stor del består av sinnlig information och 

biblioteken traditionellt är mer inriktade mot böcker och skriftlig information. 

Det är dock inte möjligt att komma med några generella uttalanden angående 

informationssökning i estetiska ämnen efter en si3 liten undersökning som jag gjort. 

Därför f%r jag poängtera att de förslag som följer här bygger pi3 vad jag f%tt fram i mina 

intervjuer och gäller just i detta sammanhang. 

Här kan aven nibnnas att jag inte tagit häusyn till vad förslagen skulle komma att kräva i 

fraga om pengar och gersonal, utan koncentrerat mig på vad man skulle kunna göra. 
b 

Biblioteket på skolan är relativt litet och man har en bibliotekarie i tjänst 5 timmar i 

veckan. Det är hon, tillsammans med lärarna i de olika ämnena, som beslutar om vad 

som skall köpas in. Larania kommer ofta med förslag på inköp och de kan aven köpa in 

böcker p& egen hand till skolan. Det hela sker ganska informellt, eftersom skolan är liten 

och bibliotekarien också är lärare där träffas man i stort sett varje dag och hjälps åt att 

besluta och köpa in böcker. Eleverna kan också komma med förslag på bokinköp men 

detta sker ej i lika stor utsträckning. 



Biblioteket används mycket i undervisningen av skolans olika linjer, men på Estetlinjen 

är det främst i konsthistorian man utnyttjar det. I de andra ämnena har man plockat ut de 

böcker man anser sig behöva till Estethuset så att de kan använda dem där. 

Man har användamdervisning varje år vid skolstarten då eleverna får ett 

informationsblad om biblioteket. Bibliotekarien håller också en genomgång för skolans 

alla elever samtidigt, där hon går igenom hur böcker och tidskrifter står uppställda, vilka 

man far låna och ej, och hur man går tillväga för att låna. 

Hur använder då eleverna på Estetlinjen biblioteket? 

I undervisningen använder de det framst i konsthistorian då de har grupparbeten. I de 

andra ämnena kommer bibliotekets böcker till användning genom att lärarna med deras 

hjälp vill illustrera vad de pratar om, men det är bara i vävningen som eleverna själva t. 

hjälp av böckerna, och då for att lösa uppgifter de fått. Vid dessa tillfdlen är det de 

böcker som finns ute i Estethuset det rör sig om. 

När eleverna jobbar själva, utanför skolan, använder en del av dem bibliotekets böcker 

för att f3 idéer och inspiration, och några också for att läsa sig till olika tekniker. Det är 
i - -- 

även här fiämst de böcker som redan finns ute i Estethuset som kommer till användning. 

De läser även biografier, tidningar och tidskrifter. 

Alla eleverna använder biblioteket på skolan i någon utsträckning, vissa mer, andra 

mindre, och alla utom en brukar också låna på folkbibliotek. Intressant är här att trots att 

det endast är en av eleverna som är med och påverkar vad som köps in till 

skolbiblioteket har de flesta synpunkter och önskemål om hur de skulle vilja ha det. Det 

fiämsta önskemålet är fler böcker inom konstområdena och ett bredare urval. 

Vad kan det bero på att de ej är med och försöker påverka biblioteket? Själva säger de 

att de inte har tänkt på att man skulle kunna göra det, eller helt enkelt inte kommit sig 

för. En annan orsak tror jag skulle kunna vara att de inte har så stort behov av 

biblioteket, de hämtar den information de behöver, i olika former, till stor del på andra 

ställen och är nöjda med detta. 

En Mga som uppstår ar, om biblioteket synliggjorde sig mer, skulle eleverna då 

använda det i större utsträckning? 

Dels skulle man kunna inrikta användarundervisningen mer på att visa vad biblioteket 

har, for att eleverna inte ska gå miste om något som de kanske inte visste fanns. Och 

dels skulle biblioteket kunna ordna sina samlingar så att man bättre visar vad som finns. 
Detta kan ske t.ex. genom att ordna mer utstallningar och skylblingar med böcker, 

genom att anordna sammankomster på biblioteket med olika tema, t.ex. poesiaftnar, 

filmvisningar eller föreläsningar och ha bokprat med eleverna. Jag tror möjligheten är 



stor att biblioteket skulle komma mer till användning om man gjorde eleverna mer 

medvetna om vad som h s  att hämta där. Men för att genomföra detta kravs 

naturligtvis också att man har saker som gör biblioteket attraktivt för elevema, b1.a. 

sådant som de behöver för att få inspiration. 

Vad är det då för andra vägar eleverna använder sig av för att skaffa den information de 

vill ha? Dessa syns f'rämst i deras svar på var de hämtar inspiration. De har ett stort 

behov av synintryck och viktiga källor till detta är att se vad andra har gjort, b1.a. genom 

att gå på utställningar, mässor och i affltirer. Bilder i olika former är också väldigt viktiga 

har. 
Eleverna är mycket medvetna om sitt behov av inspiration och synintryck och pratade 

en hel del om detta. Det verkar vara viktigare for dem än att skaffa sig information om 

det praktiska utforandet via böcker 0.d. Detta kan kanske bero på att de nu får reda på 

det mesta genom lärarna, om hur tekniker ska utföras och hur man löser olika problem. 

Lärarna i de praktiska ämnena är mest inriktade på det praktiska arbetet i sin 

undervisning och min gissning är att eleverna därför känner ett behov av att leta upp 

inspirationskällor på egen hand. 

Utöver behovet av synintryck finns det också behov av att prata med andra manniskor 

och utbyta ideer, där både lärare, klasskompisar och andra människor är involverade. 

Arbetet i sig fungerar också som en kunskapskälla, genom att lära sig av sina misstag 

och experimentera lär de sig vad man kan och inte kan göra och f"ar nya idéer. 

Vad skulle då biblioteket kunna göra för att battre kunna möta elevernas 

informationsbehov? Och behövs det göras något? 

Jag tror att det är viktigt att utveckla bibliotekets samlingar så att de bättre 

överensstämmer med eleve- behov. När man jobbar med skapande ämnen kommer i 

allmänhet det praktiska arbetet först, det är det man utgår iflån och man övergår efter ett 

tag till att även lasa om det man håller på med. 

Ett exempel på detta är att det är väldigt svårt att läsa sig till hur man t.ex. drejar en 

tekanna utan att först ha prövat på att dreja. Men har man praktisk erfarenhet av drejning 

innan man läser om olika tekniker fungerar det bättre, man har Ett egen erfarenhet som 

man kan referera till. 

Både David och Annika nämner ocksa i intervjuerna att behovet av att söka sig vidare 

till nya områden och läsa om dessa kommer när man jobbat ett tag. Arbetet leder en 

alltså ofta vidare till ett behov av mer information. 

För att kunna möta detta behov skulle biblioteken kunna skaffa in mer litteratur om de 

olika ämnesområdena där man kan hämta information om olika tekniker, hur de ska 



utforas, gärna med hjälp av rikliga illustrationer. Även annat slags instruktivt material 

skulle kunna fungera här, t.ex. videofilmer med hur man utför olika tekniker. 

Det skulle också kunna vara idé att bredda urvalet aven i andra ämnen än de som ryrns 

inom det estetiska blocket på skolan. Många ämnen kan vara relevanta och ge influenser 

och inspiration, inte bara de som hamnar inom konstområdet. 

Dessutom anser jag att biblioteket bättre skulle kunna möta elevemas behov av 

inspiration. 

Det som främst behövs satsas på är bilder av olika slag och i olika former. Böcker som 

till stor del består av bilder, t.ex. konstböcker som koncentrerar sig på konstnärernas 

verk och avbildningar av dessa, är viktiga. Även tidskrifter, fotografier, diabilder och 

videofilmer kan komma in här. , 

Biblioteket skulle kunna ordna utställhingar med olika lokala konstnärer. Och det är 

också viktigt att ha mycket information på anslagstavlorna om vad för utställningar 0.d. 

som är på gång runt om i landet, för att kunna lotsa vidare till andra stallen. 

Man skulle kunna samarbeta med lokala organisationer inom samma ämnesområden, 

t.ex. studieförbund, för att bredda sitt utbud. Även folkbiblioteket på orten borde kunna 

komma med som en naturlig del i samarbetet, så att man kan organisera saker 

tillsammans. 

Den nya informationstekniken med allt vad den innebär borde kunna erbjuda många bra 

komplement till det som redan finns på biblioteket. 

Internet är ett av dessa, som också nämns av en av lärarna, där man kan hitta mycket - 
bilder. Bland annat kan man söka i olika museers samlingar, man kan hitta många 

konstnärer som själva lagt ut sina verk och det finns aven en del konsthantverkare med i 

utbudet. 

CD-ROM är ett annat alternativt satt att skaffa fram bilder på. Det finns en hel del olika 

bildsamlingar att välja bland på CD-ROMskivor som man skulle kunna ha användning 

av. 
L 

Även datorer med ritprogram skulle kunna komma till användning, så att datorn också 

kan användas för att framställa egna bilder och inte bara fungera som ett satt att hitta 

fram till dem. 

Hur använder sig då lärarna på Estetlinjen av biblioteket? 

I konsthistorian använder Gunnel biblioteket mycket, både för elevernas grupparbeten 

och för att skaffa underlag till lektionerna. Hon använder aven folkbibliotek for att 

skaffa in material. 



I vävningen använder Matilda de böcker och tidskrifter som f m s  i Estethuset, men 

annars använder hon inte biblioteket. 

På bilden blir det också de böcker som finns på plats i Estethuset som Annika använder 

och ibland letar de ytterligare material inne på biblioteket, t.ex. om de behöver bilder på 

djur e.d. Läraren lånar också mycket böcker fih folkbibliotek, av vilka hon väljer ut 

bitar att ta med i undervisningen. 

I keramiken använder David emellanåt de böcker som finns i Estethuset. Han lånar 

också mycket från folkbibliotek och ibland kommer aven detta till användning i 

undervisningen. 

Genom detta kan man se att det blir de böcker som finns lätt tillgängliga, dvs ute i 

Estethuset, som används mest i själva undervisningen. Det verkar fungera bra att de har 

vissa av de estetiska böckerna där ute, men detta verkar också f"a till följd att resten av 

biblioteket i stort sett aldrig kommer till användning, bortsett fran i konsthistorian. 

Tänker man vidare på detta ter det sig nästan som om konsten här vore isolerad från 

influenser fi-ån andra håll och ämnesområden än sitt eget. Gör man en jamförelse med 

konsten som den fungerar utanfdr skolans ramar, sker där ett ständigt utbyte mellan 

olika ämnesområden vilket t.ex. syns i samhällskritisk konst. 

A ena sidan föreligger kanske risken att viktiga influenser går förlorade om man blir för 

begränsad till sitt eget ämnesområde, men å andra sidan är det bra att de böcker lärarna 

och eleverna anser sig behöva finns lätt tillgängliga när de har behov av dem. Det skulle 

vara mycket otympligt att behöva springa upp till biblioteket varje gång läraren vill visa 

något i en bok, och jag undrar om det överhuvudtaget skulle ske. 

En Mar nackdel är emellertid att eleverna på skolans andra linjer bara får tillgång till en 

mycket begränsad del av konstavdelningen, dvs de böcker som lämnats kvar inne i 

biblioteket. 

Om samarbetet med bibliotekarien säger lärarna att de är nöjda med hur det fungerar, de 

bevakar själva sina qesområden och ger förslag på vad som skulle kunna köpas in. 

Lärarna använder alltså både skolbiblioteket och omkringliggande folkbibliotek och 

verkar tillfreds med vad de får ut av det. 

I samband med detta kan nämnas att många folkhögskolor räknar med att det egna 

biblioteket inte kan täcka alla informationsbehov som finns på skolan och att det blir 

nödvändigt att även använda andra vägar för att skaffa fi-am material till undervisning 

0.d. Det är ovanligt med stora folkhögskolebibliotek och det blir ofta folkbiblioteken 

som får komma b som ett komplement till det egna biblioteket, något som man också 

ser exempel på hos lärarna i denna undersökning (Klasson, 1995, muntliga uppgifter). 



Om man tittar på vad lärarna använder för andra källor för att skaffa fiam material till 
sin undervisning, frånsett biblioteket, finner man flera saker som skulle kunna tillföras 

biblioteket för att göra det mera användbart för dem. 

Den största källan till material för alla @ra lärarna är sådant de lärt sig genom tidigare 

utbildning och arbete. De använder sig också mycket av böcker och tidskrifter som de 

äger, köper eller lånar av bekanta. 

Utöver detta finns också en del andra källor: 

Gunnel brukar gå på föreläsningar för att f"a material till skolan. 

Hon använder mycket bildmaterial i sin undervisning, det kan vara bilder i böcker, 

diabilder, TV-program inspelade på video och fargoverhead som hon far fram med hjälp 

av dator. Vi pratade inte om var hon får tag på bilderna, men jag antar att det är en 

blandning av eget material och böcker fiån bibliotek. 

Matilda har kursboken som en källa för material till sin undervisning och hon nämner 

också utställningar som ett satt att hänga med i vad som händer och nya uppslag. 
På bildtimmarna följer Annika upp vad som händer inom konst och konsthantverk, och 

hon läser mycket och går på utställningar för att f"a material till detta. 

David kan ibland f"a tips fiån bekanta angaende keramikarbetet, vilka han använder, 

både för egen del och i skolan. 

Dessutom tar lärarna med eleverna på utställningar och studiebesök hos konstnärer, 

vilka också hge ra r  som källor till information. 
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Här galler i stort sett samma saker som togs upp i diskussionen om vad biblioteket kan 

göra för att möta elevernas informationsbehov. Biblioteket kan satsa mycket p& 

bildmaterial i olika former som skulle kunna tas in i undervisningen, b1.a. Intemet och 

CD-ROM, men aven mer traditionellt bildmaterial. De kan ordna utställningar med 

konst och konsthantverk och även fungera som en länk till andra aktuella utställningar 

genom att ha mycket information om sådana. De skulle kunna arrangera föreläsningar 

av konstnärer och andra människor i samma bransch, vilket kunde vara av intresse både 

för lärare och elever. Dessutom är det viktigt att ha mycket nytt material, både tidskrifter . 
och böcker inom de olika ämnesområdena, eftersom läsningen är ett viktigt sätt for 

lärarna att h i n e d  -i-y.ad som h i d e r  och skaffa fram nytt material till sin 

undervisning. 

Användarundervisning och bibliotekets synliggörande är nog något.som skulle vara 

viktigt för lärarnas del också. Om lärarna fick mer infonnation om vad som finns och 

vad som går att f"a tag på via biblioteket skulle de kanske kunna dra ännu mer nytta av 

det. Det är aven här viktigt att biblioteket håller sig framme och visar vad man har och 



undersöker vad som behövs för att kunna möta upp de infornationsbehov som finns 

inom estetisk verksamhet. 



Sammanfattning 

Uppsatsen är ett försök att utröna hur.informationssökning i estetiska ämnen kan gå till. 

Syftet är att se på hur man i de estetiska ämnena vid en folkhögskolas estetiska linje 

skaffar den information man behöver for att kunna undervisa och för att kunna bygga 

upp en egen kunskap. Syftet är också att titta på på vilket satt biblioteket blir en 

informationskälla och resurs i detta informationssökande, och se om det kan finne fler 

satt för biblioteket att möta de behov som existerar inom informationssökning i estetiska 

ämnen. 

Kvalitativa intervjuer med M a  lärare, sju elever och en bibliotekarie ligger till grund för 

uppsatsen. Dessa utfördes under loppet av ett par dagar vid en folkhögskola. De 

estetiska ämnen som berörs i uppsatsen bestämdes av den estetiska linjens inriktning, 

och dessa är bild, keramik, vävning och konsthistoria. 

Ytterligare material som använts är litteratur om folkbildning, vuxenpedagogik och 

pedagogik inom folkhögskolan. Även litteratur som berör vissa speciella pedagogiska 

inriktningar kommer in här, b1.a. Montessori och Waldorf, och litteratur som tar upp 

olika syn på kunskapsbegreppet. 

Elevernas informationskällor, enligt vad som framkommit i intervjuerna, kan kort 

sammanfattas med: 

lärarnas genomgångar, demonstrationer och föreläsningar 
elevernas egna arbete, de lär sig av sina misstag och prövar sig fram 
studiebesök inom undervisningen 

böcker, tidningar och tidskrifter, de läser sig till olika tekniker m.m., de ser på bilder 

av vad andra har skapat och de laser for att hänga med i vad som händer inom 

ämnesområdet 
kommunikation med andra människor (b1.a. människor verksamma inom samma 

område, klasskompisar, lärare) 

synintryck, dels vad andra människor skapat inom konstomradet (t.ex. genom 

utställningar, affiker, bilder i böcker och tidskrifter), men aven fran hela ens 

omgivning 

Lärarnas informationskallor för material och idéer till undervisningen är: 

material och kunskaper f& utbildning och arbete 

böcker och tidskrifter 

bilder (ur böcker, diabilder, video overhead m.m.) 

utstallningar och studiebesök 



e manniskor verksamma inom samma område 

föredrag inom ämnesområdet 

Intervjupersonernas svar har resulterat i ett antal kategorier som visar på de olika vägar 

till infonnation som används. Dessa är: 

e bokiig kunskap - boken används som informationskälla 

e handlandets kunskap - man lär sig något genom att utföra det 

sinnlig kunskap - det man upplever med sinnena och f"ar inspiration av eller skapar 

kunskap av 
e muntlig kunskap - kommunikation med andra människor blir en källa till 

information 
e mastare-lärling - lärarna förmedlar direkt sina kunskaper till eleven genom att visa 

och förklara, och eleven får sedan jobba själv med det 

Det mest framträdande sättet för eleverna att lära sig någonting är genom handlandets 

kunskap. Den bokliga och den muntliga kunskapen kommer in som komplement till 

Bandlandets kunskap. 

Den sinnliga kunskapen har en framträdande roll i elevernas arbete och de är mycket 

medvetna om sina vägar till information inom denna kategori. 

Lärarna i de praktiskt inriktade ämnena hämtar mest material till sin undervisning fi-ån 

handlandets kunskap och fran den bokliga kunskapen. De lär ut främst genom mästare- 

lärling-metoden, och de anser att man lär sig bäst genom handlandets kunskap. 

1 vi%vningsundervisningen spelar den bokliga kunskapen en något större roll än i bilden 

och keramiken. Den sinnliga kunskapen kommer framst in i undervisningen genom 

genorngiingar och demonstrationer och verkar vara allra mest Framträdande i 

bildundervisningen. 

I konsthistorian baseras undervisningen på boklig och sinnlig kunskap och l-en lär ut 
L 

framst med hjälp av den muntliga kunskapen. 

Biblioteket används både av lärare och elever. Under lektionerna använder eleverna inte 

böcker och biblioteket s% mycket, men när de jobbar själva använder en del av dem 

bibliotekets böcker för att f3 ideer och inspiration, och några för att läsa sig till olika 

tekniker. Även biografier, tidskrifter och tidningar kommer till användning, b1.a. for att 

hänga med i vad som händer. Alla eleverna använder biblioteket på skolan i någon 

utsträckning, vissa mer och andra mindre, och alla utom en brukar också låna på 

folkbibliotek. J 



Lärarna använder skolbibliotekets böcker *amst för att illustrera saker de pratar om på 

lektionerna. De använder ocksa omkringliggande folkbibliotek mycket, de lånar och 

läser böcker för egen del, och vissa bitar kommer sedan med i undervisningen. 

Uppsatsen avslutas med en del tankar och förslag kring vad biblioteket M l e  kunna 

göra för att på fler satt möta de behov som uppstår i samband med informationssökning 

i estetiska ämnen, enligt vad som framkommit vid intervjuerna. De huvudsakliga dragen 

i dessa förslag är att biblioteket ska visa sig mer, b1.a. genom skyltning, utställningar 

och användarundervisning som går ut mer på att visa vad man har och kan skaffa fram. 

Dessutom ges förslag p& material som skulle kunna införskaffas till bibliotek och 

evenemang som skulle kunna organiseras för att göra biblioteket mer attraktivt för dem 

som söker information i estetiska ämnen. 
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